
Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği 

Araştırma Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Usul ve Esaslar 

 

 

Amaç ve kapsam 

 

MADDE 1 - (1) İşbu usul ve esasların amacı, kuruluş amacı ve statüsüyle bağlantılı olarak 

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (Birlik) tarafından hazırlanan veya 

hazırlattırılan ya da desteklenen raporlar ile Birlik üyesi ödeme kuruluşları veya elektronik para 

kuruluşları (Birlik Üyeleri) tarafından hazırlanan ya da hazırlattırılan, sponsorlu veya sponsorsuz 

raporlara ilişkin olarak uyulması gereken esas ve kuralların belirlenmesidir.  

 

Dayanak 

 

 MADDE 2 – İşbu usul ve esaslar, 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul 

Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında 

Kanunun Ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendi ile 28/06/2020 tarihli 31169 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanan 2678 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe giren Türkiye Ödeme ve 

Elektronik Para Kuruluşları Birliği Statüsünün 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

 

Birlik tarafından hazırlanan veya hazırlattırılan raporlar 

 

MADDE 3 - (1) Birlik tarafından hazırlanan veya hazırlattırılan raporların tanıtım 

sürecinde, Kamuoyu ile İlişkiler Komitesi tarafından önerilen ve Yönetim Kurulu tarafından 

onaylanan şirketlerden tanıtım desteği alınabilir. Tanıtım desteği alınan şirketin veya şirketlerin 

yetkilileri, Birlik Yönetim Kurulu ile birlikte raporun tanıtım süreçlerinde etkin bir şekilde rol 

almalıdır. 

 

(2) Birlik raporlarının basın lansmanı, Birlik Yönetim Kurulunun sorumluluğundadır. 

Gerekirse Kamuoyu ile İlişkiler Komitesi tarafından belirlenecek şirketlerin yetkililerinden de 

destek alınabilir.  

 

(3) Birlik tarafından hazırlanan veya hazırlattırılan raporlar, Birlik Üyelerinin internet 

sitelerinde Birlik internet sitesinde konumlandırılan raporun tamamına yönlendirme yapılmak 

suretiyle yayımlanabilir.  

 

Birlik tarafından desteklenen raporlar 

 

MADDE 4 - (1) Birlik tarafından maddi olarak ya da 6698 Sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gözetilerek istatistiki veri sağlanması ile 

desteklenen, Birlik Üyeleri tarafından hazırlanan veya üçüncü kişilere hazırlattırılan raporlarda, 

raporu hazırlayan üçüncü kişilerin bilgilerine raporun giriş kısmında ve/veya içerisinde yer verilir. 

Söz konusu raporlara sponsor olan Birlik Üyesi veya başka sponsor firma bulunması halinde de, 

rapora verilen katkıya göre veya alfabetik sırayla sponsor firmaların bilgilerine raporun giriş 

bölümünde yer verilir. 

 



(2) Birlik tarafından desteklenen raporlar için, sponsor firmalar, sosyal medya hesapları ve 

basın duyuruları ile gerekli tanıtımı yapmalıdır.  

 

(3) Birlik tarafından desteklenen raporların kısa versiyonları, sponsor firma veya firmaların 

blog sayfalarında/internet sitelerinde Birlik internet sitesinde konumlandırılan raporun tamamına 

yönlendirme yapılmak suretiyle yayımlanabilir.  

 

(4) Birden fazla firmanın sponsor olduğu raporların tanıtım etkinlikleri ve basın 

lansmanlarında sözcü olacak kişi veya kişiler, rapora sunulan katkı oranı göz önünde 

bulundurularak Kamuoyu ile İlişkiler Komitesi tarafından kararlaştırılmalıdır. 

 

Birlik Üyeleri tarafından hazırlanan veya hazırlattırılan raporlar 

 

MADDE 5 - (1) Birlik Üyelerinin kendi inisiyatifinde hazırladığı veya hazırlattığı 

raporlara Kamuoyu ile İlişkiler Komitesinin tavsiyesi üzerine Birlik Yönetim Kurulu kararı ile, 

Birlik internet sitesinde yer verilebilir, tanıtım faaliyetlerinde Birlik Yönetim Kurulu aktif rol 

alabilir.  

 

Yürürlük  

 

MADDE 6 - (1) Bu düzenleme hükümleri Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarih 

itibariyle yürürlüğe girer. 


