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Konu:Ödeme Hizmetlerinde TR Karekodun
Üretilmesi ve Kullanılması Hakkında
Yönetmeliğin Geçiş Hükümlerinin
Uygulanması Hk. KEP

TÜRKİYE KATILIM BANKALARI BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI 
tkbb@hs03.kep.tr

20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme
Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (Kanun) kapsamındaki ödeme hizmetlerinde
kullanılacak karekodlarda uyulması gereken usul ve esaslar ile ilke ve kuralların belirlendiği Ödeme
Hizmetlerinde TR Karekodun Üretilmesi ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) 21/8/2020
tarihli 31220 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik kapsamında, Ülkemizde ödeme hizmetlerinde kullanılacak karekodların Yönetmelik,
Yönetmelik eki TR Karekod İlke ve Kuralları ve varsa ilgili TR Karekod Teknik İlke ve Kurallar Rehberi
ile uyumlu bir şekilde üretilmesi ve ödeme işlemi gerçekleştirilene kadar TR Karekod bütünlüğünün
korunması gerekmektedir.

Bahse konu uyumun sağlanabilmesi amacıyla, Yönetmeliğe eklenen geçiş hükümleri kapsamında;

- Karekodla ödeme imkanı sağlayan ödeme hizmeti sağlayıcılarının, kullanılan karekodları ve ilgili
altyapılarını en geç 31/12/2021 tarihine kadar; Yönetmelik, TR Karekod İlke ve Kuralları ve sundukları
ödeme hizmetinin bir ödeme sistemi aracılığıyla işlem gerçekleştirilmesini gerektirmesi durumunda söz
konusu ödeme sistemiyle ilgili Teknik İlke ve Kurallar Rehberi ile uyumlu hale getirmesi,

- İşyerlerine ödeme kartları ya da Bankamız tarafından işletilen ödeme sistemleri aracılığıyla ödeme
kabul etme imkânı sunan ödeme hizmeti sağlayıcılarının, en geç 31/12/2021 tarihine kadar anlaşmalı
oldukları işyerlerinde, TR Karekod İlke ve Kurallarında yer alan, işyeri tarafından sunulan dinamik karekod
yöntemi kullanılarak ödeme yapılmasına olanak sağlayan altyapıyı oluşturması,
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- İşyerlerinin ödeme kartları ya da Bankamız tarafından işletilen ödeme sistemleri aracılığıyla ödeme kabul
etme esnasında ödeme hizmeti sağlayıcılarının sundukları ödeme altyapısına ilave olarak farklı cihaz ve
uygulamalar kullanması durumunda, kullanılan ilave cihaz ve uygulamaların sahiplerinin de işyerinde TR
Karekod İlke ve Kurallarında yer alan işyeri tarafından sunulan karekod yöntemi kullanılarak ödeme
yapılmasına olanak sağlayan altyapının en geç 31/12/2021 tarihine kadar oluşturulması için gerekli önlemleri
alması

gerekmektedir.

Ayrıca, Yönetmelik ile Bankamız anılan süreleri bir yılı geçmeyecek şekilde uzatmaya ve ödeme
hizmeti sağlayıcılarından, işyerlerine sundukları ödeme altyapısına ilave olarak farklı cihaz ve uygulamaların
kullanılması halinde, TR Karekod altyapısının oluşturulması için gerekli önlemlerin alınması konusunda
makul bir gerekçe sunmaksızın çaba göstermeyen işyerlerine sundukları ödeme altyapısı hizmetlerini
durdurmalarını istemeye yetkili kılınmıştır.

Bu kapsamda, Yönetmeliğin geçiş hükümlerinin uygulanmasına ilişkin olarak kurum ve kuruluşlardan
çeşitli gerekçelere dayanılarak 31/12/2021 tarihine kadar uyum sağlamanın mümkün olmadığı ve bu konuda
süre uzatımı taleplerinin bulunduğu hususları Bankamıza iletilmiştir.

Bu anlamda, her ne kadar süreç içerisinde ödeme hizmeti sağlayıcıları başta olmak üzere ilgili tüm
taraflar muhtelif defalar yaşanabilecek olası yığılma ve gecikmelere karşı uyarılmış ve geliştirmeler
konusunda düzenlemelerde öngörülen son tarihleri beklememeleri konusunda yönlendirilmeye çalışılmış olsa
da uygulamada halen söz konusu geçiş sürelerine uyum hususunda sorunlar yaşandığı görülmüştür.

Bu çerçevede, yaşanan pandemi koşulları, ödeme hizmeti sağlayıcılarının birlikte çalıştığı POS-
ÖKC-Yazarkasa üreticilerinin sayılarının görece sınırlı olması ve birçok ödeme hizmeti sağlayıcısının aynı
üreticiler ile çalışması ve sektörde TR Karekod ile ilgili geliştirmeler konusundaki çalışmaların son döneme
bırakılması nedeniyle TR Karekoda geçiş için sınırlı süreye bağlı olarak yüksek maliyetlerin ortaya çıkması
ihtimali göz önünde bulundurularak, ödeme hizmeti sağlayıcılarına Yönetmeliğin geçiş hükümlerine uyum
sağlanabilmesini temin etmek amacıyla;

- TR Karekod ile ödeme gerçekleştirilmesini sağlamak için ödeme hizmeti sağlayıcısının üçüncü
taraflara bağlı olmaksızın kendi içinde yapabileceği geliştirmeleri tamamlamış olması,

- TR Karekod ile ödeme gerçekleştirilmesini sağlamak için üçüncü taraflarca yapılması gereken
geliştirmelerin yapılabilmesini teminen ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından gerekli girişimlerin yapılmış
olması,
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- Yönetmelik ile getirilen uyum süresi sonuna kadar TR Karekod ile ödeme yapılamamasının temel
nedeninin, ödeme hizmeti sağlayıcısının dışındaki üçüncü taraflarca yapılması gereken geliştirme
çalışmalarının tamamlanmamış olmasından kaynaklanması

şartlarının gerçekleştiği durumlar için geçerli olmak üzere, 30/6/2022 tarihine kadar ek süre
verilmesine karar verilmiş olup konu ile ilgili olarak Birliğiniz üyelerinin bilgilendirilmesi hususunda bilgilerinizi
ve gereğini rica ederiz.
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