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TCMB KAREKOD YÖNETMELİĞİ HAKKINDA HUKUKİ 
DEĞERLENDİRMELER 

Yazan: Can ARIHAN* 

Günümüz dünyasının akıl almaz temposunda her şey gibi ödemelerimiz ve 
alışverişlerimiz de hızlanmaktadır. Artık klasik nakit alışverişler yerini Blockchain 
teknolojisi üzerine kurulu kripto paralar veya bu yazımızda ele alacağımız karekod 
merkezli ödemelere bırakmaktadır. Nakit para odaklı ödemelerin sayısının bu yeni 
ödeme metotları lehine azalma göstermesi günümüzün dinamik ve sürat odaklı ticari 
hayatı açısından vazgeçilmez bir önem taşımaktadır. Zira, özellikle işbu yazımızın 
konusunu teşkil eden karekod tabanlı ödemeler nakit paradaki fiziki meblağ taşıma 
zorunluluğu, para üstü alma güçlüğü ve diğer birçok sorunu ortadan kaldırırken 
kripto paraların aksine Devlet (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) tarafından 
denetlenen bir mecrada işlem görmektedir.  

6493 sayılı “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve 
Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun”1 (buradan itibaren Kanun olarak 
anılacaktır) kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (buradan itibaren 
Banka olarak anılacaktır) tarafından 21.08.2020 tarihinde çıkarılmış “Ödeme 
Hizmetlerinde TR Karekod’un Üretilmesi ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik”2  
(buradan itibaren Yönetmelik olarak anılacaktır) ile birçok işlem sırasında TR 
Karekod kullanılabilmesi için gerekli hukuki dayanak hazırlanmıştır. Yönetmelik ve 
ona ekli “TR Karekod İlke ve Kuralları”3 (buradan itibaren Teknik Doküman olarak 

1 Kanuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/2f1f7375-31cb-4c3b-
b5c6-72d8561140a7/%C3%96deme+Sistemleri+Kanunu.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-
2f1f7375-31cb-4c3b-b5c6-72d8561140a7-nbMvi47 
2 Yönetmeliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/08/20200821-
4.htm
3 Teknik Dokümana aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/08/20200821-4-1.pdf 
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anılacaktır) ile belirlendiği üzere hem TR Karekod ile ödeme kabul eden işyerlerine 
hem de kişiler arasında ödeme yapılması mümkün olacaktır.  

 

TR Karekod kullanılarak yapılacak ödeme ve para transferlerinin kapsamı oldukça 
geniş tutulmuştur. Kanun’un madde 12 hükmünde sayılan her türlü ödeme hizmeti 
TR Karekod kullanılarak yapılabilecektir. Para havalesi, fatura ödeme, ödeme aracı 
ihracı da dahil olmak üzere pek çok işlem Kanun’un bu maddesinde sayılarak TR 
Karekod kapsamına dahil edilmiştir. Böylelikle günlük hayatta yaptığımız pek çok 
ödemenin (örneğin market alışverişi için yaptığımız ödeme, elektrik faturasının 
ödenmesi vs.) TR Karekod ile yapılması mümkün olacaktır. Ancak bunun için 
ödemeyi kabul edecek işyerinin/kurumun ödeme hizmeti sağlayıcısı (Kanun madde 
13 hükmünde tanımlanmıştır) ile anlaşması ve gerekli altyapının kurulması lazım 
gelmektedir. Yönetmelik Geçici Madde 1 hükmü uyarınca altyapının kurulması için 
ödeme sağlayıcılarına 31.12.2021 tarihine kadar süre tanınmıştır. Dolayısıyla, her ne 
kadar içinde büyük yararlar barındıran TR Karekod sistemi ile ödemelerin 
yaygınlaşması için belirli bir sürenin geçmesi gerekecektir. 

 

Yukarıda bahsedildiği gibi TR Karekod ile ödeme yapılabilmesi için ilgili işyerinin 
bir ödeme hizmeti sağlayıcısı ile anlaşması ve altyapının kurulması gereklidir. 
Kanun madde 13 hükmünde sayıldığı üzere ödeme hizmeti sağlayıcısı bankalar, 
elektronik para kuruluşları, ödeme kuruluşları veya PTT olacaktır. Ancak 
muhtemeldir ki, eğer işyerinin halihazırda çalışmakta olduğu banka efektif ve 
sorunsuz çalışabilen bir TR Karekod ile ödeme imkanı sunabilirse işyerleri de ödeme 
hizmeti sağlayıcısı olarak çalıştığı bankayı seçecektir. Zira eğer TR Karekod 
kullanılarak yapılan ödemelerin bankada bulunan vadeli/vadesiz hesaplar ile 
senkronize olması sağlanırsa işyerinin hesaplarına yatan paranın ve yaptığı 
ödemelerin kaydını tutması çok kolaylaşacaktır. 

 

Teknik Doküman’da TR Karekod’un nasıl üretileceği ve bu hizmetin nasıl sunulacağı 
tüm teknik detayları ile ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Okuyucumuzu teknik 
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detaylara boğmak istememekle birlikte, şu hususlara değinmekte fayda görüyoruz: 
TR Karekod’u Banka’nın denetiminde ödeme hizmeti sağlayıcısı veya ödeme sistemi 
işleticisi (Yönetmelik 3/I-o hükmünde tanımlanan) tarafından üretilecektir; dinamik, 
statik olmak üzere iki çeşit karekod sunulacaktır. Dinamik karekod her işlem için 
özel üretilecektir ve tek kullanımlık olacaktır. Statik karekodun ise içeriği sabit 
olacaktır ve birden fazla işlemde kullanılabilecektir. İşyerinin karekodunun 
oluşturulması, müşteri tarafından bu karekodun ödeme hizmeti sağlayıcısına 
aktarılması, ödemenin ödeme sistemi aracılığıyla yapılması, karekodun içeriğini 
oluşturan verilerin anlamları gibi detayların hepsi için Teknik Doküman’a 
bakabilirsiniz.  

 

Sonuç olarak, TR Karekod’a geçilmesi ile satın aldığımız ürünler/hizmetler için 
yaptığımız ödemelerin hızı artacak ve kayıtlar Banka tarafından denetlendiği için 
güvenilirlik ve kaydedilebilirlik artacaktır. TR Karekod genellikle yurt içindeki 
işlemlerde4 kullanılacağı için belki Blockchain temelli kripto paralardaki gibi tüm 
dünyaya saniyeler içinde parasal değerleri göndermemizi sağlayarak yaptığımız 
alışverişlerin mahiyetini kökten değiştirecek bir devrim getirmeyecektir fakat 
ödemelerimizin hızını arttırarak günlük hayatımızı kolaylaştıracaktır. Bu bağlamda, 
ne kadar çok işyeri, kurum ve banka TR Karekod altyapısını ivedi olarak kurarsa 
31.12.2021 tarihinden önce halkımızın bu kolaylıktan yararlanması mümkün 
olacaktır.         

 
4 Bknz. Yönetmelik madde 10 


