
 

PCI DSS Uyumluluğu hakkında önemli 
hatırlatma  

Sayın Acente, 
 
PCI DSS çerçevesinde BSP kart satış kanalının güçlendirilmesi amacıyla 1 Ocak 2023’te 
yürürlüğe girmiş olan yeni hüküm ile ilgili olarak 2 Kasım 2022 tarihinde göndermiş olduğumuz 
mesaja istinaden, PCI DSS Durumunuzun izin vermemesine rağmen Acentenizin halen 
Kredi Kartı işlemleri düzenlediğini tespit ettiğimizi bildiririz. 

Ana Kuruluşunuzun ya da konumlarınızdan bir veya daha fazlasının mevcut PCI DSS 
Durumu: “Uyumlu Değil” 

Ana Kuruluşunuzun veya konumlarınızdan birinin PCI DSS Durumunu IATA Müşteri 
Portalındaki Şirket Profili, “Şirket Bilgileri” kısmında bulabilirsiniz 'Branch Offices' bölümü 
altında. Lütfen bu bölümün yalnızca Portal Yöneticisi tarafından görülebileceğini unutmayın. 

Ne yapmam gerekiyor? 

Konum Kodunuzun 
IATA Müşteri 
Portalındaki PCI DSS 
Durumu şu ise: 

ve aşağıdaki ödeme 
şeklini kullanıyorsa...  

Size tavsiyemiz... 

• “Uyumlu Değil” 

• “Kredi kartlarını kabul 
etmiyor”  

• Müşteri Kredi Kartı  

• Bilet düzenlemek için Müşteri Kredi 
Kartı kullanmaktan imtina edin veya  

• Bilet düzenlemek için Müşteri Kredi 
Kartı düzenlemek üzere PCI DSS 
uyumlu olun  

• Ayrıca Müşteri Portalında IATA Kayıt 
Başvurusu ve Değişiklikler hizmeti 
aracılığıyla PCI DSS kayıt 
durumunuzu “Uyumlu” olarak 
güncelleyin. 

• Seyahat Acentesine ait 
kart / VAN Ürünü 
(ATM) 

• Seyahat Acentesine ait kart / VAN 
Ürününün (ATM) BSPLink’e(TIP 
seçeneği) kayıtlı olduğundan ve bu 
ödeme yöntemini kullanmak için 
sistemde Havayolu İzninizin 
olduğundan emin olun  

• Ayrıca sistemde Havayolu İzniniz 
olduğunda PCI DSS kayıt 
durumunuzu “Şirket Kredi Kartı” 
olarak güncelleyin 

Risk Olaylarının düzenlenmemesi ve ve işlerinizin aksamaması için Ocak 2023’ten önce varsa 
size tavsiye edilen eylemleri yerine getirmeniz önemlidir. Aksi durumda: 

• Kasım 2022’den itibaren, bilgilendirme amaçlı uyarı mesajları alacaksınız. 
• Ocak 2023’ten itibaren, Konum Kodlarınızdan herhangi biri hâlâ uyumlu değilse veya 

Kredi Kartı işlemleri düzenlemediğini beyan ediyor ve Müşteri Kredi Kartı işlemleri 
düzenliyorsa, size bir uyarı mesajı gönderilecektir. Üçüncü uyarı mesajından sonra, 
Konum Kodlarınızdan herhangi biri Müşteri Kredi Kartı işlemleri düzenliyorsa 
Acentenize bir Risk Olayı atanacaktır. Bu Risk Olayı, 12 aylık bir süre boyunca Acente 
Risk Geçmişinize kayıtlı olacaktır. 

Daha fazla bilgi için lütfen buradan Sıkça Sorular Sorular bölümümüze başvurun. 
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