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E-Ticaret Kanunu’nda Köklü Değişiklikler Yapıldı, Yeni 
Bir Dönem Başlıyor
Uzun süredir herkesin beklediği Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da (Kanun) yapılacak değişiklikler, 
7416 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Değişiklik 
Kanunu) ile 7 Temmuz 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı. 

Özellikle son zamanlarda platformların ulaştığı ekonomik büyüklük ve güç ile platformdaki satıcı/sağlayıcılar arasındaki 
denge, Avrupa Birliği’nde olduğu kadar; Türkiye’nin de temel gündemlerinden birini oluşturuyordu. Nitekim, Değişiklik 
Kanunu’nun genel gerekçesi de bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin ve pandeminin etkisiyle; e-ticaret 
ekosistemine yeni işletmelerin, iş modellerinin ve ürün gruplarının dahil olmasıyla yeni sorunlar da ortaya çıktığını ve 
mevcut kurallar bu gelişmelere uymadığından veya yetişemediğinden kapsamlı değişikliklere ihtiyaç duyulduğunun 
altını çiziyor. Bu kapsamda Değişiklik Kanunu’nun, elektronik ticaret dünyasına sadece “değişiklikler” yapmayı değil; bir 
“reform” yapmayı amaçladığı aşikar.  

Peki Değişiklik Kanunu neler getiriyor? Öncelikle pek çok yeni süje ve kavram hayatımıza girecek. Bunun yanında özellikle 
elektronik ticaret pazar yerlerine, verilere, haksız ticari uygulamalara, lisanslamaya ilişkin kapsamlı düzenlemeler de 
bulunuyor. Bu değişiklikler, 2025’e kadar kademeli şekilde yürürlüğe girecek. Değişikliklerden başlıca ve esaslı olanları 
aşağıda sizler için derledik: 

Yeni süjeler ve kavramlar getirildi:

- Mevzuattaki “hizmet sağlayıcı” ve “aracı hizmet sağlayıcı” tanımlarına ek olarak elektronik ticaret aracı hizmet 
sağlayıcı ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcı süjeleri getirildi.  Bunun yanında, “elektronik ticaret pazar yeri” 
de tanımlandı, artık “marketplace” tabirinin kullanımının doğrudan mevzuatımızda karşılığı olacak. 

- Kritik iki tanım daha getirildi: “Net işlem hacmi” ve “ekonomik bütünlük”. Ekonomik bütünlük tanımının, Türk 
Ticaret Kanunu’nda düzenlenen bağlı şirket ve hâkim şirket kurgusundan daha kapsamlı olduğunu söyleyebiliriz. Bu 
tanımlar; e-ticaret hizmet sağlayıcıyla aynı ekonomik bütünlükte bulunan kişilere sınırlamalar getirmesi sebebiyle 
önemli olacak. Net işlem hacmi tanımı ise; getirilen bazı yükümlülüklerin ilgili süjelerin net işlem hacimlerine göre 
ayrışması sebebiyle kritik olacak. 

Kapsam dışı bırakılanlar oldu: Kanun’un uygulanmasında elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı veya elektronik 
ticaret hizmet sağlayıcı kabul edilmeyecekler sayıldı. Bu durum, kendi sektöründe regüle edilen kurum ve kuruluşlar için 
fazlasıyla önemli. Örneğin; seyahat acenteleri mevzuatı, bankacılık mevzuatı, sigortacılık mevzuatı, finansal kiralama 
ve faktöring mevzuatı, sermaye piyasası mevzuatı ile elektronik haberleşme mevzuatı ile elektronik para ve ödeme 
kuruluşları mevzuatı uyarınca yetkilendirilerek münhasıran yetkilendirildikleri konularda faaliyet gösterenler ile şans 
oyunları mevzuatı kapsamındaki bazı yetkiler altında faaliyet gösterenler. 
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Ticaret Bakanlığı’na geniş yetkiler tanındı: Ticaret Bakanlığı’na tanınan başlıca yetkiler arasında “etkin ve adil rekabet 
ortamını koruma”, “inceleme ve denetim yaptırma” gibi yetkiler bulunuyor. 

Belge saklama yükümlülüğünün süresi belirlendi: Aracı hizmet sağlayıcı ve hizmet sağlayıcılar e-ticaret iş ve 
işlemlerine ilişkin bilgi, belge, defter ve elektronik kayıtlarını, iş veya işlemin gerçekleştiği tarihten itibaren on yıl süreyle 
saklamakla yükümlü tutuldu.

Hukuka aykırı içeriğe dair yeni mekanizmalar öngörüldü: E-ticaret aracı hizmet sağlayıcının hukuka aykırı içeriği 
yayından kaldırma yükümlülüğünün yanında; “hukuka aykırı hususu ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirme” 
yükümlülüğü getirildi. Bu mekanizmanın büyük e-ticaret devleri tarafından nasıl işletileceği merak konusu.  

Haksız ticari uygulamalar için çok kapsamlı düzenlemeler getirildi: E-ticaret aracı hizmet sağlayıcının; aracılık 
hizmeti sunduğu e-ticaret hizmet sağlayıcının ticari faaliyetlerini önemli ölçüde bozan, makul karar verme yeteneğini 
azaltan veya belirli bir kararı almaya zorlayarak normal şartlarda taraf olmayacağı bir ticari ilişkinin tarafı olmasına 
sebep olan uygulamalarının açıkça haksız ticari uygulama olduğu düzenlendi. Ayrıca, her şartta haksız ticari uygulama 
kabul edilecek durumlar sıralandı.

E-ticaret aracı hizmet sağlayıcılara, net işlem hacmine göre yükümlülükler getirildi. Ayrıca Ek Madde 2’nin 1 
numaralı fıkrasında net işlem hacminden bağımsız her elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının uyması gereken 
başlıca yükümlülükler aşağıdaki gibi:

- Kendisinin veya ekonomik bütünlük içinde bulunduğu kişilerin markasını taşıyan ya da marka kullanım hakkını haiz 
olduğu malları satışa sunamama veya bu malların satışına aracılık edememe.

- Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı veya elektronik ticaret hizmet sağlayıcının olumlu irade beyanını almadan 
ETBİS’e kayıtlı alan adlarının ana unsurunu oluşturan tescilli markalarını kullanarak çevrim içi arama motorlarında 
pazarlama ve tanıtım faaliyetinde bulunamama.

- Vergi Usul Kanunu kapsamında düzenlemesi gereken belgelerdeki bilgilere, satışın yapıldığı elektronik ticaret pazar 
yerinde yer verilebilmesine imkân sağlama.

Net işlem hacmine göre getirilen yükümlülüklerde temel kırılımlar on milyar TL, otuz milyar TL ve altmış milyar TL olarak 
belirlendi. Her bir aralıkta, ilgili e-ticaret aracı hizmet sağlayıcının farklı yükümlülükleri olacak. 

Bazı elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılara lisans alma yükümlülüğü getirildi: Bir takvim yılındaki net işlem 
hacmi on milyar TL olan ve belirli işlem limitlerini sağlayan e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılar, artık Ticaret Bakanlığı’ndan 
lisans almak zorunda. Lisans ücreti ise net işlem hacmine göre belirlenecek. 
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Yaptırımlar yeniden düzenlendi, kapsamları genişletildi, arttırıldı ve yeni kırılımlar eklendi: Yeni getirilen haksız ticari 
uygulamalara dair pek çok yaptırım düzenlendi. Ayrıca aykırılığın sonlanmaması halinde para cezalarının arttırılacağı, 
Ticaret Bakanlığı’nı yanıltmaya yönelik işlemlere ise 10 kat ceza uygulanacağı düzenlendi. 

Görüldüğü üzere değişiklikler, sektördeki dinamiği tamamen yeniden belirleyecek gibi görünüyor. 1 Temmuz 2025’e 
kadar devam edecek geçiş sürecinin ise yoğun geçeceği açık. Değişikliklerin nasıl etkiler doğuracağını merakla bekliyor 
olacağız. 

Değişiklik Kanunu’nun tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber Yayımlandı 
11 Ocak 2022’de Kişisel Verileri Koruma Kurumu (Kurum) tarafından “Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber Taslağı” 
(Taslak) kamuoyu görüşüne açılmak üzere Kurum’un sitesinde yayımlanmıştı. Ne var ki Taslak’a bir süredir Kurum’un 
sitesinden erişilemiyordu. Nihayet, 20 Haziran 2022’de Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber (Rehber) Kurum’un 
internet sitesinde resmi olarak yayımlandı.  Bu kapsamda artık, Kurum’un çerezlere ilişkin fikirleri, öneri ve tavsiyelerine 
Rehber’den ulaşılabilir.

Taslak ile Rehber, aralarındaki birkaç minör değişiklik hariç neredeyse aynı metinlerden oluşuyor. Taslak’ın getirdiklerini 
detaylı bir şekilde TFP Ocak 2022 sayımızda değerlendirmiştik. Bu değerlendirmemize buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 
Özetlemek gerekirse; 

• Rehber’de çerezler tanımlanarak ve türlerine ayrılarak incelenmiş olup çerezler yoluyla kişisel verileri işleyen veri 
sorumlularına yönelik yol haritası oluşturuldu. Açık rıza gerektiren ve gerektirmeyen çerez kullanımı senaryoları 
örneklerle anlatıldı. 

• Taslak’tan farklı olarak, Rehber’e çerezler aracılığıyla işlenen verilerin yurt dışına aktarımına dair bölüm eklendi. 
Türkiye’de faaliyet gösteren internet sitelerinin yurt dışında yerleşik şirketler aracılığıyla çerez kullandığı ve dolayısıyla 
yurt dışına veri aktardığı durumlarda, bu işlemlerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki şartlara uygun şekilde 
yapılması gerektiğinin altı çizildi. 

• Taslak'taki çerezler aracılığıyla kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin aydınlatılmasına dair bölüme, çocukların 
aydınlatılmasına dair dikkat edilmesi gereken unsurlar eklendi. İlgili ürün ve hizmetin çocuklara hitap etmesi 
durumunda, aydınlatma yükümlülüğü kapsamında çocukların algı düzeyine uygun bilgilendirici metinler hazırlanması; 
gerekirse görsel araçlar ile desteklenen anlaşılır, sade ve açık bir dil kullanılması gerektiği belirtildi.

Rehber’in tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.
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Kamu Bilişim Hizmet Alımlarında Yetki Belgesi 
Zorunluluğu Getirildi 
Kamu idareleri tarafından yapılacak bilişim hizmet alımları kapsamında, ihale katılımcılarının taşımaları gereken 
kriterler ve katılımcıların yetkilendirilmelerine ilişkin usul ve esasları belirleyen Kamu Bilişim Hizmet Alımı Kapsamında 
Katılımcıların Yetkilendirilmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik), 29 Haziran’da Resmî Gazete'de yayımlandı. 
Yönetmelik, yayım tarihinden itibaren 3 ay sonra yürürlüğe girecek.

Yönetmelik uyarınca; katılımcıların ihalelere katılım için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan (Bakanlık) (i) kamu bilişim 
yetki belgesi, (ii) yazılım yetki belgesi ve (iii) sızma testi yetki belgesinden birini temin etmesi gerekiyor. Bu yetki 
belgelerinin temini, ilgili hizmeti kapsayan TS EN ISO/IEC 27001 belgesi başta olmak üzere birtakım sertifikasyonların 
sağlanmasını gerektiriyor.

Yetki belgesi başvuruları en geç 2 ay içinde sonuçlandırılacak. Yanlış/yanıltıcı beyanda bulunanların başvurularının 
iptal edileceği ve bu kişilerin iptal tarihinden itibaren 1 yıl boyunca yeni bir başvuruda bulunamayacağı da düzenlenmiş. 
Başvurunun uygun bulunması halinde; elektronik ortamda ilgili yetki belgesi düzenlenecek ve Bakanlık internet sitesinde 
ilan edilecek. 

Son olarak, Bakanlık Yönetmelik kapsamında katılımcıları denetlemekle yetkili kılındı. Bu kapsamda Yönetmelik’e 
aykırılık ya da yanlış ve/veya yanıltıcı beyanda bulunulduğu tespit edilirse ilgili katılımcı yazılı olarak uyarılarak kendisine 
aykırılığın giderilmesi için 6 aya kadar süre verilecek. Bu sürede yetki belgesi askıya alınacak. Verilen sürede aykırılığın 
giderilmemesi halinde ise yetki belgesi iptal edilebilecek. İptal durumunda 1 yıl süreyle ilgili kişi aynı tür belge talebinde 
bulunamayacak, iptalin tekrarı halinde ise bu süre 3 yıla çıkıyor.

Yönetmeliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Veri Yönetişimi Yasası Yayımlandı
Veri Yönetişimi Yasası – Data Governance Act – (DGA) 3 Haziran 2022 tarihinde Avrupa Birliği (AB) resmî gazetesinde 
yayımlandı. AB’nin Avrupa Veri Stratejisi’nin düzenleyici biçimdeki ilk uygulaması olan DGA, tüm AB üyesi ülkeler için 
bağlayıcı olacak. 

DGA’nın en önemli hedefi dijital çağa hazır bir AB oluşturmak. Bu kapsamda sektör paydaşları ve üye devletler arasında 
veri paylaşımının artırılması önem taşıyor. Ayrıca veri aracıları arasında güveni sağlayarak ve veri kullanımından doğan 
hakları koruyarak verilerin güvenli bir şekilde yeniden kullanılmasını ve paylaşılmasını sağlamayı amaçlıyor.
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DGA’nın kapsamında yalnızca kişisel veriler değil; ticari sır, fikri haklara ilişkin veriler gibi birçok veri kategorisi yer 
alıyor. DGA’nın yükümlülere yönelik GDPR benzeri sorumluluklar yüklediğini görüyoruz. Bu kapsamda DGA’nın GDPR 
ile genel olarak uyumlu olduğunu ve birlikte uygulama alanı bulacağını söyleyebiliriz. Ayrıca GDPR dışında AB üyesi 
devletlerin ulusal mevzuatlarında yer alan kişisel verilerin korunması hukukuna ilişkin kurallara uygun davranılması ve 
rekabet hukuku prensiplerinin de takip edilmesi birçok kesim tarafından önemle vurgulanıyor.

DGA veri altruizmi, veri aracılık hizmetleri, Avrupa Veri İnovasyon Kurulu gibi birçok önemli ve yeni kavram da getiriyor. 

Avrupa Veri Stratejisi’nin diğer ayaklarını ise; Veri Yasası, Dijital Hizmetler Yasası, Dijital Piyasalar Yasası ve Yapay 
Zeka Yasası oluşturmakta. Yeni bir çağ açacağı şüphesiz olan bu stratejinin etkileri büyük olacak. 

DGA’nın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz (yalnızca İngilizcesi mevcuttur).
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Answers. Not theories.
Gokce Attorney Partnership

Hakkımızda
Gökçe Avukatlık Ortaklığı birleşme ve devralma, iş ortaklığı, özel sermaye ve ortak girişim işlemleri, 
bankacılık ve finans, sermaye piyasaları, sigortacılık, teknoloji, medya, telekom ve internet, e-ticaret, 
veri koruma, fikri mülkiyet, regülasyon, ticari alacak takipleri, gayrimenkul ve ticari dava alanlarını içeren 
geniş bir yelpazede hukuki hizmetler sunan İstanbul’da bulunan bir hukuk bürosudur. Hukuki personel ve 
uzmanlığımız hakkında daha fazla bilgi için www.gokce.av.tr adresinden web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Lütfen bizimle iletişime geçin
info@gokce.av.tr
0 212 352 88 33
The Fine Print yalnızca genel bilgilendirme amacıyla hazırlanıp yayınlanmakta olup hukuki tavsiye içermemekte ya da avukat-
müvekkil ilişkisi oluşturmamaktadır. Daha fazla bilgi almak istiyorsanız lütfen Gökçe Avukatlık Ortaklığı ile irtibata geçiniz. 
The Fine Print’de yer alan hiçbir içerik Gökçe Avukatlık Ortaklığı’nın yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz ya da uygun bir 
şekilde kaynak olarak gösterilmeksizin yayınlanamaz. İçeriğin doğruluğunu sağlamak için gereken tüm çaba gösterilmiş 
olmasına rağmen, Gökçe Avukatlık Ortaklığı içeriğin doğruluğunu garanti etmemektedir ve burada yer alan bilgilerdeki 
herhangi bir hata veya söz konusu bilgilere güvenilmiş olması dolayısıyla sorumlu tutulamaz. The Fine Print Gökçe Avukatlık 
Ortaklığı müvekkileri için hazırlanmıştır ve büronun müvekkilleri dışındaki dolaşım olasılığı reklam olarak yorumlanamaz.
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