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E-Ticaret Kanunu Değişiklikleri Yürürlüğe Giriyor
Elektronik ticaret mevzuatında köklü değişiklikler öngören Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Değişiklik Kanunu) 7 Temmuz 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştı. 

Değişiklik Kanunu, ticaret hayatına damga vuran elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve elektronik ticaret hizmet 
sağlayıcı süjelerini hayatımıza getirdiği gibi; elektronik ticaret pazar yerlerine, verilere, haksız ticari uygulamalara, 
lisanslamaya ilişkin kapsamlı düzenlemeler de içermekteydi. Değişiklik Kanunu’nun getirdiklerini detaylı bir şekilde TFP 
Temmuz 2022 sayımızda değerlendirmiştik. Bu yazımıza buradan ulaşabilirsiniz. 

1 Temmuz 2025’e kadar devam edecek bir geçiş süreci öngörülmüştü. Bu kapsamda Değişiklik Kanunu, istisna tutulan 
bazı hükümler hariç 1 Ocak 2023’te yürürlüğe girecek. 

1 Ocak 2023’te yürürlüğe girecek olan kritik düzenlemelerden bazılarını sizlere hatırlatmak istedik:

• 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 düzenlemişti. Ayrıca, her şartta haksız ticari uygulama kabul edilecek durumlar sıralanmıştı.

• E-ticaret aracı hizmet sağlayıcılara, net işlem hacmine göre yükümlülükler getirilmişti. Bu yükümlülüklerde temel 
kırılımlar on milyar TL, otuz milyar TL ve altmış milyar TL olarak belirlenmiş ve her aralıkta farklı yükümlülükler 
öngörülmüştü. 

• E-ticaret aracı hizmet sağlayıcının, aracılık hizmeti sunduğu e-ticaret pazar yerlerinde kendisinin veya ekonomik 
bütünlük içinde bulunduğu kişilerin markasını taşıyan ya da marka kullanım hakkına sahip olduğu malları satışa 
sunması veya bu malların satışına aracılık etmesi yasaklanmıştı.

• E-ticaret aracı hizmet sağlayıcının hukuka aykırı içeriği yayından kaldırma yükümlülüğünün yanında; “hukuka 
aykırı hususu ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirme” yükümlülüğü getirilmişti. 

• 1 Ocak 2023’ten itibaren 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 
tutulmuştu.

Değişiklik Kanunu’nun getirdiği düzenlemelerin çoğu yeni yılla birlikte yürürlüğe gireceğinden e-ticaret sektörünü yakın 
gelecekte önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor. 

Değişiklik Kanunu’nun tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.
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Coğrafi Bilgi Sistemlerine Dair Yeni Düzenlemeler  
Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu’nun 24 Ağustos 2022 tarih ve 2022/1 sayılı kararına istinaden aşağıdaki belgeler 5 
Aralık’ta Resmî Gazete’de yayımlandı. 

(i) Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi, 

(ii) Ulusal Coğrafi Veri Paylaşım Matrisi,

(iii) Coğrafi Veri Erişim, Paylaşım ve Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar,

(iv) Afet ve Acil Durumlarına İlişkin Coğrafi Veri Üretimi ve Paylaşımı Usul ve Esasları. 

Coğrafi veri, mevzuatta “konum bilgisi içeren her türlü veri” olarak tanımlanmakta olup; bu verilerin tutulduğu ve sistematik 
hale getirildiği alan “Coğrafi Bilgi Sistemi” olarak adlandırılıyor. Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi ise coğrafi verilerin 
sınıflandırılması amacıyla yayımlanmış bir metin. Bu doğrultuda, gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’ye ait Ulusal Coğrafi 
Veri Sorumluluk Matrisi kapsamındaki coğrafi verileri toplaması, üretmesi, paylaşması veya satması bu temel mevzuat 
uyarınca düzenlenmekte.

Coğrafi veri, farklı sektördeki pek çok şirketin faaliyetlerinde kullanıldığından ilgililerin yeni yayımlanmış olan matrisler 
ile usul ve esasları da gözden geçirerek coğrafi veriyle ilgili faaliyetlerini güncel mevzuata uygun yürütmesi gerekiyor. 
Karar kapsamında yayımlanan belgelerle ilgili temel noktalar şu şekilde: 

(i) Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi. Bu matris, hâlihazırda mevcut olan ve coğrafi veri temaları ile bu temalardan 
sorumlu olan kamu kurum ve kuruluşlarını gösteren Veri Sorumluluk Matrisinin genişletilmiş hali.

(ii) Ulusal Coğrafi Veri Paylaşım Matrisi. Bu matris, Veri Sorumluluk Matrisi uyarınca her bir veri temasının/katmanının, 
yetkili kurum tarafından kimlerle (Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklar, yerel yönetimler, üniversiteler, özel şirketler ve 
vatandaşlar) ve ne kapsamda (tamamı veya kısıtlı olarak, tüm birim/personel veya belirlenmiş birim/personel gibi) 
paylaşılabileceğine ilişkin bilgiler içeriyor. 

(iii) Coğrafi Veri Erişim, Paylaşım ve Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar. Bu metnin amacı, yetkili kamu kurum ve 
kuruluşları tarafından coğrafi verilerin üretimi, Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu’na veri servisleriyle metaverilerin kaydı 
ve verilerin kamu kurum ve kuruluşları ve özel gerçek ve tüzel kişiler tarafından kullanımına ilişkin usul ve esasları 
belirlemek.

Bu metinde coğrafi veri üreticilerinin verileri hangi kriter ve standartlara uygun olarak üreteceği, verilerin güvenliğinin 
sağlanması, metaverilerin oluşturulması, güvenli ağ bağlantılarının sağlanması, log kayıtlarının tutulması ve kayıtlarda 
yer verilecek bilgiler gibi çeşitli konularda usul ve esaslara yer verilmiş durumda.
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(iv) Afet ve Acil Durumlarına İlişkin Coğrafi Veri Üretimi ve Paylaşımı Usul ve Esasları. Bu metin ise afet ve acil 
durumlar kapsamında, görevli kamu kurum ve kuruluşlarının söz konusu görevlerini icra edebilmesi için coğrafi veri 
kullanımına ilişkin esasları belirliyor. 

Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu’nun kararına buradan ulaşabilirsiniz.

Tüketici Hukukunda Yeni Parasal Sınırlar
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un (Kanun) 77. maddesi uyarınca uygulanacak idari para cezalarının ve tüketici 
mahkemelerine başvuru için öngörülen parasal sınırların artırılmasına ilişkin düzenlemeler 16 Aralık 2022’de Resmî 
Gazete’de yayımlandı. Yeni düzenlemeler tüketicinin korunmasına ilişkin mevzuatta öngörülen parasal sınır ve idari 
para cezalarını, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No.: 542) uyarınca 2022 yılı için %122,93 oranında belirlenen 
yeniden değerleme oranına göre artırdı. Bu kapsamda; 

• 2023 yılı için yapılan başvurularda değeri 66.000 TL altında olan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetleri 
görevli kılındı. Bu miktarın üzerindeki uyuşmazlıklarda ise tüketici mahkemeleri görevli olacak. İlgili tebliğe buradan 
ulaşabilirsiniz.

• 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren Kanun’un 77. maddesi uyarınca uygulanacak idari para cezası miktarları tablo 
halinde belirlendi. Bu tabloyu içeren ilgili tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Türkiye E-Spor Federasyonu Ana Statüsü Yayımlandı                                                                      
Türkiye E-Spor Federasyonu Ana Statüsü (Statü), Türkiye E-Spor Federasyonu (Federasyon) tarafından Spor Kulüpleri 
ve Spor Federasyonları Kanunu (Kanun) ve Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmeliği kapsamında hazırlanarak 18 Kasım 2022’de Resmi Gazete’de yayımlandı ve aynı tarihte yürürlüğe girdi. 

Statü ile başta Federasyon’un idari yapısının ve kurullarının oluşturulması olmak üzere e-spor alanında faaliyet gösteren 
aktörlerin uyması gereken usul ve esaslar düzenleniyor.

E-spor alanındaki tüm faaliyetlerin Federasyon tarafından yürütüleceği ve yarışmalara, turnuvalara ve bunların 
yayınlarına ilişkin Federasyon yönetim kurulunun yetkili olacağı belirtilmiş. Ayrıca e-spor alanında faaliyet gösteren 
Kanun kapsamındaki spor kulüplerinin ve spor anonim şirketlerinin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kayıt ve tescil 
edileceği de yer alan düzenlemeler arasında.
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Statü’nün yayımlanmasıyla birlikte bağımsız bir yapıya sahip Federasyon’un görev ve yetkileri açıklık kazanmış oldu. 
Bu kapsamda e-spor alanındaki faaliyetlerin denetimi ve düzenlenmesi konusunda yeni bir dönemin başlayacağını 
söyleyebiliriz

Türkiye E-Spor Federasyonu Ana Statüsü’ne buradan ulaşabilirsiniz.

ABAD’dan Arama Motorları Sorumlularına Yapılan 
Listeden Kaldırma Başvuruları Hakkında Güncel Karar                                                                      
8 Aralık 2022’de Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) tarafından arama motoru işleticileri için önemli bir karar paylaşıldı. 
Karar, arama motorlarına internet sayfaları ve içerdikleri görseller hakkında yapılan listeden çıkarma başvuruları ve 
başvurularda aranan ispat yükleri hakkında. 

Başvurucular bazı özel şirketlerin idari pozisyonlarını yürütmekte olan kişiler. Bu kişiler ve idari pozisyonlarını yürüttükleri 
şirketler hakkında bir internet sitesinde yozlaşma odaklı ithamlar bulunan eleştirel yazılar yayımlanmıştı. Bu yazılarla 
birlikte başvurucuların lüks araçlarla fotoğrafları da paylaşıma dâhil edilmişti.

Başvurucular ilk aşamada Google’a başvuru yaparak bu üç makalenin yanlış bilgiler içererek karalamaya sebep olduğunu 
belirterek listeden kaldırılmalarını talep etmişti. Google ise bu bilgilerin yanlışlığı hakkında bir bilgisi olmadığını belirterek 
istemi reddetmişti. 

Olay yargıya taşınmış ve Almanya Federal Mahkemesi önüne gelmişti. Federal Mahkeme ise olayın çözümlenmesi 
için Avrupa Birliği Kişisel Verilerin Korunması Tüzüğü (GDPR) ve Bireylerin Kişisel Verilerinin Korunması ve Bu Verinin 
Serbest Dolaşımı Hakkında Yönetmelik hakkında iki soru yöneltmek suretiyle olayı ABAD önüne taşımıştı. 

İlk olarak ABAD, daha önceki kararlarına atıf yaparak faaliyetleri ve işlemleriyle arama motorlarının veri işleme faaliyetinde 
bulunduğunu ve bu bağlamda da Google’ın veri sorumlusu olduğuna karar verdi. Ayrıca kararda, arama motorlarının 
sorumluluklarının kişisel verilerin üçüncü kişilerin ekranına gelmesinden kaynaklı olmadığını, bunun yerine internet 
kullanıcılarının kişilerin isimleriyle arama yapmasının ve bu suretle listelenecek bilgilerin kişilere potansiyel olarak zarar 
verebilecek ve kişilerin temel haklarına müdahale edebilecek nitelikte olmasından kaynaklandığını belirtti. 

Bununla beraber ABAD, kararında arama motoru işleticilerinin bu başvurular için aktif olarak “haklılık araştırmasıyla” 
mükellef olmadıklarını karar verdi. Bunun yerine sadece “prima facia”, görünürde haklılık kriterine bağlı kalarak bir 
değerlendirme yapılmasını ve koşulun varlığı halinde listeden kaldırma işleminin gerçekleştirilmesini yeterli buldu. 
Mahkeme’ye göre, gerçek haklılık durumunun tahlilini yapacak kurumlar yargı ve idare kurumları. 

Almanya Federal Mahkemesi’nin ABAD’a yönettiği ikinci soru ise “thumbnail” görselleri hakkında. Kararda bir görsel 
üzerinden kişilerin temel özellikleri hakkında çok fazla çıkarım yapılabileceğinin altı çizildi. Dolayısıyla bu görsellerin 
listeden kaldırılması konusunun ayrı bir konu olarak gündeme alınması gerektiği ifade edildi. 
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Bu kapsamda Mahkeme, internet sayfalarının listeden silinmesi işlemi gerçekleştirilirken görsellerin de listeden silinmesi 
gerektiğini vurguladı. 

ABAD söz konusu kararında “inter alia” arama motorları için yeni bir yükümlülük getirmiş durumda. Buna göre eğer 
arama motoruna bir içeriğe ilişkin süren bir yargı süreci olduğu hakkında bildirim yapılırsa, artık listeleme sırasında 
arama motorunun kullanıcılarına bunu bildirmesi gerekecek. 

Kararın tamamına buradan erişebilirsiniz (Yalnızca İngilizcesi mevcuttur).

Brezilya'dan Kripto Para Ödemelerine Onay
Brezilya Temsilciler Meclisi, ülkede kripto para endüstrisini düzenleyen “(PL) 4.041/2021” adlı yasa tasarısını (Tasarı) 
onayladı. Tasarı, yürürlüğe girdikten sonra Bitcoin dahil tüm kripto para birimleri ülkede ödeme aracı olarak kullanılabilecek. 
Bu kapsamda kripto para birimleri yatırım aracı statüsüne de kavuşmuş olacak. Bununla birlikte Tasarı’nın kripto para 
birimlerine yerel para birimi statüsü vermediğini not düşmek gerek.

Tasarı’da öne çıkan temel düzenleme, lisans zorunluluğu. Bu kapsamda, kripto para şirketleri faaliyet göstermek için 
“sanal hizmet sağlayıcısı” lisansı almak zorunda. Bu sayede ülkede kripto para servis sağlayıcısı olarak faaliyet gösteren 
şirketlerin denetlenebilmesi amaçlanıyor. Ayrıca Tasarı uyarınca, sanal varlıklar ile dolandırıcılık fiili işleyenler hakkında 
da hapis ve para cezası öngörülüyor. 

Temsilciler Meclisi tarafından onaylanan Tasarı’da kripto para endüstrisini denetlemek için bir birim kurulması da 
öngörülüyor. Ancak beklenti, kripto paraların ödeme işlemlerinde kullanımının Brezilya Merkez Bankası gözetiminde 
gerçekleşmesi yönünde. 

Kripto para birimlerinin Latin Amerika ülkelerinde benimsenmesinde önemli bir adım olarak görülen Tasarı’nın hayata 
geçmesi için son adım cumhurbaşkanının onayı. Şirketlerin yeni kurallara uyum sağlamaları için 180 günleri olması 
bekleniyor. Dünyada kripto varlıklara dair yasal çerçeveyi çizmek adına düzenleyici çalışmaların hız kazandığı bu 
dönemde, Brezilya’daki değişiklik de son derece önemli.
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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
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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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