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Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı:

TBMM Genel Kurulu’ndaki tasarı yasalaştığında, 

AB mevzuatına uyum anlamında bu alanda önemli 

bir adım atılmış olacağını vurgulayan Bakan Yazıcı, 

sektörle yakın işbirliğiyle ulusal ve uluslar arası 

düzeydeki gelişmeler de izlenerek ikincil mevzuatın 

hazırlanacağını bildirdi.
Fatma Ağaç

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Bilişim Dergisi’nin e-ticaret konusuna 
yönelik sorularını yanıtladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurul 
gündeminde “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı” 
olduğunu anımsatan Yazıcı, tasarı yasalaştığında Türkiye’nin bu alanda Avrupa 
Birliği (AB) Mevzuatı’na uyum anlamında da önemli bir adım atmış olacağını 
belirtti. Yazıcı, tasarının bu yasama yılında yasalaşmasının beklendiğini bildirdi.   
Yazıcı, tasarıyla, e-ticaretin yaygınlaştırılması, tüketiciler ile elektronik ortamda 
işlem yapanların korunması ve özellikle de İnternet üzerinden yapılan ticari 
faaliyetlerin daha güvenli ve şeffaf bir şekilde yapılmasının hedeflendiğini 
vurguladı. 
Tasarının yasalaşmasından sonra, sektörle yakın işbirliği içerisinde ulusal ve 
uluslararası düzeydeki gelişmeler de yakından izlenerek bu alandaki ikincil 
mevzuat hazırlanacak.
e-ticaretin gelişmesi için diğer bakanlıklar tarafından yürütülen e-fatura, 
e-sözleşme, e-ödeme, e-vergi gibi altyapıların oluşturulmasının önemli 
olduğunun altını çizen Yazıcı, Bakanlıkta e-Ticaret Daire Başkanlığı’nın 
kurulduğunu ifade etti. 
Bakan Yazıcı, tasarının yasalaşmasının ardından, e-ticarete yönelik tüm konuların 
değerlendirileceği, kamu ve özel sektörü periyodik toplantılarla bir araya getiren 
bir platform oluşturulmasını öngördüklerini söyledi. 
“Türkiye genç nüfusu, istikrarlı büyüme trendi, lojistik için stratejik konumu 
ve her geçen gün artış kaydeden İnternet kullanım oranlarıyla e-ticaret için 
ciddi bir potansiyel taşıyor” diyen Yazıcı, temel prensiplerinin,  kuralların belirli 
olduğu, tüketici ve yatırımcılara hukuki güvencenin sağlandığı ve haksız rekabetin 
yaşanmayacağı bir yapıyı tesis etmek olduğunu bildirdi.

E-ticareti yeniden düzenliyoruz
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-TÜİK araştırmasına göre, İnternet’e 
erişimde evler, yüzde 70 ile ilk sırayı 
alırken 5 kullanıcıdan biri de İnternet’ten 
alışveriş yapıyor. Bu durum e-ticarette 
Türkiye’nin aldığı yolu gösteriyor. 
Türkiye’de e-ticaret ne zaman doğdu, nasıl 
gelişti, ilk yasal düzenlemeler ne zaman 
yapıldı?

-Türkiye’de ilk e-ticaret uygulamalarının 
90’lı yılların ikinci yarısından itibaren 
özellikle İnternet kullanımının artmasıyla 
birlikte gelişmeye başladığını söyleyebiliriz. 
Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinde 
bir değişim dönüşüm yaşanıyor. Bu değişim ve 
dönüşüm ekonomik ve ticari hayatın üzerinde 
de ciddi etkiler yaratıyor. 
Ülkemizde yaklaşık 35 milyon İnternet 
kullanıcısı bulunuyor. Yani 35 milyon kişi, bilgi 
ve iletişim dünyasını çok yakından takip ediyor. 
Ülkemiz gençlerinde ise İnternet kullanım 
oranı yüzde 70 seviyesindedir.  Bu rakamlara 
baktığımızda özellikle e-ticaret açısından 
önemli bir potansiyel görüyoruz.     
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Nisan 
2012 hane halkı bilişim teknolojileri kullanım 
araştırmasına göre, İnternet’i kullanan 
bireylerin yüzde 70’i İnternet’i evinde 
kullanıyor ve yine İnternet’i kullanan 5 kişiden 
biri İnternet üzerinden mal veya hizmet 
siparişi veriyor ya da satın alıyor. Bu sonuçlara 
göre bugün İnternet’ten alışveriş yapan 
kişilerin sayısının yaklaşık 7 milyon olduğunu 
söyleyebiliriz. 
E-ticaret ile doğrudan ilgili ilk düzenleme, 
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanun ve bu kanunda yer alan “Mesafeli 
Sözleşmeler”e ilişkin düzenleme oldu.  
Mesafeli Sözleşmelere ilişkin ilk düzenleme 
ise tüketici mevzuatına 2003 yılında girdi. 
Ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnameye baktığımızda 
Bakanlığa, e-ticarete yönelik düzenlemeler 
yapmak ve bu alanın gelişmesine ve 
yaygınlaşmasına yönelik mevzuatla verilen 

görevleri yerine getirme yetki ve sorumluluğu 
verildi.
Ayrıca e-ticaret alanında kuralların çok daha 
geniş kapsamlı olarak ele alındığı “Elektronik 
Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı” TBMM Genel Kurul gündeminde yer 
alıyor. Tasarı yasalaştığında bu alanda Avrupa 
Birliği (AB) mevzuatına uyum anlamında da 
önemli bir adım atmış olacağız.

-E-ticaret alanına ilişkin yasal çerçeveyi 
genel hatlarıyla çizer misiniz? 

-Daha önce de ifade ettiğimiz gibi bilişim 
teknolojileri son yıllarda büyük gelişme 
gösterdi. Bu gelişmeler elbette ki bireye ve 

topluma büyük faydalar sağlıyor. Bunun yanı 
sıra hukukun tüm alanlarında yeni tanımlar 
da ortaya çıkıyor. Yeni tanım, kavram ve 
yeni alanlar, hukuk alanında eski sistem ve 
mevzuatla çözümlenemeyen, öncekilerle 
benzeşmeyen yeni sorunların ortaya çıkmasına 
da neden oluyor. 
Yaşanan bu değişim, dönüşüm ve gelişmeler 
ışığında, ülkemizde sağlıklı ve güvenli bir 
“Elektronik Ticaret Ağı”nın oluşturulması 
ve elektronik ticaretin yaygınlaştırılması 
amacıyla, Bilim ve Teknoloji Yüksek 
Kurulu’nun (BTYK) 1997’de yapılan 
toplantısında, bir çalışma grubu oluşturulması 
kararlaştırıldı ve 1998 tarihli toplantısında da 
ülkemizde e-ticaretin geliştirilmesine ilişkin 

devletin uzun vadeli 
dört temel görevi 
belirlendi.
Bu görevler şunlar:
• Gerekli teknik 
ve idari alt yapının 
kurulmasını sağlamak, 
• Hukuki yapıyı 
oluşturmak,
• E-ticareti 
özendirecek önlemleri 
almak,
• Ulusal politika 
ve uygulamaların 
uluslararası politikalar 
ve uygulamalarla 
uyumunu sağlamak.
Bu süreçte Tüketicinin 
Korunması Hakkında 
Kanun’a 2003 yılında 
eklenen Mesafeli 
Sözleşmeler başlıklı 
9/A maddesi,  
e-ticaretin hukuki 
altyapısının 
oluşturulması 
anlamında önemli 
bir adım oldu. Şunu 
ifade etmeliyim ki; 
ülkemizde İnternet 
üzerinden yapılan 

satışlar, mesafeli sözleşmeler kapsamında 
değerlendiriliyor ve uygulamaya ilişkin usul 
ve esaslar, Mesafeli Sözleşmelere Dair 
Yönetmelik’te düzenleniyor. 
Diğer taraftan Türkiye’nin AB’ye katılım 
müzakerelerinin devam ettiği süreçte, AB 
tarafından çıkarılmakla birlikte henüz Türk 
mevzuatına aktarılmayan ve Türk hukukunda 
da karşılığı bulunmayan bazı hukuki 
düzenlemeler mevcut. Bu düzenlemelerden 
birisi de AB’nin 2000/31/EC sayılı Bilgi 
Toplumu Hizmetlerinin Bazı Hukuki Yönleri 
ve Özellikle İç Pazarda Elektronik Ticaret 
Konusundaki Direktifi’dir.
Bu kapsamda, AB’nin söz konusu Elektronik 
Ticaret Direktifi’ne uyum sağlanması 
amacıyla, oluşturulan Elektronik Ticaret 
Direktifi Çalışma Grubu (ETDÇG) bünyesinde, 
direktif kapsamına giren düzenlemeler 
ile bu düzenlemelere karşılık gelen Türk 
mevzuatının karşılaştırmasının yapıldığı 
çalışmalar, 2007 yılında başladı.
2009 yılında ise Adalet Bakanlığı’nın 
koordinasyonunda “E-Ticaret Kanunu 
Hazırlama Bilim Komisyonu” kuruldu 
ve Komisyonun çalışmaları neticesinde 
“Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanun Tasarı Taslağı” kamu ve özel sektör 
temsilcilerinin görüşüne açıldı. En nihayetinde 
“Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı Taslağı” 2010 tarihinde 
TBMM’ye sunuldu.
“Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı”  bu yılın Mayıs ayında Esas 
Komisyon olan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
tarafından gerçekleştirilen toplantıda kabul 
edildi. İlgili kurumların ve sektörde faaliyet 
gösteren kuruluşların da görüşleri alınarak 
geniş katılımlı bir komisyon çalışması 
gerçekleştirildi.
Komisyonca kabul edilen tasarıyla; e-ticaret 
alanında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel 
kişilerin istenmeyen ticari iletişime ilişkin 
uymaları gereken kurallar, elektronik iletişim 
araçlarıyla yapılan sözleşme öncesi bilgi 
verme yükümlülükleri ve sipariş aşamasındaki 
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yükümlülükler ile bu düzenlemelere 
uyulmaması halinde uygulanacak yaptırımların 
düzenlenmesi amaçlandı. Bununla birlikte, 
e-ticaretin yaygınlaştırılması, tüketiciler 
ile elektronik ortamda işlem yapanların 
korunması ve özellikle de İnternet üzerinden 
yapılan ticari faaliyetlerin daha güvenli ve 
şeffaf bir şekilde yapılması hedeflendi.
Tasarı şu an için 240 sıra sayısı ile TBMM 
Genel Kurul gündeminde görüşülmek üzere 
yerini aldı, bu yasama yılında yasalaşması 
bekleniyor.
 
-Sektöre ilişkin ulusal ve uluslararası 
düzeydeki gelişmeler de izlenerek ikincil 
mevzuatın hazırlanacağı belirtiliyor. 
Bakanlığınız, elektronik ticarete 
ilişkin ne gibi yasal düzenlemeler 
yaptı ve önümüzdeki dönemde ne gibi 
düzenlemeler gündeme gelecek?

-Gerek 640 sayılı KHK’dan kaynaklanan 
yetkilerimiz gerekse TBMM Genel Kurul 
gündeminde görüşülmek üzere bekleyen 
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı’nın yasalaşmasıyla birlikte 
ortaya çıkacak görev ve yetkilerimiz 
kapsamında e-ticaret alanında çalışmalarımız 
yoğun bir şekilde devam ediyor. Söz konusu 
tasarı ile şunlar gündeme gelecek: 
• Tasarıda özetle, e-ticaretin 
yaygınlaştırılması, tüketiciler ile elektronik 
ortamda işlem yapanların korunması, 
istenmeyen ticari elektronik iletilerin önüne 
geçilmesi (spam) hedeflendi. 
• Ayrıca; hizmet sağlayıcıların, elektronik 
iletişim araçları ile yapacakları ticari 
iletişimde uyması gereken kurallar,  elektronik 
ortamda yapılan sözleşme öncesi bilgi verme 
yükümlülükleri, sipariş verme sürecine 
ilişkin yükümlülükler, bu yükümlülüklere 
aykırı hareket etmeleri halinde uygulanacak 
yaptırımlar hüküm altına alındı, ayrıca 
kişisel verilerin korunması yasal güvenceye 
bağlanarak özellikle İnternet üzerinden 
yapılan ticari faaliyetlerin daha güvenli ve 
şeffaf bir şekilde yapılması öngörüldü. 

• Yine bu tasarıda başkalarına ait iktisadi 
ve ticari faaliyetlerin yapılmasına yönelik 
e-ticaret ortamı sağlayan aracı hizmet 
sağlayıcılar tanımlandı, bunların başkaları 
tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle 
ve hukuka aykırı durumları araştırmakla 
yükümlü olmayacakları düzenlendi. Bunun 
yanı sıra hizmet sağlayıcıların yükümlü 
olduğu husus ve bu hususlardan aracı hizmet 
sağlayıcıların ne şekilde sorumlu olacaklarının 
ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın çıkaracağı 
yönetmeliklerde belirleneceği düzenledi. 
• Bununla birlikte tasarıda,  e-ticaretin 
dinamik yapısı nedeniyle Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bu alanla ilgili her türlü tedbiri 
alma yetkisi tanındı. Buradaki temel amaç, 
e-ticaret alanında sektörün taleplerine 
kamunun hızlı bir şekilde cevap verebilme 
kapasitesi kazanmasına imkân tanıyor.  
E-ticaret alanına ilişkin yasal çerçeveyi genel 
hatlarıyla belirleyen tasarının yasalaşması 
akabinde, sektörle yakın işbirliği içerisinde ve 
sektöre ilişkin ulusal ve uluslararası düzeydeki 
gelişmeler de yakından izlenerek bu alandaki 
ikincil mevzuat hazırlanacak.

-E-ticaretin Türkiye ekonomisindeki yeri, 
büyüklüğü ve yıllara göre gelişimine 
ilişkin verileri bizimle paylaşır mısınız? 
Sektörün Türkiye’deki büyüme hedefleri 
nelerdir?

-Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 
verilerine göre ülkemizde 2011 yılında kartlı 
sistemde 265 milyar TL alışveriş yapıldı ve 
bunun yaklaşık yüzde 8’i e-ticaret yoluyla 
gerçekleştirildi. Ülkemizin 2011 yılı e-ticaret 
pazar hacmi, 2005 yılına göre 16 kat artışla 23 
Milyar TL’ye ulaştı. 2012 yılının ilk 8 ayında ise 
e-ticaret hacminin yaklaşık 20 milyar TL’ye 
ulaştığı görülüyor.
Bu verilerden de anlaşılacağı üzere, Türkiye 
genç nüfusu, istikrarlı büyüme trendi, lojistik 
için stratejik konumu ve her geçen gün artış 
kaydeden İnternet kullanım oranlarıyla 
e-ticaret için ciddi bir potansiyel taşıyor. 
Tüm bunların yanı sıra özellikle son on yılda 
ekonomide yaşanan gelişmeler, tüketim 

alışkanlıklarını değiştirdi. Buna paralel olarak, 
geleneksel perakende ticaretin yerini büyük 
oranda organize ve gelişen teknoloji ile birlikte 
e-ticarete bırakacağını öngörüyoruz.
 
-E-Ticaret sektörünün sıkıntıları ve 
bunlara ilişkin çözüm önerileriniz 
nelerdir? Sektörün Türkiye’de daha da 
gelişmesi için daha neler yapılabilir?

-İnternet ekonomisi, ülkelere yeni ekonomik 
ve sosyal fırsatlar yaratıyor. Ancak ülke 
olarak bu imkânlardan faydalanmanın ve 
ülke ekonomisine katkı sağlayacak yeni 
fırsatlar oluşturmanın yolu da bu alandaki 
kuralların belirli olduğu hukuki altyapının 
oluşturulmasından geçiyor. 
Diğer taraftan, e-ticaret yaygınlaştıkça bu 
konuya ilişkin tartışılan başlıklar da artıyor. 
Dolayısıyla İnternet üzerinden yapılan 
dolandırıcılık, taklit ve kaçak ürün satışı, 
kişisel verilerin korunması, fikri mülkiyet 
hakları, elektronik belgelerin geçerliliği, 
elektronik imzanın kullanılması, e-ticaretin 
kayıt altına alınması ve vergilendirilmesi, 
istenmeyen ticari iletişim gibi birçok konu 
üzerinde yoğunlaşan tartışmalar yaşanıyor.
Tam bu noktada ülke olarak, dünya ve 
ülkemizdeki elektronik ticaret sektörünün 
gelişimini de dikkate alarak gerekli yasal 
düzenlemeleri yapmak ve gerekli adımları 
atmak durumundayız. Bu kapsamda 
e-ticaretin gelişmesi için gerekli olan e-fatura, 
e-sözleşme, e-ödeme, e-vergi gibi altyapıların 
oluşturulmasına yönelik olarak diğer 
bakanlıklar tarafından yürütülen çalışmaların 
da oldukça önemli olduğu kanısındayız.
2011-2013 Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele 
Eylem Planı’nda yer alan “İnternet üzerinden 
yapılan ticaretin kayıt altına alınabilmesine 
yönelik teknik ve hukuki altyapının 
oluşturulması” hedefi kapsamında, Gelir 
İdaresi Başkanlığı’nın koordinatörlüğünde ve 
Hollanda Hükümeti ile birlikte yürütülen bir 
proje hayata geçirildi. Proje, kayıt dışı e-ticaret 
faaliyetlerinin denetlenmesi ve e-ticaret 
faaliyeti yürüten mükelleflerinin uyumunun 

arttırılmasını amaçlıyor. Söz konusu projenin 
bu yılın sonunda bitirilmesi planlanıyor.
Güvenli ödeme kanalları ve alternatif ödeme 
sistemleri bağlamında, Merkez Bankası 
tarafından yürütülen “Ödeme Sistemleri 
Hizmetleri İle Elektronik Para Kuruluşları”na 
ilişkin mevzuat çalışmaları tamamlanıp 
uygulamaya girdiğinde bu sürece olumlu katkı 
sağlayacak.
 
Öte yandan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
bünyesinde e-Ticaret Daire Başkanlığı 
kuruldu. İlgili kamu kurumları ve sektörle 
yakın işbirliği içerisinde, gerekli çalışmalar 
sürdürülüyor.

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı’nın yasalaşmasını 
takiben, e-ticarete yönelik tüm konuların 
değerlendirileceği, kamu ve özel sektörü 
periyodik toplantılarla bir araya getiren bir 
platform oluşturulmasını öngörüyoruz.
Yine, e-ticarete ilişkin dünyadaki trendleri 
takip etmek üzere İktisadi İşbirliği ve 
Gelişme Teşkilatı Bilgi, Bilgisayar ve İletişim 
Politikaları Komitesi, Birleşmiş Milletler 
Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu 
ve Avrupa Komisyonu’nun konu ile ilgili 
toplantı ve çalışmalarına aktif olarak katılım 
sağlanıyor. 

Şunu özellikle vurgulamak isterim ki, 
e-ticarete yönelik yapacağımız çalışmalardaki 
temel prensibimiz,  konunun önemi ve 
dinamikliğinin farkında olarak, bu alanındaki 
kuralların belirli olduğu, gerek tüketicilere 
gerek yatırımcılara hukuki güvencenin 
sağlandığı, e-ticarete yönelik teşvik edici ve 
yönlendirici düzenlemeler yapmak ve haksız 
rekabet ortamının var olmadığı bir yapıyı tesis 
etmektir. 
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