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E-ticaret için Yargıtay’dan 
önemli karar

Yargıtay, orijinal 
olan ve hukuka 
uygun yollardan 
satışa sunulan 
markalara 
ait ürünlerin 
e-ticaret 
platformlarından 
da alınabileceğine 
karar verdi. Orijinal ve hukuka uygun yollardan satışa sunulan ürünlerin e-ticaret 

platformlarında da satılabilmesi için Yargıtay, önemli bir karara imza 
attı. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, “üretici, distribütör firma ya da marka 
hakkı sahibi dışında bayii ya da diğer tüzel kişilikler aracılığıyla hukuka 
uygun yollardan satışa sunulan ve tabi ki orijinal olan ürünlerin e-ticaret 

platformlarında da satılabileceği” kararı aldı. Yargıtay, aynı zamanda e-ticaret platformlarında 
satışa sunulan bu ürünler için düzenlenen her indirim ve kampanyanın da doğrudan haksız 
rekabet oluşturmadığına hükmetti. 
Sektörün gelişimi ve güven sorununun aşılması adına büyük önem taşıyan bu karar, üretici 
dışında bayii ya da tüzel kişilikler aracılığıyla hukuka uygun yollardan satışa sunulan ve 
orijinal olan ürünlerin e-ticaret platformlarında da satılabileceğini belirtiyor. Ayrıca Yargıtay 
bu ürünlerin normal satış fiyatı dışında indirimli ve kampanyalı olarak satışını da doğrudan 
haksız rekabet olarak değerlendirmiyor.
Yargıtay’ın kararını olumlu bulan n11.com Güven Koruma Merkezi Müdürü Emre Berk,”E-
ticaret sektörü için bir ilk olan bu karar sektörün ve özellikle açık pazarın gelişimi için büyük 
önem taşıyor” dedi. 
Berk, e-ticaret sektörünün Türkiye’de halen büyümekte olan bir sektör olduğunu Türkiye 
Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) verilerine göre, e-ticaretin toplam perakendeye 
oranının yüzde 1,2 seviyelerinde olduğunu anımsattı.
Yargı kararının tüketici lehine olumlu bir rekabet ortamı yaratırken, satıcılar açısından da 
ticaret potansiyelinin gelişmesine yardımcı olacağını ifade eden Berk, şunları söyledi:

“Kararın Türkiye’nin e-ticaret hacmini artıracağına ve zaman içinde e-ticaretin toplam 
perakendeye oranını dünya örneklerinde olduğu gibi %10’lara ulaştıracağına inanıyorum. 
Burada en önemli kriter, satılan ürünlerin daha önce marka sahibi ya da yetkili ana distribütör 
tarafından piyasaya satış amacıyla sunulmuş olması ve satıcıların bu ürünleri hukuka uygun 
yollardan edinerek satıyor olması. Diğer bir önemli konu da ürünlerin kesinlikle orijinal 
olması ve satışa yasaklı olmamasıdır. Biz de bir platform olarak bünyemizdeki Marka Koruma 
Merkezi çatısı altında orijinal ürüne %100 destek vererek, tüketici ve marka haklarına 
verdiğimiz önemin altını çiziyoruz. ”
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