
-Elektronik ticaretten ne anlıyorsunuz? Sizce 
ülkemizde normal alışveriş e-ticarete dönüştü 
mü? Alışverişin ne kadarı elektronik ortamda 
gerçekleştiriliyor?

-Elektronik ticaret, e-Ticaret Kanunu’nun tanımına 
göre, fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, 
elektronik ortamda gerçekleştirilen çevrim içi 
iktisadi ve ticari her türlü faaliyeti kapsıyor.

Rakamlarla konuşacak olursak, Türkiye Sanayici 
ve İşadamları Derneği’nin (TÜSİAD) verilerine 
gore, 2013 yılı itibariyle çevrimiçi perakendenin 
toplam perakende sektörü içindeki oranı yüzde 1.7 
seviyesinde. 2023 itibariyle bu oranın yüzde 8-10 
seviyesine çıkacağı öngörülüyor. Bankalararası 
Kart Merkezi’nin yaptığı araştırmaya göre, 2013 
yılında Türkiye’de internetten yapılan kartlı 
ödemeler 34,6 milyar TL olarak gerçekleşmiş. Bu 
harcamaların yüzde 25’ini seyahat harcamaları, 
yüzde 14’ünü tüketici ürünleri harcamaları 
oluşturuyor.

- Hangi yaş grubu ve kimler daha çok İnternet’ten 
alış-veriş yapıyor?

-İnternetten her yaş grubu alışveriş yapıyor, 
ancak alışveriş yapan kesimin içerisinde özellikle 
“beyaz yakalıların” ve gençlerin oranı oldukça 
yüksek. Özellikle işe gidiş ve işe dönüş saatleri 
olan 08.00-09.00 ila 17.00-18.00 saatlerinde 
e-ticaret sitelerinden alışverişin yoğunlaştığını 
gözlemliyoruz. Otobüs, metrobüs, vapur ve 
servis araçlarında insanlar telefonlarıyla vakit 
geçiriyorlar, büyük bir kısmı da alışveriş yapıyor.

-Elektronik ticarette tüketicilerin mağduriyetleri 
nelerdir? En çok hangi konuda mağduriyet 
yaşanıyor?

-e-Ticarette ortaya çıkan mağduriyetlerin en 
önemlisi ön onay alınmadan yapılan pazarlama 
iletişiminde gerçekleşiyor.

-Mağduriyet durumunda tüketicinin hakları 
nelerdir? Nasıl ve nereye başvurabilir? Yasal 
prosedür konusunda bilgi verir misiniz?

-1 Mayıs 2015 itibariyle mağduriyetin önlenmesi 
için tüm şirketler tüketicilerden ön onay almak 
zorunda. İzinsiz olarak tüketiciye pazarlama 
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Esin Avukatlık Ortaklığı avukatlarından Can Sözer, “e-ticaret” konulu “Gündem” sayfalarımız 
kapsamında sorularımızı yanıtladı. Sözer, 1 Mayıs’ta yürürlüğe giren, Elektronik Ticaret Kanunu’nun, 
tüketici haklarının genişletilmesi anlamında; bilgi verme yükümlülüğü, pazarlama mesajlarında ön onay 
alınma zorunluluğu ve kişisel verilerin korunması konularına değiniyor olmasının oldukça sevindirici 
olduğunun altını çizdi. 
Yeni kanuna göre, izinsiz olarak tüketiciye pazarlama içerikli e-posta ve kısa mesaj gönderen veya 
tüketiciyi telefonla arayan şirketlerin, yüksek miktarda idari para cezaları ödeme tehlikesiyle karşı 
karşıya kalacağına dikkat çeken Sözer, “Mağdur olan tüketiciler, şikâyet başvurularını yazılı olarak veya 
e-Devlet Kapısı üzerinden güvenli elektronik imza ya da mobil imza yoluyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
İl Müdürlüğü’ne yapabilecek” dedi.  
Kanunun “tüketici haklarının genişletilmesi anlamında ve Avrupa Birliği’ne (AB) uyum sürecinde önemli 
bir adım” olduğunun altını çizen Sözer, ikincil düzenlemelerle kanunun uygulama usul ve esaslarının 
detaylandırılması ve muğlak olan noktaların netleştirilmesi gerektiğini belirtti. 
Sözer, kanuna ilişkin ikincil düzenlemelerin taslaklarının da (Elektronik Ticarette Sözleşme ve Siparişler 
Hakkında Yönetmelik ile Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik) hazır olduğunu 
ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesinde 27 Nisan’dan itibaren kamuoyunun bilgisine 
sunulduğunu anımsattı. 
Yönetmelik taslaklarının, büyük bir oranda e-Ticaret Kanunu’nda genel ifadelerle belirtilen birtakım 
belirsizlikler içeren konuları netleştiren nitelikte olduğun dile getiren Söze, yönetmeliklerin  bir an önce 
yürürlüğe girmesi gerektiğini vurguladı. Sözer, sözlerini “Uygulamada ortaya çıkan sorunlar göz önüne 
alınarak süreç içerisinde gerekli değişiklikler yapılarak ilerlenmeli” ifadesini kullandı.
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içerikli e-posta ve kısa mesaj gönderen veya 
tüketiciyi telefonla arayan şirketler, yüksek 
miktarda idari para cezaları ödeme tehlikesiyle 
karşı karşıya. Mağdur olan tüketiciler, şikayet 
başvurularını yazılı olarak veya e-Devlet Kapısı 
(www.türkiye.gov.tr) üzerinden güvenli elektronik 
imza ya da mobil imza yoluyla Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne yapabilecek.

-Elektronik ticarette güvenlik riskine karşı 
tüketici ne gibi önlemler alabilir? 

-e-Ticaret şirketleri, mevzuat kapsamında 
her türlü kişisel verinin saklanmasından ve 
güvenliğinden sorumlu. Tüketicilerin de güvenlik 
riskine karşı alabileceği birtakım önlemler mevcut 
tabi. Örneğin, tüketiciler alışveriş yaptıkları 
internet sitesini yöneten e-ticaret şirketinin 
kimliğini araştırabilir, daha önce o siteden alışveriş 
yapanların yazdıkları kullanıcı yorumlarını ve 
şikayetleri gözden geçirebilir, ödeme esnasında 
sanal kart kullanmayı tercih edebilir ve bilhassa 
güvenli ödeme seçeneği mevcutsa bu seçeneği 
tercih ederek cep telefonuna şifre gönderilmesi 
suretiyle güvenli ödeme yapabilir. 

-1 Mayıs 2015’te yürürlüğe giren yeni e-Ticaret 
Kanunu’nu nasıl değerlendiriyorsunuz?

-E-Ticaret Kanunu, tüketici haklarının 
genişletilmesi anlamında ve Avrupa Birliği’ne 
(AB) uyum sürecinde önemli bir adım. Bilgi 
verme yükümlülüğü, pazarlama mesajlarında 
ön onay alınma zorunluluğu ve kişisel verilerin 
korunması konularına değiniyor olması oldukça 
sevindirici. Ancak genel ifadelerle belirtilmiş olan 
bir çerçeve kanun niteliğinde olması, dolayısıyla 
uygulamada bazı belirsizliklere yol açabilmesi 
söz konusu. Kanuna dayanarak çıkartılacak olan 
ikincil düzenlemelerle kanunun uygulama usul 
ve esaslarının detaylandırılması ve muğlak olan 
noktaların netleştirilmesi gerekiyor.

-Kanuna ilişkin ikincil düzenlemeler (yönetmelik 
vb) nasıl olmalı, neleri içermeli?

-Kanuna ilişkin ikincil düzenlemelerin taslakları 
(Elektronik Ticarette Sözleşme ve Siparişler 
Hakkında Yönetmelik ile Ticari İletişim ve Ticari 

Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik) hazır ve 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesinde 
27 Nisan tarihinden itibaren kamuoyunun bilgisine 
sunulmuş durumda. 
Yönetmelik taslakları, büyük bir oranda e-Ticaret 
Kanunu’nda genel ifadelerle belirtilmiş olan ve 
birtakım belirsizlikler içeren hususları netleştiren 
taslaklar olmakla birlikte, kanımca bir an önce 
yürürlüğe girmeli ve uygulamada ortaya çıkan 
sorunlar göz önüne alınarak süreç içerisinde 
gerekli değişiklikler yapılarak ilerlenmeli. 
e-Ticaret sektör temsilcilerinin uygulamada 
karşılaşılan sorunlar ile ilgili görüşleri bu anlamda 
Bakanlığa yol göstermeli diye düşünüyorum.

Avukat Can Sözer 

Esin Avukatlık Ortaklığı avukatlarından Can 
Sözer, 2008 yılında Bilkent Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’nden lisans derecesiyle 
mezun oldu. Ankara Barosu’na bağlı 
olarak avukatlık stajını tamamladı ve 
İstanbul Barosu’na kaydoldu. Viyana 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Avrupa 
ve Uluslararası Ticaret Hukuku Yüksek 
Lisans Programı’nı “Avrupa Birliği Görsel-
İşitsel Medya Hizmetleri Direktifi ile İlgili 
Türk Mevzuatı’nın Karşılaştırmalı Analizi” 
başlıklı teziyle 2010 yılında tamamlayarak, 
“Fikri Mülkiyet Hukuku ve Yeni Teknolojiler” 
alanında uzmanlık ile LL.M. derecesi aldı. 
Burslu olarak okuduğu İstanbul Bilgi 
Üniversitesi’nde İşletme Yönetimi Yüksek 
Lisans Programı’nı “Yönetim Tarihi ve 
Teorileri ile Güncel Uygulama Örnekleri” 
başlıklı teziyle 2011 yılında tamamladı ve 
M.B.A. derecesi aldı. Halen İstanbul Bilgi 
Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi Doktora 
Programı’na devam ediyor. İngilizce ve 
Almanca biliyor. Çalışma alanları ticaret 
hukuku, tüketici hukuku, internet hukuku, 
medya hukuku, fikri mülkiyet hukuku ve bilgi 
teknolojileri hukuku.
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