
E-ticaret yapanlara 
yeni zorunluluklar
Hizmet ve aracı hizmet 
sağlayıcılara yönelik yönetmelik 
yayınlayan Bakanlık, gerçek 
ya da tüzel kişilere tebligata 
elverişli KEP adresi bulundurma 
ve e-ticaret işlemlerine 
ilişkin kayıtların üç yıl süreyle 
saklanması zorunluluğunu 
getirdi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, elektronik 
ticaret (e-ticaret) faaliyetinde bulunanlara 
ilişkin yönetmelik çıkardı. Bakanlığın, 

konuya ilişkin düzenlemesi, 26 Ağustos 2015 
tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. 29457 sayı 
numarasıyla yayınlanan “Elektronik Ticarette 
Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar 
Hakkında Yönetmelik” ile; e-ticaret faaliyetinde 
bulunan gerçek ya da tüzel kişilere tebligata 
elverişli Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi 
bulundurmak zorunluluğu getirildi.

Yönetmenik, “Kendine ait elektronik ortamda 
satış yapan” ve “Aracı hizmet sağlayıcı”nın, 
“bilgi verme”, “işlem”, “sipariş” “kişisel verilerin 
korunması”, “ispat yükümlülüğü ve elektronik 
kayıtların saklanma süresi”, “şikâyet”, “denetim”, 
“İdari yaptırımları uygulama”nın yanında “güvenlik 
ve hizmet kalitesi standartları ile bildirim 
yükümlülükleri”ni içeren toplam 16 madde ve 1 
geçici maddeden oluşuyor. 

Bilgi verme yükümlülüğünü içeren 5. maddede, “Tacir veya esnaf 
olmayan hizmet sağlayıcı, kendine ait e-ticaret ortamında adı ve 
soyadını veya unvanını, merkez adresini, tebligata elverişli KEP 
adresi”ni; ağ üzerindeki ana sayfasında ve doğrudan ulaşılabilecek 
şekilde “iletişim” başlığı altında sunma zorunluluğu getiriliyor. 

Aracı hizmet sağlayıcı üzerinden satış yapan ve tacir veya esnaf olan 
hizmet sağlayıcının da, e-ticaret faaliyetine başlamadan önce, “ticaret 
unvanı, işletme adı veya tescilli marka adı bilgilerinden en az biri, 
Tebligata elverişli KEP adresi, esnaflar için vergi kimlik, tacirler için 
MERSİS numarası, merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının 
aracı hizmet sağlayıcıda bulunduğuna ilişkin bilgileri eksiksiz olarak 
bulundurması gerekiyor. 

Ayrıca, Madde 7’de “Aracı hizmet sağlayıcı ve kendine ait elektronik 
ortamda satış yapan hizmet sağlayıcı tarafından, e-ticaret işlemlerinin 
gerçekleştirildiği ağ üzerinden doğrudan ulaşılabilecek şekilde” ana 
sayfada “işlem rehberi” başlığı altındaki bilgileri güncel olarak tutması 
zorunluluğu bulunuyor.  

Yönetmeliğin “Kişisel verilerin korunması”nı içeren 10. Maddesinde 
“Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı, bu Yönetmelik çerçevesinde 
yaptığı işlemler ve sunduğu hizmetler nedeniyle elde ettiği kişisel 
verilerin, 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi 
Kartları Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla 

muhafazasından ve hukuka 
aykırı olarak bunlara 
erişilmesini ve işlenmesini 
önlemek amacıyla gerekli 
tedbirlerin alınmasından 
sorumludur. Kişisel veriler, 
ilgili kişinin açık irade 
beyanını içerecek şekilde 
önceden alınan onayı 
olmaksızın üçüncü kişilerle 
paylaşılamaz, işlenemez 
ve başka amaçlarla 
kullanılamaz” deniliyor.

“Şikâyet konusu işlemlerde 
ispat yükümlülüğünün, 
hizmet sağlayıcı ve/veya 
aracı hizmet sağlayıcıya 
ait” olduğu belirtilen 
yönetmelikte, hizmet 
sağlayıcı ve/veya aracı 
hizmet sağlayıcının, e-ticaret 
işlemlerine ilişkin elektronik 
kayıtları işlem tarihinden 
itibaren üç yıl süreyle 
saklayacağı ve talep halinde 
bu kayıtları Bakanlığa 
sunacağı bildiriliyor.

Yönetmelik, yayım tarihinde 
yürürlüğe girerken, bu 
yönetmeliğin yürürlüğünden 
önce kendine ait elektronik 
ortamda satış yapan 
hizmet sağlayıcılar ile 
aracı hizmet sağlayıcıların, 
yükümlülüklerini 
yönetmeliğin yayımı 
tarihinden itibaren üç ay 
içerisinde yerine getirmeleri 
gerekiyor. Bu süre, aracı 
hizmet sağlayıcının sunduğu 
e-ticaret ortamında satış 
yapan hizmet sağlayıcılar 
için aracı hizmet sağlayıcı 
tarafından teknik imkânların 
sağlanmasından itibaren 
başlayacak.

http://www.bilisimdergisi.org/s179
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