
“Güven damgası” verecek kurumlar 
oluşturulmalı, Kişisel Verilerin 
Korunması Yasası çıkarılmalı

Türkiye’deki mevzuatın 
e-ticareti ana hatlarıyla 
düzenlediği belirtilen 
“E-Ticaret Güvenlik 
Sertifikasyonu ve Hukuksal 
Düzenlemeler” raporunda, 
yasal düzenlemelerin 
yetersizliğine dikkat çekildi. AB 
Sayısal Gündem çerçevesinde, 
“güven damgası” verecek 
kurumların oluşturulması 
ve işleyişinin düzenlenmesi 
öngörüldüğü anımsatılan 
raporda, TSE bünyesinde 
bunun yapılması, Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı’nın da 
e-ticaretin önündeki engelleri 
belirleyip önlem alacak bir yapı 
oluşturması önerildi. Raporda, 
ayrıca kişisel verilerin 
korunmasını sağlayan yasanın 
çıkarılması istendi.

TBD Kamu Bilişim Merkezleri Yöneticileri 
Birliği’nin (TBD Kamu-BİB) on yedinci dönem 
çalışmaları kapsamında, 2. Çalışma Grubu 
(ÇG2) tarafından hazırlanan  “E-Ticaret Güvenlik 
Sertifikasyonu ve Hukuksal Düzenlemeler” 
raporunu grup başkanı Türk Standartları Enstitüsü  
(TSE) BT Belgelendirme Müdürü Ayşegül İbrişim 
sundu. Rapor, Kamu-BİB YK Temsilcileri Furkan 
Civelek (Kalkınma Bakanlığı), Ayşenur Akıncı 
(Kalkınma Bakanlığı) ve Lütfi Özbilgen (Focus 
Akademi) tarafından hazırlandı. Çalışma, güvenli 
e-ticaret için uygulanması gereken standartların 
belirlenerek e-ticaret yapan firmaların 
yetkilendirilmiş kuruluşlarca bu standartlara 
uygunluk açısından denetlenmesini esas alan 
bir sertifikasyon mekanizmasının kurulması; 
İnternet üzerinden yapılan alışverişin güvenli ve 
güvenilir olması için uygun ortam oluşturulması ve 
yürürlüğe giren e-Ticaret Kanunu’nu tamamlamak 
üzere hazırlık çalışmaları devam eden ikincil 
düzenlemeler kapsamında odaklanılması gereken 
temel sorun ve ihtiyaçlara yönelik önerilerin 
geliştirilmesi için yapıldı. 

Raporda, elektronik ticaret (e-ticaret), “bilgi 
toplumu hizmetlerinin ve malı temsil eden ticari, 
resmi, taşıma, sigorta ve finans belgelerinin 
(poliçe, bono, rehin senedi) iletişim şebekesine 
erişim olanağı veren veya hizmet alanlar 
tarafından sağlanan bilgileri tutan bir iletişim 
ağı yoluyla ilgili tarafa (alıcıya) iletilme si ve ilgili 
tarafın semeni (mal bedelini) yine aynı elektronik 
ortamı kullanarak satıcıya ulaştırması hizmeti” 
olarak tanımlandı. 

20. yüzyılın son döneminde karşımıza çıkan 
e-ticaret işlerinin güvenliğinin önemine işaret 
edilen raporda, işlemlerin güvenli ve özel 
olmasını sağlamak için esasın belirlenmesi; 
makbuz ve gelen bilginin bütünlüğünün 
oluşturulması için ise hem altyapısal hem de 
hukuksal bazı düzenlemeler yapılması gerektiği 
vurgulandı. Ayrıca; elektronik çevrede ödeme 
mekanizmalarının bir parçası olarak kimlik ve 
hakların tesis edilmesi için resmi onaylamaya 
ihtiyaç bulunduğuna (Örneğin akıllı kart ya 
da şifreleme yoluyla biyometrik tekniklerin 
paylaşılması) dikkat çekildi. Küresel olarak 
tanınan resmi onay ve sertifikasyon teknolojileri/
mekanizmaları/enstitülerinin gereksinimleri 

karşılamada ve elektronik işlemlere olan güvenin 
tesisinde önemli bir rol oynadığı belirtilen raporda, 
bu sertifikasyon mekanizmasının, elektronik 
çevredeki organizasyonun ve bilginin güvenilirliğini 
sertifikalar yoluyla sağlayarak sistemler ve taraflar 
arasındaki işlemlerin belirsizliklerini azatlığının 
altı çizildi. 

4 bölümden oluşan raporun birinci bölümde 
“Giriş”; ikinci bölümde, “Güvenlik ve 
Sertifikasyon”; üçüncü bölümde, “Dünyada ve 
ülkemizde Hukuksal Düzenlemeler” ve dördüncü 
bölümde ise önümüzdeki dönemde yürütülecek 
tamamlayıcı nitelikteki çalışma ihtiyaçlarına ilişkin 
önerilere “Sonuç” yer verildi.

AB’nin e-ticaret hukukunun temel önceliği 
,“güven ortamının tesisi”

Raporda Avrupa Birliği’nin (AB) , e-ticarete ilişkin 
yasal düzenlemeler konusunda en etkin çalışan 
örgütlenmelerden biri olduğu belirtilirken AB’nin 
elektronik ticaret hukuku ortamının oluşturulması 
bakımından temel önceliğinin “güven ortamının 
tesisi”ne verildiği, tüketiciler ve işletmeler 
bakımından e-ticaretin güvenilirliğinin sağlanması 
gerektiği aksi halde e-ticaretin gelişemeyeceğinin 
Birlik içerisinde önemle vurgulandığı; bu 
çerçevede e-ticaretle alakalı hukuki çerçevenin 
oluşturulmasında güvenilirlik ve “Ortak Pazar” 
serbestisi konularının öncelikle göz önünde 
bulundurulduğu kaydedildi. 
 
AB mevzuatı içerisinde e-ticareti düzenlemek ve 
belirli standartlar getirmek amacıyla oluşturulan 
en önemli AB direktifleri şöyle sıralanıyor: 

-Kişisel Bilgilerin İşlemler ve Veri Transferi 
Sırasında Korunması Direktifi(95/46/EC)
- Verinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması 
Direktifi(97/66/EC)
- Mesafeli Satış Sözleşmelerinde Tüketici 
Haklarının Korunması Direktifi (97/7/EC)
-Bilgi Toplumu Hizmetlerinin, Özellikle Elektronik 
Ticaretin Ortak Pazardaki Bazı Yönleri 
Hakkındaki Direktif (2000/31/EC)
- Elektronik İşlemlerde Mahremiyetin Korunması 
Direktifi(2002/58/EC)

Ayrıca, “Avrupa Sayısal Gündem”i kapsamında 
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kişisel bilgilerin gizliliği, tüketici hakları ve e-ticari 
sözleşmeler, güvenli ödeme sistemleri, e-imza 
ve e-kimlik, vergilendirme, güven damgası ve 
pazarlara erişim engellerinin kaldırılması gibi 
konularda düzenlemeler yapılması öngörülüyor. 
Sayısal Gündem kapsamında yayımlanan “AB 
Sayısal Haklar Kanunu” pek çok açıdan OECD 
Tüketici Hakları Yönlendirmesiyle benzerlik 
gösteriyor.

Türkiye’de ilk e-ticaret ağı, 1997’de kuruldu

Ülkemizde 90’lı yılların ikinci yarısında e-ticarete 
ilişkin çalışmaların başladığı, Dış Ticaret 
Müsteşarlığı koordinatörlüğünde 1997’de 
e-ticaret ağının kurulduğu,  2008’de e-ticaret 
düzenlemelerinin AB’nin 2000/31/EC sayılı 
direktifine kısmen uyumlu olduğu, bununla 
birlikte dağınık bulunduğu ve genellikle direktifle 
doğrudan örtüşmediğinin ifade edildiği anımsatıldı.

AB mevzuatına uyum sağlamak adına ilk kez 
Adalet Bakanlığı tarafından 26.07.2010’da 
“Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki 
Kanun Tasarısı” hazırlandığı, kanunun 
23.10.2014’te Türkiye Büyük Millet Meclis’inde 
kabul edilip 5.11.2014 tarih ve 29166 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak 
1.5.2015 tarihinde yürürlüğe girdiği anlatıldı.

Ülkemizde elektronik ticarete ilişkin hükümlerin 
yer aldığı düzenlemeler ise şöyle sıralanıyor.

•1982 tarihli “Türk Anayasası”,
•14.2.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan 6102 sayılı “Türk Ticaret Kanunu”,
•4.2.2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan 6098 sayılı “Türk Borçlar Kanunu”,
•5.11.2014 tarih ve 29166 sayılı Resmi gazetede 
yayımlanan 6563 sayılı “Elektronik Ticaretin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun”,
•8.3.1995 tarih ve 22221 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan 4077 sayılı “Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanun”,
•14.3.2003 tarih ve 25048 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan 4822 sayılı “Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun”,
•12.10.2004 tarih ve 25611 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan 5237 sayılı “Türk Ceza Kanunu”,
•4.5.2007 tarih ve 26530 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan 5651 sayılı “Internet Ortamında Yapılan 
Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla 
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında 
Kanun”,
•10.11.2008 tarih ve 27050 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan 5809 sayılı “Elektronik Haberleşme 
Kanunu”,
•23.1.2004 tarih ve 25355 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan 5070 sayılı “Elektronik İmza Kanunu”,
•27.6.2013 tarih ve 28690 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan 6493 “Ödeme ve Menkul Kıymet 
Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve 
Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun”,
•6.6. 2006 tarih ve 26190 sayılı Resmi Gazetede 
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yayımlanan İhracat Yönetmeliği.
•26.08.2015 tarih ve 29457 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan “Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı 
ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik”,
•30.11.2007 tarih ve 26716 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan “Internet Ortamında Yapılan Yayınların 
Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik”,
•14.6.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan “Mesafeli Sözleşmelere Dair 
Yönetmelik”.

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun, AB’nin ilgili direktiflerine uyum 
sağlanması ve Türk Hukukunda borçlar, ticaret 
ve tüketicinin korunması hakkında mevzuat 
hükümleri tekrar edilmeksizin bilgi toplumu 
hizmetleri ile e-ticaretin genel ilkelerinin 
düzenlenmesini amaçlıyor. Kanunda öncelikle 
ticari elektronik sözleşmelerde bilgilendirme 
yükümlülüğü, ticari elektronik iletişim ve 
istenmeyen elektronik iletiler ile elektronik 
ticarette kişisel verilerin korunması olmak 
üzere üç temel konu düzenleniyor.

Kanununun ele aldığı önemli 
konulardan biri de, elektronik 
ticarette kişisel verilerin 
korunmasıdır. Bu 
kanun kapsamında 
hizmet 
sağlayıcılarının 

müşterilerinin kişisel verilerini onayları olmaksızın 
kullanmasını engelliyor. Kanunun “Kişisel 
Verilerin Korunması” başlıklı 10. Maddesinde, 
hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların 
yapmış oldukları işlemler nedeniyle elde ettikleri 
kişisel verilerin saklanmasından ve güvenliğinden 
sorumlu oldukları ifade ediliyor. Bu çerçevede 
hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar 
kendilerinde bulunan kişisel verileri ilgili kişinin 
onayı bulunmaksızın üçüncü kişilere iletemeyecek 
ve başka amaçlarla kullanamayacaklar.

“Güven damgası”, verecek kurumlar 
oluşturulup işleyişi düzenlenmeli 

Raporun “Sonuç” bölümünde, Türkiye’de e-ticaret 
“güvenliği” ve “mevzuatı”na ilişkin yapılması 
gerekenler konusunda değerlendirmeler 
yapılıyor. E-Ticarette tüketicilerin güven ve 
güvenlik endişelerini gidermek ve tüketicileri 
rahatlıkla alışveriş yapabilecekleri e-ticaret 
sitelerine yönlendirmek amacıyla Avrupa’da 
ve dünyanın farklı ülkelerinde devlet ve özel 
sektör kurumlarınca çalışmalar yapıldığı ve 
“güven damgası” uygulamalarının oluşturulduğu 
bildiriliyor. Bu kurumların e-ticaret sitelerinin 
işleyişlerini değerlendirerek belirlenen 
standartlara uyup uymadıklarını denetledikleri 
ve belirli minimum standartlara uyum gösteren 
e-ticaret sitelerini “güven damgası” ile 
onaylayarak tüketicilerce ayırt edilmesini 
sağladıkları vurgulanıyor. 

AB Sayısal Gündem çerçevesinde 
“güven damgası” verecek 

kurumların oluşturulması ve 
işleyişinin düzenlenmesi 

öngörülüyor. 

“Ülkemizde de 
tüketicilerin güven ve 

güvenlik endişelerini 
gidermek ve 
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tüketicileri rahatlıkla alışveriş yapabilecekleri 
e--ticaret sitelerine yönlendirmek amacıyla 
bu türlü uygulamaları oluşturulmasının yararlı 
olacaktır” denilen raporda, bu noktada Türk 
Standartları Enstitüsü bünyesinde ve belirlenen 
diğer kurumların katılımı ile oluşturulacak yeni 
bir sertifikasyon programının oluşturulması 
(güven damgası)  ve gereksinimlerin denetiminin 
yapılması gerektiği kaydediliyor.

Yine kurulacak sertifikasyon programı bünyesinde 
herhangi bir problem ortaya çıktığı durumlarda 
müşteri mağduriyetini önlemek üzere tüketiciler 
için tüm vatandaşlarımızın ulaşımına açık bir 
şikâyet sistemi kurulmalıdır. 

E-ticaret sisteminin yaygınlaştırılması için 
bilgilendirme toplantıları, çeşitli seminerler ve 
eğitimler düzenlenebilir, özellikle dijital imza 
kullanma sürecinin kullanıcılara anlatılması, 
vatandaşlarımızda bilinçlilik sağlanması 
konularına önem verilmelidir. 
Raporda, Türkiye’de e-ticaret mevzuatına 
ilişkin yapılması gerekenler şöyle 
sıralanıyor:

a)Türkiye’de var olan yasal mevzuat, e-ticareti 
ana hatlarıyla düzenlemektedir. Ülkemizde 

var olan yasal mevzuat (Türk Ticaret Kanunu, 
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanun, tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 
Mesafeli Sözleşmelere dair Yönetmelik gibi) 
e-ticaretteki gizlilik, müşteri hakları, güvenlik/
güvenilirlik, güvenli ödeme gibi konuları ana 
hatlarıyla düzenlemektedir. Ancak kişisel verilerin 
korunmasını sağlayan kanun henüz tasarı 
aşamasındadır ve sonuçlandırılamamıştır.

•Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun 
Tasarısı: Kişisel verilerin yasal ve dürüst bir 
şekilde toplanması ve işlenmesi ve kullanım 
amaçlarına uygun süre için muhafaza edilmesi, 
verilerin amaca aykırı olarak paylaşılmaması, 
veri sahibi kişinin hakkındaki verileri öğrenme, 
değiştirme ve gerekirse silme haklarını 
düzenlemektedir. Türkiye’de kişisel verilerin 
korunmasıyla ilgili mevcut bir kanuni düzenleme 
bulunmamaktadır. Türk Ceza Kanunu’nun 135. 
Maddesinde “Kişisel verilerin kaydedilmesi” 
konusu ele alınmakta ve hukuka aykırı olarak 
kaydedenlere ceza öngörülmektedir. Türkiye’nin, 
Avrupa Konseyi’nin 108 sayılı Sözleşmesi’ne imza 
koyan ve Avrupa Birliği’ni hedefleyen, bu nedenle 
de mevzuatını AB mevzuatı ile uyumlaştırmaya 
çalışan bir ülke olmasından hareketle, kişisel 
verilerin korunması ile ilgili bir mevzuat çalışması 
planlanmış ve bu kanun tasarısı hazırlanmıştır.

Söz konusu kanun tasarılarının 
hazırlanmasının üzerinden zaman 
geçmiştir; teknolojinin ve pazarın 
gelişimiyle birlikte yeni ihtiyaçlar ortaya 
çıkmaktadır. Hem bu konulardaki AB 
çalışmaları ve yönlendirmeleri hem de 
gelişmiş ülkelerin ilgili mevzuatlarının 
incelenmesiyle güncelleme 
gerektirmektedir.
b)Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu 
Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan 
“2015-
2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve 
Eylem Planı”nda yer alan “ e-Ticaret 
Mevzuatının Tamamlanması” başlıklı 
51 numaralı eylem ile; ülkemizde, 
e-ticaretin daha güvenli bir zeminde 
yapılması ve bu konudaki yasal 
eksikliklerin giderilmesi adına, 6563 
sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi 
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Hakkında Kanun çerçevesinde vergilendirme, 
tüketici hakları, kişisel bilgilerin gizliliği, fikri 
mülkiyet, güvenli ödeme sistemleri ve benzeri 
alanlarda, e-ticaret ortamının gelişimini 
destekleyecek ikincil düzenlemelerin yapılacağı ve 
gerekli tedbirlerin alınacağı ifade edilmiştir.

Türkiye’de e-ticaretin yaygınlaşmasının önündeki 
en önemli engellerden biri, bu alandaki yasal 
düzenlemelerin yetersizliğidir. E-Ticaret alanında 
başarılı ve gelişmiş ülkelerin tümünde, e-ticareti 
düzenleyen ana kanunlar yürürlüğe sokulmuş 
durumda olup, bu alandaki belirsizlikler büyük 
ölçüde giderilmiştir. 

Örneğin ABD, OECD’nin e-ticaretle ilgili ilkelerini 
benimseyerek e-ticaretin gelişimini artırmak 
için zaman içinde gerekli tüm düzenlemeleri 
gerçekleştirmiştir. ABD’de internette tüketici 
bilgilerinin gizliliğinin ve genel tüketici haklarının 
korunması, güvenli ödemenin sağlanması, 
internette yapılan reklam faaliyetleri ve e-posta 
gönderiminin düzenlenmesi, elektronik imza 
ve kayıtlar ile vergilendirme konuları belirli 
kurumlarca düzenlenmekte ve denetlenmektedir. 
Türkiye’nin AB’ye katılım müzakereleri sürecinde, 
AB tarafından e-ticareti düzenleyen direktiflere 
uyum sağlanması amacı ile “Elektronik Ticaretin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısının” 

hazırlanması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu 
kanun tasarısı ile ticari iletişimin, elektronik 
iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmelerin ve 
e-ticarete ilişkin bilgi verme yükümlülükleri 
ile uygulanacak yaptırımların düzenlenmesi 
amaçlanmıştır. Söz konusu Kanun 23.10.2014 
tarihinde Meclis Genel Kurulunda kabul 
edilerek 6563 sayılı “Elektronik Ticaretin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun” adı ile 
5.11.2014 tarih ve 29166 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanmıştır. Kanun 1.5.2015 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. 6563 sayılı 
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanun çerçevesinde ikincil düzenlemeler 
ile rehber ve kılavuzların hayata geçirilmesi 
gerekmektedir. 

Strateji Uygulama Adımları çerçevesinde:
•Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
koordinasyonunda, e-ticaretin 
önündeki engelleri tespit ederek buna 
yönelik tedbirleri belirleyecek bir yapı 
oluşturulacaktır.
•e-Ticarete ilişkin mevzuat altyapısı, 
teknolojik gelişmeler ışığında gözden 
geçirilecek; özel sektörün gereksinimleri 
doğrultusunda ilave öneriler geliştirilecektir.
•Başta vergilendirme ve tüketici haklarının 
korunması olmak üzere e-ticaretin gelişimini 

ilgilendiren alanlarda ikincil mevzuat düzenlemeleri hazırlanacak ve gerekli tedbirler 
alınacaktır.
•Mevzuata uygun olarak, kılavuz niteliğinde e-ticaret sözleşmeleri oluşturulacaktır.
•Mevzuata ilişkin bilgilendirme ve yaygınlaştırma etkinlikleri düzenlenecek ve 
mevzuatın işletmeler ve tüketiciler tarafından benimsenmesi sağlanacaktır.

c)Başta AB’nin e-ticaretle ilgili direktifleri olmak üzere AB Sayısal Gündemi’nin ana 
başlıklarından biri olan “Sayısal Tek Pazar” başlığı altında yer alan kişisel bilgilerin 
gizliliği, güvenli ödeme, e-imza/e-kimlik ve vergilendirme gibi e-ticaret konuları 
hakkında tek bir AB standardı belirlenmekte ve üye ülkelerin uyumu istenmektedir. 
Avrupa Sayısal Gündemi çerçevesinde yayımlanmış bulunan “Avrupa Sayısal Haklar 
Kanunu” da ülkemizin uyum sağlamasının faydalı olacağı düzenlemeler arasında yer 
almaktadır.

d)6563 sayılı “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” ile elektronik 
ticaretin güvenlik boyutu ile ilgili kapsamlı bir düzenleme getirilmemektedir. 
Bilgi güvenliğinin sağlanmasına ilişkin kriter, standart ve yaptırımların mevzuatla 
belirlenmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

http://www.bilisimdergisi.org/s181
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