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İstanbul, 21 Ağustos 2017 
 
 
I. GİRİŞ 
 
6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim 
Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) 11 Ağustos 2017 tarihinde yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir.  
 
Tebliğ uyarınca, elektronik ticaret faaliyetinde bulunan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet 
sağlayıcılar Bakanlık tarafından kurulan Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’ne (“ETBİS”) kayıt 
yaptırmakla yükümlüdür. Tebliğ’de yer alan tanıma istinaden ETBİS, hizmet sağlayıcı ve 
aracı hizmet sağlayıcıların kayıt altına alınması, elektronik ticaret verilerinin toplanması, bu 
verilerin işlenerek istatistiki bilgilerin üretilmesi amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
(“Bakanlık”) tarafından oluşturulan ve bu Tebliğ kapsamında kayıt ve bildirim 
yapılabilmesine imkân sağlayan bilgi sistemini ifade etmektedir. 
 
Bakanlık ile yapılan görüşmelerde şifahen ETBİS sisteminin henüz hazır olmadığı ve 
çalışmaların 01.12.2017 tarihine kadar bitirilerek sistemin kayıt olmaya hazır halde 
getirileceği iletilmiştir. Aşağıda görüleceği üzere sisteme kayıt ve bildirim yükümlülüklerinin 
de bu tarihte başlamasının ETBİS sisteminin halen yapım aşamasında olmasından 
kaynaklandığını düşünmekteyiz. 
 
II. KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ve KAPSAMI 
 
Tebliğ kapsamında aşağıda sayılan kişiler ETBİS’e kayıt yaptırmakla yükümlü tutulmuşlardır: 
 

a. Kendilerine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar, 
b. Aracı hizmet sağlayıcılar, 
c. Yurt içinde yerleşik olup yurt içinde elektronik ticaret faaliyetinde bulunmamakla 

birlikte yurt dışında yerleşik bir aracı hizmet sağlayıcı üzerinden sözleşme yapan 
veya sipariş alan hizmet sağlayıcılar. 

Bu çerçevede Tebliğ’de bu konuda ayrıca bir açıklama olmaması sebebiyle 6563 Sayılı 
Kanun kapsamında Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcı terimlerinin tanımlarını 
hatırlatmak isteriz. Buna göre; 

Hizmet Sağlayıcı: Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişileri, 

Aracı Hizmet Sağlayıcı: Başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik 
ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişileri ifade etmektedir.  

Kayıt kapsamında sisteme girilecek bilgiler Tebliğ’de MERSİS numarası ve vergi kimlik 
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numarası, esnaf ve sanatkârlar için T.C. Kimlik Numarası ve vergi kimlik numarası ile 
Elektronik Ticaret ve Aracılık Faaliyetinde bulunulan mobil uygulama ve alan adı olarak 
belirtilmiştir. 

Bunun yanında Tebliğ’de yer alan hükümlerin münhasıran e-posta, telefon araması, kısa 
mesaj veya elektronik ortam gibi kişiler ile doğrudan iletişime geçen hizmet sağlayıcı ve aracı 
hizmet sağlayıcılar hakkında uygulanmayacağı diğer bir ifade ile bu kişilerin 
yükümlülüklerden istisna tutulduğu belirtilmiştir. Bu kapsamda Tebliğ yükümlülüklerinden 
istisna tutulan hizmet ve aracı hizmet sağlayıcıların, tüketici ile bireysel iletişime geçen ve 
tüketiciye karşılıklı müzakere imkânı veren bir hizmet yapısına sahip olmaları gereklidir. 
Örneğin; call center üzerinden yapılan bireysel sigorta poliçesi satışları bu istisna 
kapsamında kabul edilebilecektir.  
 
III. BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
 
Kayıt yükümlülüğünün yanı sıra hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların ETBİS’e 
bildirim yapma zorunluluğu da getirilmiştir. Yapılacak bildirimin içeriğinde aşağıdaki 
hususların yer alması gereklidir; 
 

a. KEP adresi, 
b. Elektronik ticaretin türü, 
c. Elektronik ticaret dışındaki ticari faaliyetler, 
d. Elektronik ticaret ortamında sunulan mal ve hizmetlerin türü, 
e. Elektronik ticaret ortamında sunulan ödeme yöntemleri, 
f. Elektronik ticaret ortamında ikinci el malların satışa sunulup sunulmadığı ve 

satışa sunulan ikinci el malların türü, 
g. Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik 

Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren ödeme ve 
elektronik para kuruluşlarından alınan hizmetlere ilişkin bilgiler, 

h. Varsa yukarıda (g) maddesinde yer alan kuruluşlar dışında ödeme hizmeti alınan 
kuruluşlara ilişkin bilgiler ile (g) maddesinde yer alan kuruluşların aracı olmadığı 
ödeme yöntemleri, 

i. Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca M türü yetki belgesi alan kargo ve lojistik 
işletmecilerinden alınan hizmetlere ilişkin bilgiler, 

j. Hizmet alınan elektronik ticaret altyapı sağlayıcılarına ilişkin bilgiler, 
k. Kişisel verilerin ve müşteri bilgilerinin tutulduğu veri tabanlarının bulunduğu ülke 

ve adres bilgileri, 
l. Elektronik ticaret ortamında sınır ötesi elektronik ticaret gerçekleştirilmesi halinde 

ülke ve ödeme yöntemi bazında bu ticaretin yıllık hacmi, 
m. Bakanlıkça gerekli görülen diğer bilgiler. 

 
Kendine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar, üretim yeri ve 
depo adresleri ile sınır ötesi elektronik ticaret faaliyetinde bulunduğu aracı hizmet 
sağlayıcıların alan adlarını yukarıda sayılan hususlara ek olarak bildirmekle yükümlüdür. 
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Yukarıda sayılan bildirim yükümlülüğü haricinde Tebliğ kapsamında ayrıca ödeme ve 
elektronik para kuruluşları, bankalar, Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketi, kargo ve 
lojistik işletmecileri, elektronik ticaret altyapı sağlayıcıları ve aracı hizmet sağlayıcılarının 
internet üzerinden yapılan sözleşme ve verilen siparişlere ilişkin istatistiki bilgileri anonim 
hale getirmek ve bunu aylık dönemler halinde Bakanlık’a bildirmekle yükümlü olduğu ifade 
edilmiştir. Söz konusu yükümlülüğün başlangıç tarihi 01/01/2018 tarihi olarak belirtilmiştir. 
 
IV. BİLDİRİM SÜRESİ ve USULÜ 
 
Tebliğ’de yer alan düzenleme uyarınca 01.12.2017 itibariyle faaliyette olan hizmet sağlayıcı 
ve aracı hizmet sağlayıcılar sisteme kayıt olma ve bildirimde bulunma yükümlülüklerini 30 
(otuz) gün içinde yerine getirmekle yükümlü tutulmaktadır. Bu halde kayıt olmak için son süre 
01.01.2018 tarihi olacaktır. 
 
Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar ayrıca, yukarıda belirtildiği üzere sisteme kayıt 
ve bildirim yükümlülüğü bulunan konularda herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, 
söz konusu değişikliği 30 (otuz) gün içinde bildirmekle yükümlüdür. 
 
Yukarıdakilere ek olarak, elektronik ticaret faaliyeti sona eren hizmet sağlayıcılar ile aracılık 
faaliyeti sona eren aracı hizmet sağlayıcılar ise bu durumu faaliyetlerinin sona erdiği tarihten 
itibaren 30 (otuz) gün içinde bildirmekle yükümlüdür. 
 
Elektronik ticaret ortamında sınır ötesi elektronik ticaret gerçekleştirilmesi halinde ülke ve 
ödeme yöntemi bazında bu ticaretin yıllık hacmine ilişkin bildirim her yıl mart ayı sonuna 
kadar yapılacaktır. 
 
Tebliğ uyarınca tüzel kişiler tarafından yapılacak bildirimler e-Devlet kapısı üzerinden 
sisteme girilerek ETBİS’e yapılacaktır. 
 
İşbu bilgi notu kapsamında önemli gördüğümüz temel hususlara yer verilmiş olup elektronik 
ticaret bilgi sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi talebi ve özel sorularınız için bizimle bağlantıya 
geçmenizi rica ederiz. 
 

 
B+B Hukuk Bürosu 

adına 
Av.Gökhan Uğur Bağcı 

 
 

 


