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Bu bültenimiz kapsamında ETBIS ve
Bildirim Yükümlülükleri, Global
Şirketler için KDV Mükellefiyeti,
Kitlesel Fonlama Kanun Tasarısı, İş
Mahkemeleri Kanunu, ve Kişisel
Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi
veya Anonim Hale Getirilmesi
Hakkında Yönetmelik konuları yer
almaktadır.

This newsletter covers the following
topics; ETBIS System and the
Relevant Obligatory Notification,
VAT Obligation for Global
Companies, the Draft Law on Crowd
Funding, Law on Labour Courts
and Directive on Deletion,
Destruction and Anonymization of
Personal Data.

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi
(ETBIS) ve Bildirim
Yükümlülükleri Hakkında
Tebliğ

Communique on Electronic
Commerce Information System
and Obligatory Notification

Tebliğ kapsamında kendilerine ait
elektronik ticaret ortamında faaliyet
gösteren hizmet sağlayıcılar, aracı
hizmet sağlayıcılar, yurt içinde
yerleşik olup yurt içinde elektronik
ticaret faaliyetinde bulunmamakla
birlikte yurt dışında yerleşik bir aracı
hizmet sağlayıcı üzerinden sözleşme

Service providers and intermediary
service providers operating their own
e-commerce platform, and service
providers that do not engage in ecommerce activities inland but
engage in contracts or receive orders
through an intermediary service
provider located abroad are obliged

yapan veya sipariş alan hizmet
sağlayıcılar Elektronik Ticaret Bilgi
Sistemi’ne (“ETBIS”) kayıt
yaptırmakla yükümlü tutulmuşlardır.
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
yükümlüdür.

to register to Electronic Commerce
Information System pursuant to the
Communique. Service providers and
intermediary service providers
operating as of 01.12.2017, are
obliged to fulfil their obligations to
register and notify the system within
30 (thirty) days.

Global Şirketlere Elektronik
Ortamda Sunulan Hizmetlere

Amendment in VAT Regarding
the Taxation of Global Digital

İlişkin KDV Mükellefiyeti

Service Providers

27.09.2017 tarihinde Komisyon’a
gönderilen torba yasanın 48.

Service providers that do not have a
place of residence, workplace, legal

Maddesi uyarınca Türkiye’de
ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi

center or a business center in Turkey,
that offers digital services (such as

veya iş merkezi bulunmayanlar
tarafından katma değer vergisi

Netflix, Facebook, Itunes) to natural
persons who are not VAT tax payers,

mükellefi olmayan gerçek kişilere
elektronik ortamda sunulan

shall declare and pay taxes as in
accordance with the EU regulations

hizmetlere ilişkin (Facebook, Netflix,
Itunes gibi) katma değer vergisinin

pursuant to Article 48 of the drafted
Omnibus Law that is sent to the

Avrupa Birliği uygulamalarına
benzer şekilde, bu hizmeti sunanlar

national assembly commission. The
draft bill is expected to be enacted in

tarafından beyan edilip ödenmesi
amaçlanmaktadır. Torba yasanının

2017.

2017 yılı içerisinde yasalaşması
beklenmektedir.

Kitlesel Fonlama Kanun
Tasarısı

Draft Law on Crowd Funding

Tasarıda, girişimcilerin finansman

The draft law regulates

aracı olarak kullandığı kitlesel
fonlamanın, sermaye piyasası

crowdfunding, a financial instrument
utilized by entrepreneurs to fund

mevzuatında yapılacak olan
değişiklikler ile düzenlenmesi

their projects, by amending the
capital market legislation. Pursuant

öngörülmüştür. Kitlesel fonlama
platformlarının Sermaye Piyasası

to the draft law, crowd funding
platforms shall be obliged to obtain

Kurulu’ndan faaliyet izni alması
zorunlu tutulmuştur. Anonim

necessary authorization licences
from the Capital Market Board.

şirketlere uygulanan bazı
hükümlerin kitlesel fonlama

Notwithstanding the obligatory
provisions, certain provisions

platformlarına uygulanmayacak
olması, düzenlemelerin esnek olacağı

applied to joint stock companies
shall not be applied to crowd funding

ve bu alanda bir serbestlik yaratmaya
çalışıldığına işaret etmektedir.

platforms, suggesting that the
regulations shall be flexible in order
to create a free market to the related
companies.

İş Mahkemeleri Kanunu

Law on Labour Courts

30221 sayılı Resmi Gazete’de

Pursuant to Law on Labour Courts

yayınlanarak yürürlüğe giren İş
Mahkemeleri Kanunu’na göre işçilik-

(“Law No:7036”) that is published in
the official gazette numbered 30221,

işveren uyuşmazlıklarına bağlı alacak

the plaintiff must apply to a

ve tazminat talepleri ile işe iade
talebiyle açılacak davalarda, dava

mandatory mediator before initiating
a lawsuit, regarding the disputes

açılmadan önce, talepte bulunan

arising out between employer and

tarafından (davacı) arabulucuya

the employee such as a claim for

başvurulmuş olması dava şartı olarak
kabul edilmiştir.Taraflar arabulucu

damages, debt collection or a
reemployment lawsuit. Provided that

önünde yaptıkları görüşmeler

the dispute can’t be settled with a

sonucunda sulh olmazlarsa

mediator, then a document stating

uyuşmazlığın çözümlenemediğini
gösteren tutanak dava dilekçesinin

that the parties couldn’t reach a
settlement must be submitted as an

ekinde sunularak dava açılacaktır.

annex to the lawsuit petition.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok

Directive on Deletion,
Destruction and Anonymization

Edilmesi veya Anonim Hale

of Personal Data

Getirilmesi Hakkında
Yönetmelik

Directive that is published on the

Yönetmelik 1 Ocak 2018 tarihinde

official gazette on the date of
28.10.2017 shall enter into force on

yürürlüğe girmek üzere 28 Ekim
2017 tarihinde yayımlanmıştır.
Yayımlanan yönetmelikle veri
sorumlularının hazırlamakla
yükümlü oldukları “Kişisel Veri
İşleme Envanteri” kavramı ile
birlikte “İlgili Kullanıcı” ve “Alıcı
Grubu” gibi diğer kavramların tanımı
yapılmış, kişisel veri saklama ve
imha politikasına ilişkin esaslar ile
kişisel verilerin silinmesi, yok
edilmesi veya anonim hale

01.01.2018, and it introduces the
definition of terms such as “Data
Processing Inventory”, “Data User”,
and “Data receiver”. Directive also
sets out the procedures and the
principles regarding the policy for
storing and the destruction of
personal data, and the procedure
concerning the deletion, destruction
and anonymization of the personal
data.

getirilmesiyle ilgili süreçler
detaylandırılmıştır.
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