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I 
 

    ÖZET 

 

   İçinde bulunduğumuz son yüzyılda yoğun olarak yaşanan teknolojik gelişmeler 

beraberinde yeni ihtiyaçlar ve hizmetler ortaya çıkarmıştır. Değişen şartlara bağlı 

olarak ortaya çıkan bu gelişmelerden biri de E-Ticaret olgusudur. Her yerden 

alışveriş yapabilme imkanı sağlayan elektronik ticaret, boş zamana duyulan ihtiyacın 

arttığı günümüzde insanoğlunu önemli bir yükten kurtarmaktadır. 

Bunun yanında kapsamı, ürün ve sektör çeşitliliği hızlı bir şekilde değişim ve 

dönüşüm geçiren teknolojik yapıyla koşut olarak gelişen bu sektörde, vergi ve 

muhasebe işlemlerini kapsayan yasal mevzuat ile ilgili olarak sıkıntılar da 

yaşanabilmektedir. Bu sıkıntıların aşılabilmesi için son yıllarda Türkiye’de bir takım 

hukuki ve mali anlamda yasal düzenlemeler yapılmıştır. 

Bu çalışmamızın kapsamında, E-Ticaretin tanımı, kapsamı, Dünya ve Türkiye 

özelindeki örneklerinden ve muhasebeleştirme, kayıt nizamı ve hukuki mevzuatla 

ilgili olarak yapılan son düzenlemelerden bahsedilerek bunların uygulamadaki 

örnekleri ve bunlarla ilgili çözüm önerileri yer alacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Elektronik Ticaret, Muhasebe, Vergi, Muhasebe Standartları. 
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  ABSTRACT 

  New necessities and services are ensued with living intensively new technological 

improvements in the last century. Named of E-Commerce fact is also come up with 

depending on changing conditions and improvements. E-commerce is enabled to 

shopping at all of the location and rescued to an important load for human being 

within increased about needing a spare time today. 

This sector’s products, diversities and contents are transformated rapidly with new 

technological improvements and new problems come up the law orders about tax and 

accounting. Legistator is also worked for get through these problems in recent years 

in Turkey. 

İn this study, defined as a electronic commerce and explained the contents and 

applicated about Turkey and World cases. Also mentioned about the new regulations 

about the law, audit, accounting rules and adviced about solutions to accounting 

applications and standards. 

 

Keywords: Electronic Commerce, Accounting, Tax, Accounting Standards. 
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  GİRİŞ 

    Dünya ticaretinde 1980’li yıllarda başlayan ve 1990’lı yıllardan itibaren hızlanarak 

bütün dünya ülkelerini kapsamına alan küreselleşme süreciyle beraber ticaretin 

kapsamı da genişlemiş ve daha önceleri bilindik veya klasik ticaret tarzı olarak 

nitelendirilebilecek yüz yüze ticaret ve mobil ticaretin yanı sıra İnternet üzerinden 

alım satım yapmaya olanak veren Elektronik Ticaret kavramı da insanoğlunun 

gündelik hayatında yerini hızla almıştır. 

Bu yaşanan süreç doğal olarak Türkiye ölçeğinde de yaşanmış ve 2000’li yılların 

ortalarından itibaren hızlı bir gelişim gösteren sektör yoğun rekabet şartlarının 

hüküm sürdüğü ticaret sektöründe geleneksel ticaret araçlarıyla rekabet edebilecek 

seviyeye gelmiştir. Geniş bir ürün yelpazesine sahip olmasının yanı sıra tüketici 

açısından sanal ortamda farklı ürünleri karşılaştırma olanağı sağlamasından ötürü de 

avantaj yaratmaktadır. 

Elektronik ticaret sisteminin eksiksiz işleyebilmesi için iki adet sacayağı 

bulunmaktadır. Bunlar mali ve hukuki mevzuat düzenlemeleridir. Hukuki 

düzenlemeler bağlamında 2015 yılından itibaren yürürlüğe giren Elektronik Ticaret 

Kanunu önemli bir yer tutmaktadır.  

Bu sistem içerisinde kuşkusuz en önemli noktalardan biri muhasebe sistemi ve 

muhasebe kayıtlarının nasıl tutulacağı konusudur. Sektörün hacminin büyümesi ile 

birlikte vergilendirme ve muhasebe işlemleri ile ilgili yenilikler yapma ihtiyacı 

artmakta, geçmişte yapılan düzenlemeleri de revize etme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.  

Muhasebeleştirme ve vergilendirme süreçlerindeki hızlı gelişmelere yetişerek 

mevzuatı çağa uyumlu hale getirmek amacıyla Türkiye ölçeğinde de çeşitli 

çalışmalar yapılmıştır. Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) kapsamında 

belirlenen standartlar elektronik ticaret için de uygulanmaktadır. Bu standartların 

temel amacı da ekonomik faaliyetlerin muhasebeleştirilmesi sürecinde yapılması 

gerekenleri tanımlayarak ve izlenmesi gereken yolu muhasebe işlemlerinin 
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standardizasyonu kapsamında belirleyerek işlemlerin kolaylaştırılması anlamında yol 

gösterici olmuştur. 

Çalışmanın ilk bölümünde elektronik ticaret hakkında genel bilgiler verilecek, 

elektronik ticaret ile ilgili tanımlar, Türkiye ve dünyadaki dikkat çeken örnekleri ve 

tarihçesi ile ödeme biçimlerinden bahsedilerek genel bir çerçeve çizilecektir. 

Elektronik Ticaretin sağladığı avantaj ve dezavantajlar da söz konusu başlık altında 

incelenecektir. İkinci bölümde elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkındaki kanun 

ve yönetmelik maddeleriyle beraber ele alınacak, üçüncü bölümde elektronik 

ticaretin vergilendirilmesine dair sıkıntılar ve Vergi Usul Kanunu taslağında konuyla 

ilgili yapılan değişikliklerden bahsedilecektir. Dördüncü bölümde tekdüzen hesap 

planına göre elektronik ticarete dair muhasebeleştirme örnekleri yer alırken, beşinci 

bölümde elektronik ticaret işlemlerinin TFRS 15 kapsamında muhasebeleştirilmesi 

ve raporlanması incelenecektir. Altıncı bölümde ise TFRS 15 bağlamında uygulama 

örnekleri ele alınacaktır. 

Bu çalışmada ağırlıklı olarak geçmiş tezlerden yararlanılmış ve belli başlı tanımlar 

bu çalışmalardan elde edilmiştir. Bunlarla beraber internet kaynakları da 

kullanılmıştır. Çalışmadaki amaç elektronik ticaret kapsamında yapılan kanun 

değişikliklerini, muhasebe mevzuatındaki değişiklikleri ve vergi mevzuatında 

yapılacak değişiklikleri ele alarak genel bir konuyla ilgili genel bir çerçeve çizmektir. 

Bunun yanında belirli çözüm önerileri de dile getirilecektir. TFRS 15 ve Tekdüzen 

Hesap Planı çerçevesindeki uygulama örnekleri ile muhasebeleştirme konusunun 

nasıl yapılacağı açıklanmıştır.  
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1. E-TİCARET KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ 

    1. 1  E-TİCARETİN TANIMI  

    Elektronik Ticaret ile ilgili literatüre bakıldığında akademik anlamda çok sayıda 

tanım bulunduğu görülmektedir. En kısa ve geniş tanım olarak sanal ağlar üzerinden 

yapılan, her türlü mal ve hizmetin alınıp satıldığı, Dünyanın her yerinde işleyen ve 

farklı kıta ve bölgelerden alışverişe imkan tanıyan ticaret türü olarak 

nitelendirilebilir. 

OECD (Ekonomik Kalkınma Ve İşbirliği Teşkilatı) E-Ticareti  “Kurum ve bireyleri 

ilgilendirmekte olan ticari nitelikteki etkinliklerle ilgili tüm işlemlerin bilgisayar 

ağları vasıtasıyla yapılması” olarak tanımlamıştır.1 Bu tanımdan yola çıkarak, 

Elektronik Ticaret işlemi siber ağlar üzerinden yürütülmekte ve bu işlemde alıcı ve 

satıcı tarafların klasik ticaret yöntemlerinden bağımsız olarak yüz yüze gelmeleri 

gerekmediği söylenebilir. 

Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren Yönetim, Ticaret ve Ulaştırma 

Yöntemlerini Kolaylaştırma Merkezi ( UN – CEFAACT) Elektronik ticareti; 

“elektronik yoldan, yönetim ve tüketim etkinliklerinin yürütülmesinde kullanılan tüm 

iş bilgilerinin; üretici, tüketici, kamu ve özel kuruluşlar ile diğer organizasyonlar 

arasında elektronik araçlarla yapılması” olarak tanımlamıştır. 2 

Bu tanıma bağlı olarak ise, E Ticaretin dört adet ana unsurunun olduğunu ve sürecin 

bu unsurlar arasında dinamik bir şekilde sürdüğünü söylemek mümkündür. Bu temel 

unsurların bünyesinde bulunan yan unsurlar da bulunmaktadır. Unsurlar arasındaki 

etkileşim dinamik bir yapı arz etmektedir. Yani taraflar arasında zaman ve mekan 

unsurları anlamında bir engel bulunmamakta ve istedikleri zaman birbirleriyle 

alışveriş yapabilmektedir. 

                                                           
1 Akçi, Annaç-Göv:2015:413-433 
2  Kayıhan, Yıldız:2014:S:37 
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Birleşmiş Milletler Uluslar arası Ticaret Komisyonu (UNCITRAL) tanımına göre 

ticari aktiviteler kapsamında her türlü veri mesajının, elektronik ve değişimi, internet 

ve e-mail gibi yöntemlerin yanında, faks gibi daha az karmaşık veri yöntemleri 

kullanılarak elektronik ortamda değişimidir.3 Bu tanımda elektronik ticarette 

kullanılan araçlar vurgulanmıştır.  Buna göre elektronik ortamda yapılan her türlü 

alışverişte internet ve e-mail kullanılmaktadır. Tanımda belirtildiği gibi faks yoluyla 

da alım satım işlemleri gerçekleştirilmektedir fakat günümüz şartları itibariyle daha 

gelişkin teknolojik araçların ortaya çıkması ve çıkmaya devam etmesi faksın 

kullanımını azaltmış bulunmaktadır.  

Bu tanımlardan yola çıkarak Elektronik Ticaretin yarattığı avantajlar sonucunda 

girişimciler ve tüketiciler daha kolay alışveriş yapabilme imkanına kavuştukları 

söylenebilir. İstenilen anda alışveriş yapabilme fırsatının sağlanması burada anahtar 

unsur olmaktadır. Fiyat ve ürün çeşitliliği anlamında yarattığı avantajlar da tercih 

edilebilirlik anlamında önemli bir etken olmuştur.  

1.2 E-TİCARETİN TARİHÇESİ  

     1.2.1 Dünyada E-Ticaretin Gelişimi 

    E-Ticaretin temelleri 1960’lı yıllarda ABD’de atılmıştır. İlk ortak ağ çalışmaları 

üniversite tabanlı olarak başlamıştır. Üniversitelerin ortak olarak kullandığı bu ağ 

yoluyla etkin kaynak kullanımının ortaklaştırılması temel amaç olarak belirlenmiştir. 

Daha sonra 1970’li yılların başında kurulan Advanced Research Project Agency 

(İleri Proje Araştırma Ajansı) ile askeri anlamda yapılan çalışmalar esasen internet 

ağının ve elektronik ticaretin bugünkü anlamda bildiğimiz altyapısının oluşumunu 

sağlamıştır.  

1980’li yıllardan itibaren bir kavram olarak Dünya çapında duyulmaya başlayan E- 

Ticaret, zaman içerisinde yaygınlaşarak insan hayatına nüfuz etmeye başlamıştır. 

                                                           
3  Kangal:2010:17 
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1982 yılında France Telecom, Minitel’i icat etmiştir.4 Bu sistem günümüzde 

kullanılan internet ağının prototipi olarak kullanılmaya başlanmıştır.  

Minitel’in kapsamında bulunan özellikler uzaktan alışveriş yapmayı sağlıyor ve 

sunduğu imkanlarla haberleşme ağını kolaylaştırıyordu. Özellikle bu ağ üzerinde 

yapılan alışverişlerde kredi kartının kullanılabilmesi ve yapılan ödemelerin ay 

sonunda faturaya eklenmesi o zamana değin görülmemiş bir yenilik olarak E-

Ticaretin tarihçesinde önemli bir dönüm noktası olmuştur. 

Yine 1980’li yıllar itibariyle dönüm noktası olarak sayılabilecek bir gelişme James 

Snowball tarafından kurulan Gateshed SIS / Tesco Systems aracılığıyla ilk çevrimiçi 

evden alışverişin yapılması olmuştur.5  Fransa’da Minitel’in temelini atarak başlattığı 

Elektronik alışveriş sürecini geliştirerek devam ettiren bu gelişme, E-Ticaretin 

yaygınlaşması anlamında diğer bir önemli basamak olmuştur. 

Elbette Elektronik Ticaret adına bu nispeten küçük çapta ve kitlesel olmayan 

gelişmelerin ardından asıl yaygınlaşma ve kitleselleşme süreci olarak bahsedilecek 

dönem 1990’lı yıllardır. Bu dönemde Amerika’da World Wide Web tabanlı olarak 

faaliyete başlayan internet siteleriyle beraber günümüzde kullandığımız elektronik 

ticaret ağı bütün dünyada yoğun biçimde kullanılmaya başlamıştır. Bu sayede yeni 

elektronik ticaret platformları ortaya çıkarak internet üzerinden yapılan alışveriş 

kitleselleşmiştir.  

Bu kapsamda bahsedilebilecek elektronik ticaretin ilk önemli örneği olan site 

Amazon.com’dur. Amazon.com, Dünya çapında elektronik ticaretin ilk büyük 

örneklerinden olup, 1995 yılında kurulan site başlangıçta kitap satışı ile faaliyetine 

başlamış, daha sonra ürün segmentini genişleterek bilgisayar yazılım ve donanımları, 

cep telefonu, giyim, otomotiv ve hizmet sektörünün farklı dallarında da faaliyet 

göstermeye başlamıştır. Geniş ürün yelpazesi sayesinde bilinirliği ve Pazar payı artan 

                                                           
4 Yıldırım:2011:S:37 
5 Yıldırım:2011:S:37 
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şirket zaman içerisinde dünyanın en büyük şirketleri arasında kendine yer bulmuştur. 

2015 yılı verilerine göre şirketin toplam değeri 246,54 milyar dolar olmuştur6.  

Yine internet bazlı olarak faaliyet gösteren dünyanın bir diğer önemli şirketi olan 

Yahoo.com ise 1995 yılında Stanford Üniversitesinde öğrenci olan iki genç girişimci 

tarafından kurulmuştur. Başlangıçta arama motoru olarak faaliyete başlayan şirket 

ilerleyen süreçte yine iletişim bazlı olarak faaliyetini geliştirmiş ve kullanıcılarına 

elektronik posta başta olmak üzere farklı dallarda faaliyet sunmaya devam etmiştir. 

2013 yılından itibaren elektronik ticaret sektörüne de el atan Yahoo, Lexity adlı 

platformu satın alarak e-ticaret platformuna dönüştürmüştür. Ancak yaşadığı kriz ve 

2014 yılında kullanıcı bilgilerinin veritabanından çalınmasının ardından yaşadığı kriz 

süreciyle toparlanamayan site, 2017 yılı içerisinde satılarak isim değiştirmiştir ve şu 

anda Altaba adıyla yine e-ticaret alanında faaliyet yürütmektedir. 

Diğer bir önemli elektronik ticaret platformu olan eBay, 1995 yılında Amerika’da 

kurulmuştur. Ticaret amaçlı olarak yola çıkmayan fakat zaman içerisinde ikinci el 

ticaret sitesine evrilen platform, her türlü ikinci el ürünün alınıp satıldığı bir siteye 

dönüşmüştür. 2016 yılı itibariyle cirosunu 2,32 milyar dolardan 2,40 milyar dolara 

yükselten şirket7 dünyanın en büyük elektronik ticaret platformları arasında yer 

almaktadır. Platformun tercih edilebilirliğini artıran bir durum olarak Paypal 

sisteminin kullanılması gösterilebilir. Bu sistem sayesinde kullanıcılar sistem 

içerisinde kayıtlı bulunan ülkeler arası para transferini kolaylıkla sağlamaktadır. 

2017 yılında Türkiye’nin Paypal uygulamasından çıkmasıyla beraber Türkiye’deki 

müşteriler için alışveriş imkanları kısıtlanmış olmakla beraber, yakın zamanda kredi 

kartı ile alışveriş imkanının getirilmesiyle bu kısıtlamanın yaratacağı etkilerin 

azalması beklenmektedir. 

2010’lu yıllardan itibaren yükselişe geçerek adını duyuran bir site olan AliBaba da 

elektronik ticaret alanında kayda değer gelişimler göstererek kısa sürede adını 

duyuran önemli şirketler arasına girmiştir. 90’lı yılların sonunda kurulan Çin 

                                                           
6 http://eticaretmag.com/amazonun-piyasa-degeri-wal-marti-asti 
7 http://www.dunya.com/dunya/ebayin-cirosu-yuzde-3-artti-haberi-347371 
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merkezli şirket, kuruluş sürecinde de amaç olarak Çin pazarını belirleyerek bu 

eksende faaliyetlerine başlamıştır. Şirket bünyesinde yedi farklı internet sitesi 

bulunmakla beraber bunların içinde en fazla bilinirliğe sahip olan site 

Aliexpress.com’dur. Dünyanın her yerinden alışveriş yapmaya imkan tanıyan siteyi 

diğer elektronik ticaret platformlarından ayıran en önemli özelliği farklı ülkelerden 

çok sayıda alıcı ve satıcıyı bir araya getirmesidir. Bu sayede ürün talep eden 

kullanıcılar aynı ürün için fiyat ve özellik karşılaştırması yapabilmektedir. Bu 

durumun sağladığı önemli bir avantaj olarak aradıkları ürünleri kendi yaşadıkları 

ülkeden daha ucuza satın alma imkanına da sahip olmaktadırlar. Şirketin yerel bazda 

hizmet veren Çin pazarına yönelik sitesi 1688.com da kullanıcılara hizmet 

vermektedir. Bu anlamda şirketin farklı pazarlar için de farklı fiyat ve ürünlerle 

müşteri profilini çeşitlendirmeye çalıştığı söylenebilir. 

1.2.2 Türkiye’de E – Ticaretin Gelişimi 

    Türkiye’de elektronik ticaretin gelişim sürecine bakıldığında 1980’li yıllardan 

itibaren gelişimin yoğun olarak yaşandığı Avrupa ülkeleri ve ABD’ye kıyasla bu 

kavramın çok geç ortaya çıktığı göze çarpmaktadır. 1980’li yılların başından itibaren 

serbest piyasa koşullarına hızlı bir şekilde uyum sağlayan Türkiye’ye, internet 

teknolojisinin 1993 yılında giriş yapması kuşkusuz bunda önemli bir etken olmuştur.  

Elektronik ticaretin altyapısının oluşturulmaya başlaması ise 1997 yılına 

rastlamaktadır. Bu dönemde kurulan Bilim Ve Teknoloji Yüksek Kurulu bünyesinde 

başlatılan çalışmalar TÜBİTAK ile eşgüdüm halinde sürdürülmüştür. Burada 

öncelikli amaçlar olarak idari anlamda kullanılacak altyapının hazırlanması, hukuksal 

süreçlere ilişkin altyapının hazırlanması, dış ülkelerle yürütülecek elektronik ticaret 

işlemlerinin daha hızlı ve aktif biçimde yapılabilmesi için uyumlu hale getirilmesi 

belirlenmiştir. Bu planların hayata geçmesinin ise orta ve uzun vadede 

gerçekleşeceği saptanmıştır8.  

                                                           
8 www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/hizmetTicareti/eTicaret/eticaretTarihcesi 
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Kamunun elektronik ticaret anlamında başlattığı projelerle beraber 2000’li yılların 

başından itibaren özel teşebbüsün de dikkatini çekmeye başlayan elektronik ticaret, 

Türkiye’de de bünyesinden çeşitli şirketler çıkartmıştır. Bu anlamda ülkemizin 

sektörde faaliyet gösterecek genç girişimci yönünden zengin bir potansiyele sahip 

olduğu görülmektedir. 

Bunların ilk örneklerinden olan Hepsiburada.com 1998 yılında kurulmuştur. Ürün 

çeşitliliği açısından zengin bir yelpazeye sahip olan site online alışveriş anlamında 

kullanıcılarına üye olmadan da alışveriş yapabilme imkanı sunarak sektörde ön plana 

çıkmıştır. Türkiye ölçeğindeki elektronik ticaret pazarında ön plana çıkan 

şirketlerden olmasının yanı sıra dış pazarlarda da söz sahibi olan şirket Afrika, 

Rusya, Ortadoğu ve Doğu Avrupa pazarlarında faaliyetlerine ağırlık vermiştir. Şirket 

2014 yılında teknoloji üssü kurmak için çalışmalara başlamıştır ve çalışmalar devam 

etmektedir. İstanbul’un Ümraniye ilçesinde faaliyet gösterecek olan üssün, elektronik 

ticaret alanında faaliyet göstermek isteyen ancak altyapı ve sermaye gibi konularda 

desteğe ihtiyacı olan küçük şirketlere de kapılarını açması beklenmektedir. 

Diğer bir önemli elektronik ticaret platformu olan Gittigidiyor.com ise 2001 yılında 

faaliyete başlamıştır. Alıcı ve satıcıyı buluşturan bir platform olan sitede her türlü 

birinci ve ikinci el ürün satışa sunulmaktadır. 1 milyona yakın kayıtlı kullanıcısı 

bulunan site yüz binlerce farklı ürünü müşterilerine sunmaktadır. Şirketin Ar-Ge 

alanında yaptığı çalışmalar ve sektöre getirdiği yeniliklerin kayda değer derecede 

olduğunu söylemek mümkündür. Örneğin kullanıcılarına sunduğu iş ortaklığı 

(Affiliate) programı ile sayfalara ve sayfalara alınan reklamlara her tıklamada para 

kazanma imkanını getiren site bu anlamda Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmiştir9. 

Yine televizyon reklamlarıyla yaygın olarak başlatılan reklam kampanyalarını 

Türkiye’de ilk başlatan site olma özelliğini taşımaktadır. 2007 yılında dünyaca ünlü 

e-ticaret platformu olan eBay tarafından hisselerinin küçük bir kısmı alınan site, 

2011 yılında hisselerinin yüzde 93’ünü satmıştır. 2016 yılında ise hisselerinin 

tamamını eBay’e satmıştır. 

                                                           
9 https://aff.gittigidiyor.com/ 
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2001 yılında piyasaya giren bir başka önemli şirket olan Yemeksepeti.com, e-ticaret 

alanında Türkiye’de daha önce denenmemiş bir fikri hayata geçirmiştir. İnternet 

ortamından yemek siparişi vermeye imkan tanıyan site faaliyete başladığı dönemde 

26 restoran ile çalışırken bugün 62 şehirde 10.000 civarında restoran ile hizmet 

vermektedir. Sitenin anlık olarak aldığı siparişlerin takip edilebileceği ve şikayetlerin 

iletilebileceği çağrı merkezi de bulunmaktadır. Şirket 2015 yılında Almanya menşeili 

olan elektronik yemek sipariş sitesi Delivery Hero tarafından 589 milyon dolar 

bedelle satın alınmıştır. 

Türkiye merkezli olarak yaygın kullanılan bir başka elektronik ticaret portalı olan 

Sahibinden.com ise 2000’li yılların başında faaliyete başlayan bir platformdur. 

Ağırlıklı olarak gayrimenkul ve araç alım satımı için tercih edilen site bunun dışında 

da her çeşit ürünün alınıp satıldığı bir site özelliği taşımaktadır. Sitede satılan ürünler 

ağırlıklı olarak ikinci el ürünler olmakla beraber aylık ziyaretçi sayısının yaklaşık 33 

milyon olduğu tahmin edilmektedir. 

İnternet üzerinden alışveriş yapmaya olanak tanıyan bir başka site olan 

Markafoni.com, 2008 yılında faaliyete başlamıştır. Diğer büyük elektronik ticaret 

sitelerine kıyasla kişisel bakım ürünleri ve giyim sektörlerine ağırlık vermekte olan 

site bu yönüyle pazarda kısa sürede ismini duyurmuştur. Sitenin bir başka farklılığı 

ise faaliyetini “İmpulse Purchase” olarak adlandırılan satın alma davranışına uygun 

olarak strateji geliştirerek yürütmesidir10. Türkçeye içgüdüsel satın alma olarak 

çevrilebilecek kavrama göre tüketiciler herhangi bir ürünü satın alırken önceden 

planlamış oldukları ürünleri almak yerine anlık dürtüleriyle hareket ederek o anda 

akıllarına gelen veya dikkatlerini çeken ürünleri satın almaktadırlar. Bu anlamda site, 

kullanıcılarına sattıkları ürünler hakkında ürün fırsatları sunarak bilgilendirmekte, 

kullanıcılar ise önceden herhangi bir planlama yapmaksızın önlerine çıkan ürün 

fırsatlarından istediklerini satın almaktadırlar. Sitenin bu anlamda elektronik ticaret 

sektörüne yeni bir soluk getirdiği söylenebilir. 

                                                           
10 https://www.etohum.com/blog-tr/tolga-tatari-markafoni-16-ekim-2010-makale/ 
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Moda ve giyim sektöründe faaliyet gösteren bir başka elektronik ticaret platformu 

olan Trendyol.com, 2010 yılında faaliyete başlamıştır. Sitenin ürün çeşitliliği 

konusunda tüketici tavsiyelerini de alarak hareket ederek dinamik bir pazarlama 

stratejisi izlemesi ve bu stratejiyi sosyal medya araçları üzerinden gerçekleştirmesi 

pazarda tutunabilmesi ve Türkiye’nin önde gelen e-ticaret sitelerinden olmasını 

sağlamıştır.  

Sektöre yeni adım atan şirketlerden n11.com, 2013 yılında faaliyetlerine başlamıştır. 

Ürün portföyü içerisinde giyim, elektronik, tatil, moda gibi birbirinden çok farklı 

alanları barındıran site 2015 yılında 1 milyar liralık işlem hacmine ulaşarak kısa 

sürede en fazla tercih edilen elektronik platformlardan biri haline gelmiştir. 

2016 yılı itibariyle sektörün geneline bakıldığında elektronik ticaretin toplam hacmi 

30.7 milyar dolar civarındadır. TÜBİSAD (Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği) 

verilerine göre bunun 11,3 milyar dolarlık kısmını online perakende satışlar, 10.1 

milyar liralık kısımını seyahat ve turizm hizmetleri, 6.2 milyar liralık kısmını çok 

kanallı perakende satışlar ve 3.2 milyar liralık kısmını sanal bahis oluşturmaktadır11 

1.3 E – TİCARETİN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI 

     1.3.1 E-Ticaretin Avantajları 

      Elektronik Ticaret alım satım süreçlerinin yanı sıra, üretici taraf açısından üretim 

sürecinin takibini de sağlayan önemli bir araçtır. Üretim süreçlerinde daha etkin bir 

üretim planlaması yapabilmek için ve bunu pazarlayabilmek için belirleyeceği 

stratejileri elektronik ticaret unsurları yoluyla daha kolay yapabilmektedir. 

Elde bulunan stokları anlık olarak takip edebilme imkanı da sunan elektronik ticaret, 

bu sayede özellikle dayanıklı tüketim malları kapsamının dışında bulunan ve kısa 

sürede tüketilmesi gereken malların ticaretinde daha çok satıcı tarafın lehine olmak 

üzere avantaj sağlamaktadır. Bu sayede elden çıkarılacak olan malların tarihleri, seri 

                                                           
11 http://www.businessht.com.tr/teknoloji/haber/1493583-turkiyede-10-milyar-dolarlik-e-ticaretin-

yuzde-10u-bahis 
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numaraları ve alış tarihleriyle bilinerek istendiği takdirde elden çıkarılacağı zaman 

aralığı da belirlenebilmektedir. 

Yine üretilen mal miktarı ve bölgeler itibariyle yapılacak sevkiyat süreçlerini 

belirlemek Elektronik Ticaret yoluyla daha kolay şekilde yapılabilmektedir. Üretici 

ile satıcı birimler arasındaki koordinasyonun sağlanmasında önemli bir etken olan E-

Ticaret tarafların taleplerini anlık olarak belirleyebilecekleri ve birbirlerine 

iletebilecekleri ortam sağlayarak anlık değişimlere uygun bir profil sergilemektedir.  

Taraflara anlık olarak sipariş alıp verme imkanı sağlayan elektronik ticaret sayesinde 

istenilen zaman ve mekan özelinde alışveriş imkanı sağlanabilmekte ve bu imkan 

sayesinde dünya çapındaki ticaret hacminin artmasına önemli katkılar sağlamaktadır. 

Bu durum tüketici açısından da talep edilen ürünlere ulaşmak bağlamında önemli 

avantajlar yaratmakta ve zaman ve mekan sınırlamalarını ortadan kaldırarak talep 

edilen ürünlere daha kolay ulaşma fırsatını yaratmaktadır. 

Tanıtım ve lansman süreçleri de elektronik ticaret üzerinden daha kolay bir şekilde 

yapılabilmektedir. İnternetin yaygın bir araç olduğu günümüzde ürün tanıtımları da 

daha yaygın bir şekilde yapılabilmektedir. İnternet sitelerine reklam vererek ürün 

tanıtımı yapmak günümüzde yaygın olarak izlenen bir yöntem olarak 

kullanılmaktadır.  

Ödeme süreçlerinin sanal ortamdan gerçekleştirilebilmesi firmalar ve bankalar 

açısından olumlu bir etkendir. Bu sayede bankalar açısından tahsilat süreleri 

kısalmakta, firmalar açısından ise elden ödeme zorunluluğu ortadan kalkmaktadır. 

Piyasa açısından bakıldığında ise bu sayede kısmen de olsa likidite zorluğu ortadan 

kalkmaktadır. 

Başka bir unsur olan elektronik para ile ödeme yapmak yoluyla alım satım işlemleri 

daha kolay bir hale gelmiştir. Özellikle son dönemlerde yaygın hale gelen ve gerçek 

paranın yerine geçerek onu sanal ortamda ikame eden Bitcoin uygulamasını yaygın 

olarak kullanmakta ve ödemelerini bu yolla yaparak geleneksel ödeme aracı olan 
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paraya bağımlılıklarını azaltarak işlemlerini kolaylaştırmaktadırlar. Bitcoin 

uygulamasından kısaca bahsetmek gerekirse farklı para birimlerine dönüştürülebilen, 

alım ve satımında herhangi bir sınırlama bulunmayan, yatırım amacıyla da 

kullanılabilen ve oluşturulan sanal cüzdanlar aracılığıyla parasal işlemelerin 

gerçekleştirildiği sanal bir para biriminin adıdır. Ortaya çıktığı 2008 yılından bu yana 

oldukça değerlenen ve yaygınlaşan Bitcoin sisteminin gelecekte Dolar ve Euro gibi 

geleneksel ve rezerv para birimlerinin yerini alması beklenmektedir.  

Yakın zamanda ortaya çıkan kitlesel finansman (Crowdfunding) ve melek yatırımcı 

kavramları da elektronik ticaret kapsamında kendisine yer bulmuştur. Yeni projeleri 

olan fakat finansman güçlüğü çeken genç girişimcilerin kendilerine internet 

üzerinden finansman sağlamalarına yardımcı olan melek yatırımcılar bularak 

projelerini gerçekleştirmelerine yardımcı olan bu süreç, elektronik yoldan yapılan 

ticarette yeni fikirlerin ve icatların ortaya çıkmasını sağlayarak ürün ve hizmet 

çeşitliliğini artırmakta ve ortaya çıkan projeler sayesinde gündelik hayatın 

kolaylaşmasını sağlamakla beraber genç girişimciler açısından bir teşvik unsuru 

olarak yeni fikirlerin ortaya çıkmasını sağlayarak inovatif anlamda gelişmeler 

sağlanması için katkı sunmaktadır. 

   1.3.2 E-Ticaretin Dezavantajları 

       E-Ticarette taraflar açısından ortaya çıkabilecek çeşitli risk unsurları dezavantaj 

olarak ele alınabilmektedir. Geleneksel ticaret kapsamında sıklıkla görülmeyen bazı 

durumlar elektronik ticaret üzerinden yapılan işlemlerde sıklıkla görülmektedir. 

Örneğin müşteri geleneksel ticaretin aksine internet üzerinden yaptığı alışverişlerde 

(özellikle giyim alışverişlerinde) deneme yapma imkanına sahip olamamaktadır. Bu 

gibi durumlar iade işlemlerini de beraberinde getirmektedir. İade işlemlerinin 

gerçekleştirilmesinde de alıcı ve satıcı tarafın farklı şehirlerde veya ülkelerde olması 

dolayısıyla sıkıntılı süreçler gerçekleşebilmektedir. Ürün teslimatlarının kargo 

aracılığıyla yapılması nedeniyle de zaman zaman gecikmeler yaşanabilmektedir. 

Bunlarla birlikte elektronik ticaret sitelerinin güvenlik yönünden yeterli olmaması 

konusu da dezavantajlardan biri olarak sayılabilmektedir. Özellikle piyasada yeni 
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isim yapmaya başlayan sitelerden işlem yapan kullanıcıların bu konuda dikkatli 

olmaları elzemdir.  

Alışveriş yönünden yaşanan dezavantajların yanında ekonomik olarak yaşanabilen 

dezavantajlar da söz konusudur. Yapılan alışverişlerin ülkeler ve bölgeler arasında 

gerçekleştirilmesi devletlerin vergi gelirlerinden mahrum kalması sonucunu 

doğurabilmektedir. İlerleyen başlıklarda detaylı olarak bahsedilecek bu konunun 

giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir.  

 1.4  ELEKTRONİK TİCARETTE ÖDEME ARAÇLARI 

     Kullanılan ödeme araçları itibariyle E-Ticaretin, geleneksel ticaretle ortak 

paydalara sahip olduğu görülmektedir. Elektronik ticaret dışında da yaygın olarak 

kullanılan nakit, kredi kartı gibi unsurların yanı sıra farklı alternatifler de elektronik 

ortam üzerinden alışveriş yapan kullanıcılar için mevcuttur.  

Son zamanlarda ortaya çıkan bir alternatif sanal kredi kartlarıdır. Bu kartların 

kullanımı sanal ortamda da gerçek ortamdan farksızdır. Kart sahipleri limitleri 

doğrultusunda istedikleri yer ve zamanda alışveriş yapabilme imkanına sahiplerdir. 

Sanal kredi kartları için değinilebilecek tek fark güvenlik sertifikalarının varlığıdır. 

SSL adı verilen bu sertifikalar şifreleme tabanlı olarak çalışmaktadır. İnternet tabanlı 

olarak çalışan sistem elektronik ticaret firmaları arasında yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Buradaki amaç kullanıcıların sahip olduğu bilgileri koruyarak 

güvenli şekilde alışveriş yapmalarını sağlamaktır. Dünyada yayılma ve kullanım 

hızına bakıldığında sistem başarılı bir şekilde işlemekte ve gelişime ve değişimlere 

açık olarak varlığını sürdürmektedir. 

Elektronik Fon Transferi (EFT) yaygın olarak kullanılan bir diğer araçtır. Özellikle 

90’lı yıllardan itibaren bankacılık alanında yaygın olarak kullanılan sistem elektronik 

ticaret firmaları açısından da kolaylıklar yaratmaktadır. Bu sistemde kullanıcı bir 

banka hesabında bulunan parasını elektronik ortam üzerinden alışveriş yaptığı 

firmanın banka hesabına göndererek alışverişi gerçekleştirmektedir. EFT işlemlerinin 
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kredi kartı ile kıyaslandığında güvenilirlik düzeyinin yüksek olduğu da yaygın bir 

görüştür. Çünkü kredi kartında yaşanan hırsızlık ve kopyalama gibi olayların 

gerçekleşme ihtimali fon transferinin gerçekleşmesi esnasında görülme ihtimali ve 

sıklığı düşüktür. Bu durum bu sistemin yaygın talep görmesinde önemli bir etkendir. 

Banka havalesi de sık kullanılan bir ödeme aracıdır. Ancak EFT ve kredi kartı kadar 

yaygın kullanılamamaktadır. Bunun nedeni banka havalesinde işlem yapan tarafların 

aynı banka ile çalışma zorunluluklarının bulunmasıdır. Bu şart uygulama alanını 

diğer seçeneklere göre nispeten daraltmaktadır. Burada taraflar açısından ortaya 

çıkan avantaj işlem masraflarının ucuzluğu ve işlemin kısa sürede 

gerçekleştirilebilmesidir. 

Elektronik çek yoluyla da internet üzerinden yapılan alışverişlerde ödeme 

yapılabilmektedir. Elektronik çekin kullanımı gündelik hayattaki alışverişlerde 

kullanılan çek ile aynı olmakla beraber çek kullanımındaki banka hesabındaki para 

miktarına bağlı olan kısıtlamalara sahip değildir. Kullanıcılar kullanım miktarlarını 

belirlemede serbestiye sahip bulunmaktadırlar12.  

Kullanıcıların aldıkları ürün için kapıda ödeme yapılması da başka bir ödeme 

yöntemidir. Kapıda ödenen mal ve hizmet bedeli nakit veya kredi kartı ile tahsil 

edilmektedir. 

Yukarıda avantajlar başlığında bahsedilen elektronik ödeme araçlarından Bitcoin ve 

Paypal son dönemlerde ön plana çıkarak yaygınlık kazanmaktadır. Paypal sisteminde 

kredi kartının doğrudan kullanımına ihtiyaç duyulmadan sadece kullanıcıların mail 

adresleri aracılığıyla işlem yapmak mümkündür. Burada kişisel alışveriş yapan 

müşteriler için ve ticari işlemler yapacak müşteriler için ayrı sınıflandırmalar 

bulunmaktadır. Kullanım için kullanılan kredi kartının sistemle uyumlaştırılması 

gerekmektedir. Yine işlemler kredi kartlarının sanal kredi kartlarına dönüştürülmesi 

yoluyla da yapılabilmektedir.  

                                                           
12  Karabıyık:2008 
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Bitcoin sistemi ise farklı unsurlar taşımakla beraber önemli bir ödeme aracı olarak 

son dönemlerde dikkat çekmektedir. 2008 yılında Japonya’da kullanılmaya başlayan 

Bitcoin’in diğer ödeme biçimlerinden farklı süreçlere sahip olduğu görülmektedir. 

Sistemin işleyişi elektronik ortamda madencilik adı verilen para üretimine 

dayanmaktadır. Kullanıcılar bilgisayar üzerinden daha önceden belirtilmiş 

algoritmalara dayanarak para üretimini gerçekleştirmekte ve bu yolla üretilen para 

birimi tedavüle girmektedir. Algoritmanın çalışma prensibi ilk faaliyete başladığı 

dönemde daha kolay olmakla beraber zaman içerisinde zorlaştırılmıştır. Bunun 

nedeni Bitcoin’in yaygınlaşması ve sistemdeki kullanıcı sayısının artmasına bağlı 

olarak üretilen Bitcoin miktarının artmasıdır. Bu durumun doğuracağı olumsuz 

etkilerden kaçınmak ve para biriminin değerinin azalmasını önlemek amacıyla bu 

yola başvurulmuştur. Bunun yanı sıra Bitcoin kullanıcılarının bilgisayar 

donanımlarının sağlam ve yüksek özelliklere sahip olması gerekliliği de yaygınlaşma 

ile beraber ortaya çıkmış bir başka konudur. Bitcoin’i kullanmaya başlayan 

müşteriler ilk olarak cüzdan oluşturmakla işlemlere başlamaktadırlar. Cüzdan 

oluşturma işlemi bilgisayardan ve cep telefonlarından yapılabilmektedir. Sistemin 

güvenlik anlamında güvenilir olduğunu söylemek mümkündür. Bunun nedeni 

kodlanan para birimleri üzerinden birden fazla alışveriş yapma imkanının sistem 

tarafından engellenmesidir. Şifreleme sistemi sayesinde sanal paraların çalınma 

ihtimalinde dahi harcanması söz konusu olmamaktadır. Bu avantajlar sayesinde de 

Bitcoin dünya çapında giderek yaygın hale gelmektedir. 

2. ELEKTRONİK TİCARET KAPSAMINDA HUKUKİ MEVZUAT İLE 

İLGİLİ GELİŞMELER 

        Elektronik ticaretin ülkemizde gelişimiyle beraber hukuki ve mali mevzuatta da 

yenilikler yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Mevzuatta yapılan değişikliklerden en 

önemli iki tanesi E-Ticaret kanunu ve 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 

Yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında getirilen muhasebe denetimi ve standartları 

ile ilgili yasal değişikliklerdir. 
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Bilindiği gibi elektronik ticaretin ülkemizde de yaygınlaşarak yeni bir pazar 

oluşturması, beraberinde yasal ve teknik düzenlemelerin yapılmasını da zorunlu 

kılmıştır. Bu zorunluluk bağlamında başlangıçta TTK kapsamında yer alan E-Ticaret 

faaliyetlerinin genişleyerek detaylanması ve karmaşık bir hal alması sonucunda 

konuyla ilgili başlı başına bir kanun yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. İşte 1 Mayıs 

2015 tarihinde yürürlüğe gire E-Ticaret kanununun ortaya çıkma nedenleri ana 

hatlarıyla bunlardır. Kanunun hazırlanmasında diğer bir önemli sebep olarak ise 

ülkemizin Avrupa Birliği ile girdiği entegrasyon süreci gösterilebilir. 2004 yılından 

bu yana aktif olarak yürütülen siyasi ve ekonomik entegrasyon sürecinin yanında 

Avrupa ülkeleri ile artan elektronik ticaret hacmi bu yenikleri zorunlu kılmıştır. 

Bununla beraber işlemlerde kanuni düzenlemelerin yarattığı eksik ve boşlukların 

yaratacağı sıkıntıları gidererek sistemin daha sıkıntısız ve uyumlu işleyebilmesi yine 

kanunun hazırlanma ve yasalaşma amaçlarından birisidir.  

Elektronik Ticaret Kanunun yürürlüğe girmesiyle beraber buradaki kanun 

maddelerini tamamlayıcı nitelik taşıyan Hizmet Sağlayıcılar Ve Aracı Hizmet 

Sağlayıcılar Yönetmeliği 26 Ağustos 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu 

yönetmelikte kanunda belirtilen maddelere ilişkin hususlar açıklığa kavuşturulmuş ve 

maddeler itibariyle yetersiz kalmış veya açıklığa kavuşmamış noktalar hakkında 

hükümler belirtilerek uygulama açısından kolaylık sağlanmaya çalışılmıştır. 

2.1 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun 

         Kanun 23 Ekim 2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul 

edilmiş, yürürlük tarihi ise 1 Mayıs 2015 olarak belirlenmiştir. Toplam 16 maddeden 

oluşmakta olan kanunun ilk maddesi amaç ve kapsamı, ikinci maddesinde elektronik 

ticaret ile ilgili tanımlar, üçüncü maddesinde bilgi verme yükümlülüğü, dördüncü 

maddesi sipariş, beşinci maddesi Ticari iletişime ilişkin esaslar, altıncı maddesi ticari 

ileti gönderme şartı, yedinci maddesi ticari elektronik iletinin içeriği, sekizinci 

maddesi alıcının elektronik iletiyi reddetme hakkı, dokuzuncu maddesi aracı hizmet 

sağlayıcıların yükümlülükleri, onuncu maddesi kişisel verilerin korunması, on birinci 

maddesi bakanlık yetkisi, on ikinci maddesi cezai hükümler, on üçüncü maddesi 
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yönetmelikler, on dördüncü maddesi değiştirilen mevzuat, on beşinci maddesi onay 

alınarak oluşturulan veri tabanları, on altıncı maddesi de yürütme başlıklarını 

taşımaktadır13.  

   2.1.1 Amaç, Kapsam Ve Tanımlar 

Kanunun birinci maddesinde amaç olarak elektronik ticarete ilişkin esasların ve 

usullerin düzenlenmesi belirtilmiştir. Birinci maddenin ikinci fıkrasında ise ilgili 

kanunun ticari iletişimde hizmet sunan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet 

sağlayıcıların yapması gerekenlerin neler olduğu ve sahip oldukları yükümlülükleri 

ile elektronik ticaret ile ilgili yapılan sözleşmeler ile ilgili hususları ve sözleşmelerin 

doğurduğu yükümlülükler, bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde 

uygulanacak olan yaptırımlar ve bilgi verilmesi gereken hususların neler olduğu ve 

bilgi vermeme durumunda hangi yaptırımların uygulanacağı belirtilmiştir. Amaç ve 

kapsam başlığıyla yer alan bu madde ile kanunun genel bir çerçevesi çizilmiştir. 

İkinci maddede elektronik ticaret ile ilgili tanımlar yer almaktadır. Bu maddede 

elektronik ticaret, yüz yüze ve fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik 

ortamda yapılan her türlü iktisadi ve ticari faaliyet olarak tanımlanmıştır. Ticari 

iletişim tanımında ise mesleki veya ticari faaliyete bağlı olarak elektronik ortamda 

yapılan ancak alan adları ve elektronik posta işlemlerini kapsamayan ve kazanç 

sağlama amacı güden her türlü işlem olarak tanımlanmıştır. Bu tanımdaki anahtar 

nokta kazanç sağlama unsurunun olması ve iktisadi ve ticari bir faaliyetin elektronik 

ortamda yapılmasıdır. Ticari elektronik iletinin tanımında ise elektronik ticaret 

faaliyetinde kullanılan araçlar sırasıyla sayılmıştır. Bu araçlar telefon, faks, otomatik 

arama makineleri, çağrı merkezleri, kısa mesaj hizmeti, akıllı ses kaydedici sistemler 

olarak belirtilmiştir. Bu unsurlar belirtilirken yaygınlık unsurunun göz önüne alındığı 

söylenebilmektedir. Tanımın devamında ise bu unsurların vasıtasıyla 

gerçekleştirilerek elektronik ortamda ticari amaçla gönderilen her türlü veri, ses ve 

görüntü unsurlarından oluşan iletinin ticari elektronik ileti kapsamına girebileceği 

belirtilmiştir. Hizmet sağlayıcı ise elektronik işlemlerde bulunan her türlü gerçek ve 

                                                           
13 İlgili Kanun  
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tüzel kişi olarak belirtilmiştir. Aracı hizmet sağlayıcı ise gerçek ve tüzel kişi olarak 

belirtilen ve elektronik ortamda kendi nam ve hesabına olmayıp başkalarına ait 

faaliyetlerin yürütülmesinde elektronik ortamda aracılık eden kişi olarak 

tanımlanmıştır. Son tanım olarak hizmet yürüten bakanlık olarak Gümrük Ve Ticaret 

Bakanlığı olarak belirtilmiştir. 

   2.1.2 Karşılıklı Yükümlülükler Ve Bilgilendirme 

Üçüncü maddede yetkili birimlere bilgi verme konusunda tarafların sahip olduğu 

yükümlülüklere değinilmiştir. Burada elektronik ticarette en önemli unsur olan ve en 

fazla yükümlülüğe sahip olan hizmet sağlayıcılara özel bir vurgu yapıldığı 

görülmekte ve hizmet sağlayıcıların yapmaları gereken bilgi verme ödevinin nasıl 

gerçekleştirileceği belirtilmektedir. Buna göre bir sözleşmenin yapılmasından önceki 

süreçte kendisi ile ilgili olan ve güncel olma şartını taşıyan iletişim bilgilerini 

müşteriye göndermekle yükümlüdür. Bununla beraber sözleşme kurulmadan önce 

müşteriyi uygulanması gereken süreçlerle ilgili tam olarak bilgilendirmek hizmet 

sağlayıcının yükümlülükleri arasında sayılmıştır. Yine kurulan bir sözleşmenin 

ardından bu sözleşmenin hizmet sağlayıcı tarafından saklanması hususunun alıcıya 

bildirilmesi ve alıcı tarafın bu sözleşmeye istediği zaman ulaşması ile ilgili alıcıları 

bilgilendirmek durumundadır. Hizmetin yürütüldüğü internet sitesindeki veri girişleri 

ile ilgili sıkıntıların yaşanması durumunda bu sıkıntıları çözülmesi için hangi teknik 

araçların kullanılması gerektiği alıcıya bildirilmeli ve gizlilik ile ilgili kanun koyucu 

veya hizmet sağlayıcı tarafından gerekli görüldüğünde alınacak kararları ve 

koyulacak kuralları alıcıya bildirmek durumundadır. Bununla beraber alışverişin 

tarafları arasında yaşanabilecek olası uyuşmazlık durumlarında çözüm ile ilgili 

izlenmesi gereken prosedürlerin neler olacağı hakkında da alıcıyı bilgilendirmek 

durumundadır. Bütün bu yükümlülüklere bakıldığında işlemlerin yürütülmesinde 

hizmet sağlayıcılara tek yönlü enformasyon ile asimetrik bir avantaj sağlama 

imkanının ortadan kaldırılarak şartların eşit hale getirilmesi ve sistemin daha şeffaf 

yürütülmesi için adımlar atıldığı görülmektedir.  
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Üçüncü maddenin devamında hizmet sağlayıcı eğer bir meslek odasına kayıtlı ise bu 

oda ile ilgili genel bilgileri ve odanın mesleğe dair belirlediği kurallar ve sınırlamalar 

hakkında alıcı olan tarafı bilgilendirmesi belirtilmiştir. Şayet iki taraf da tüketici 

değilse önceki paragrafta ayrıntılı olarak bahsedilen birinci madde ve az önce 

bahsedilen ikinci madde ile ilgili olarak aksi bir düzenlemeyi kararlaştırarak 

yürürlüğe koyabilmesi belirtilerek taraflara bu alanda sözleşme serbestisi tanınmıştır. 

Hizmet sağlayıcının sözleşmede yer alan genel işlem koşulları ve sözleşme 

hükümlerinin alıcı tarafından saklanması için gerekli imkanları yaratması gerektiği 

belirtilmiştir. Yine birinci ve ikinci fıkralar için kanun koyucu tarafından sınırlama 

getirilmiş ve burada bahsedilen işlemlerin elektronik posta yoluyla kurulan 

sözleşmeler için geçersiz olduğu belirtilmiştir. Buradan elektronik posta yoluyla 

kurulan sözleşmelerde bilgi verme yükümlülüğünün hafifletildiği görülmektedir.  

Dördüncü maddede sipariş ile ilgili hükümler bildirilerek alıcının sipariş öncesi 

aşamalarda bilgilendirilmesi gereken hususlar bildirilmiştir. Bu bağlamda, ödenecek 

olan bedel ile sözleşme şartları hakkında alıcı olan tarafa gerekli bilgilendirme 

hizmet sağlayıcı tarafından yapılmalıdır. Bununla beraber hizmet sağlayıcı, alıcı 

tarafından kendisine gönderilmiş olan siparişi aldığına dair elektronik postayı alıcıya 

göndermekle yükümlüdür. Yine bu maddeye göre, Siparişin alıcı tarafından 

gönderilmesi ve hizmet sağlayıcı tarafından alınması süreçlerinin gerçekleşmesi, 

tarafların birbirlerine gönderdikleri iletilere ulaştıkları an gerçekleşmiş sayılacaktır. 

Yine burada hizmet sağlayıcı alıcıya karşı teknik araçları sunmak yükümlülüğü 

getirilmiştir. Bu teknik araçların kapsamı ise, veri girişinde yapılan hataların tespiti 

ve düzeltilmesini içermektedir. Yine iki tarafın da tüketici olmaması durumunda ilk 

iki fıkra ile ilgili sözleşme yoluyla değişiklik yapabilme serbestisi bu maddede de 

bulunmaktadır. Birinci fıkrada bahsedilen alıcının bilgilendirilmesi ve sipariş teyidi 

ile hizmet sağlayıcı tarafından teknik araçların sunulması şartları ise elektronik posta 

ve benzeri araçlarla yapılan sözleşmeler için zorunlu kılınmamıştır. 

  2.1.3 İşletme Tarafından Yapılacak Ticari İşlemlerin Esasları 
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Beşinci maddenin kapsamında ticari iletişim üzerinden yapılacak ticari işlemlerin 

esasları belirlenmiştir. Buna göre ticari iletişimi yapan taraf ve kimin adına yapıldığı, 

adına yapılan tarafın hukuki konumu yani gerçek veya tüzel kişi olması künye 

bilgilerinde açık olarak belirtilmelidir hükmü bu maddede yer almaktadır. Ayrıca bu 

madde indirim, hediye ve promosyonların hangi şartlar altında gerçekleştirilebileceği 

belirtilmiştir. Bu maddeye göre düzenlenecek olan indirim kampanyaları, hediyeler 

ve promosyonlar öncelikle niteliksel olarak belirlenebilir olmalıdır, yani bunları 

gerçekleştirecek olan taraf niteliklerini önceden açık bir biçimde ortaya koymalıdır. 

Daha sonra bunlardan hangi şartlara haiz olan kullanıcıların yararlanabileceği de 

kanuna göre açıkça ortaya konulmalı ve faydalanmak isteyenler bu şartları açık ve 

net bir biçimde öğrenebilmelidirler. Öğrenme aşamasında yapılması gerekenlerden 

biri de şartların ilanı sürecinde belirtilen maddelerde şüpheye yer bırakılmayacak 

şekilde açıklık olarak belirtilmiştir. Bu maddede yine kanun koyucunun alıcının 

bilgilendirilmesine vurgu yaparak alıcı önemli ölçüde alıcı lehine davrandığı 

görülmektedir. 

Altıncı maddede ticari işlemlerle ilgili iletilerin gönderilme şartlarından 

bahsedilmiştir. Bu maddenin kapsamında, alıcıların rızası ön plana alınmıştır. Yani 

bir ticari elektronik ileti alıcıların isteği olmadan hizmet sağlayıcı tarafından 

gönderilemez. Burada alıcı rızasının karinesi olarak sipariş talebi için gönderilen 

herhangi bir elektronik ileti gösterilebilir. Yani daha öncesinden alıcı talebiyle ilgili 

gösterilebilecek bir karinenin varlığı şarttır. Bu karine sadece elektronik ortamda 

değil yazılı olarak da sağlanabilmektedir. Alıcının iletişim bilgilerinin iletişime 

geçmek amacıyla hizmet sağlayıcı tarafından alınması durumunda mal ve hizmet 

temininin sağlanması ve sağlanan mal ve hizmetin kullanımı, bakımı ve 

değiştirilmesine dair iletiler onaya tabi tutulmamıştır. Yani iletişim kaydıyla alıcı 

olan tarafın iletişim bilgileri, sunulan mal ve hizmetle ilgili işlemlerde tekrar onay 

almayı gerektirmez. Maddede diğer bir husus olarak esnaf ve tacirlere gönderilecek 

olan elektronik iletilerin de onaya tabi bulunmadığı belirtilmektedir. Yani, hizmet 

sunan tarafın veritabanında bulunan herhangi bir ticaret erbabına kendisinin onayı 

alınmadan ticari elektronik iletiler gönderebilmesi kanunca mümkün kılınmıştır.  
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Yedinci maddede ticari bir elektronik iletinin içeriğinde bulunması gerekenler 

belirtilerek içerik hakkında genel bir çerçeve çizilmiştir. Buna göre, ticari iletide 

bulunan içerik ile alıcı tarafından verilen onay arasında çelişen unsurların 

bulunmamalıdır. Alıcı içerik ile ilgili olarak hizmet sağlayıcıya gerekli bilgileri 

sunmalı ve bu bilgiler tamamen alıcının rızası ve beyanına dayalı olarak iletiye dahil 

edilmiş olmalı ve gerçeği yansıtmalıdır. Yine bu maddede iletide alıcıya dair 

bulunması gereken temel bilgilerin neler olduğu belirtilmiştir. Alıcının kendisiyle 

iletişimi sağlayacak olan telefon numarası, faks numarası, kısa mesaj numarası ve 

elektronik posta adreslerini iletide belirtilmelidir. Bununla beraber haberleşmenin 

türü ve niteliği, iletinin konusu, hangi amaçla gerçekleştirildiği ve eğer üçüncü bir 

kişi adına yapılıyorsa üçüncü kişi ile ilgili bilgiler de iletide yer almalıdır 

denmektedir. 

   2.1.4 Alıcının Reddetme Hakkı Ve Red Bildirimi 

Sekizinci maddede elektronik ticaret anlamında ihtilafların doğmasına neden 

olabilmesi dolayısıyla önemli bir husus olan iletinin alıcı tarafından reddetme 

hakkına değinilmiştir. Bu maddede kanun koyucu yine kanunun geneline hakim 

olduğu üzere alıcı lehine davranmış ve alıcının istediği zaman herhangi bir neden 

göstermeksizin elektronik iletileri almayı reddedebileceğini belirtmiştir. Kanunun bu 

maddesi özellikle reklam amaçlı kısa mesajların alıcı olan tarafın rızası dışında 

gönderilebilmesini rızaya bağlayarak alıcının talebi üzerine sona erdirilmesine 

hükmetmiştir. Bununla beraber hizmet sağlayıcı da bu noktada alıcı tarafından 

iletilerin istenmemesi durumunda ret bildiriminin hangi şartlarda yapılacağına dair 

alıcılara bilgi sunmakla yükümlüdür. Bunlarla beraber hizmet sağlayıcının ret 

bildiriminin alıcı tarafından kendisine gönderilmesi hakkında kolay ve ücretsiz 

iletimi sağlama yükümlülüğü de bulunmaktadır. Bunlarla beraber ret isteminin 

hizmet sağlayıcıya gönderilmesini müteakip elektronik iletilerin durdurulması 

gereken süre üç gün olarak belirtilmiştir. 
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   2.1.5 Aracı Hizmet Sağlayıcılara İlişkin Durumlar Ve Kişisel Verilerin 

Korunması 

Dokuzuncu madde kapsamında aracı hizmet sağlayıcıların yerine getirmesi gereken 

yükümlülüklerden bahsedilmiştir. Burada hizmet sağlayıcıların sorumluluğu gerçek 

veya tüzel kişiler tarafından elektronik ortamda gönderilen içeriklerin denetimini 

sağlayarak içerikler hakkında bir kontrol mekanizması oluşturulması gerekliliği 

belirtilmiştir. Burada ileti kontrolleriyle ilgili genel bir çerçevenin kanun maddesi 

yoluyla çizildiği söylenemez. Maddenin ikinci fıkrasında kanunun 3, 4 ,5, 6, 7 ve 8. 

Maddelerinde bahsedilen yükümlülüklerin aracı hizmet sağlayıcıları da bağlayacağı 

ve konuyla ilgili usul ve esasların da ilgili yönetmeliklerle belirleneceği 

hükmolunmuştur. Burada yönetmeliklere atıf yapılmasının sebebi uygulamada ortaya 

çıkabilecek sorunların detaylı olmasından kaynaklanmaktadır. Uygulama ile ilgili 

kanun maddesinden çok yayınlanacak yönetmeliklerin pratikte belirleyici olacağına 

vurgu yapılmıştır. 

Onuncu maddede yine elektronik ortam ile ilgili güncel ve önemli bir husus olan 

kişisel verilerin korunmasından bahsedilmiştir. Kanunun bu maddesinde hizmet 

sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar kişisel verilerin güvenliği ile ilgili sorumlular 

olarak belirtilmiştir. Buna göre hizmeti sağlayanlar ve hizmet sağlanmasına aracılık 

edenler elektronik ortamda yapılan alışveriş faaliyetlerinde bu faaliyetlere ilişkin 

iletilerde bulunan verileri koruma yükümlülüğüne sahiptir. Burada gönderilen 

verilerden kasıt alıcı tarafın kişisel bilgileridir. Kişisel bilgilerin kapsamında ise 

kimlik bilgileri, adres bilgileri, iletişim bilgileri ve alıcıya ilişkin diğer muhtelif 

kişisel veriler bulunmaktadır. Bu verileri hizmet sunan taraf alıcının onayı 

olmaksızın menfaat sağlamak veya başka amaçlarla üçüncü kişilerin erişimine 

açamaz ve alıcı tarafından alışveriş amacıyla gönderilmiş olan bu verileri kötüye 

kullanamaz. 
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2.1.6 Yetkili Birimler Ve Cezai Yaptırımlar 

On birinci maddede elektronik ticaret ile ilgili işlemleri yürütmekle yetkili olan 

bakanlığın Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı olduğu belirtilerek yetki ile ilgili genel 

çerçeve çizilmiştir. Bakanlığın asli görevi olarak elektronik ticaretin gelişimi ile ilgili 

süreçlere dahil olarak bu süreçlerde gerekli tedbirleri almak ve pazar şartlarında 

koşulların sağlıklı işlemesi için gerekli denetimleri yapmak hususları belirtilmiştir. 

Ayrıca bakanlık görevlilerinin yapacağı incelemelerde sahip oldukları yetkiler de bu 

maddenin ikinci fıkrasında bildirilmiştir. Buna göre kanunun belirttiği ölçülerde 

bakanlığın görev alanına giren konularda yetkililer, her türlü belge ve defter 

kontrolünü yapma imkanına sahip kılınmışlardır. Ayrıca yaptıkları yazılı 

incelemelerin yanı sıra ilgililerden sözlü savunma talep etme hakkına da sahiptirler. 

Yine incelenen defter ve belgelerin örneklerini hakkında inceleme yaptıkları firmanın 

yetkililerinden isteme yetkisi kanun tarafından bakanlık yetkililerine sunulmuştur. 

Burada görüldüğü gibi bakanlığa kanun tarafından her türlü inceleme yetkisi 

verilerek sistem işleyişinin denetimi hakkında tam yetkili kılındığı anlaşılmaktadır.  

On ikinci madde cezai yaptırımların neler olduğu ve hangi durumlarda uygulanacağı 

hakkında hükümler içermektedir. Buna göre üçüncü madde kapsamındaki bilgi 

verme yükümlülüğü ile ilgili hükümlerin yerine getirilmemesi, dördüncü maddenin 

birinci fıkrasının a bendinde belirtilen sipariş ile ilgili hizmet sağlayıcılara getirilen 

yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, altıncı maddede belirtilen ticari elektronik 

ileti gönderme şartları ile ilgili onay alma şartının yerine getirilmemesi veya yedinci 

maddenin birinci fıkrasında ticari elektronik iletinin içeriği ile ilgili olarak alıcı onayı 

şartını yerine getirmeyen hizmet sağlayıcılar ve aracı hizmet sağlayıcılara bin Türk 

lirası ila Beş bin Türk Lirası arası ceza verilmesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca dördüncü 

maddenin birinci fıkrasının b bendinde belirtilen siparişin elektronik araçlar 

üzerinden teyidini veya aynı maddenin ikinci fıkrasındaki hizmet sağlayıcıların 

teknik araçları sunma şartını yerine getirmemek, beşinci maddenin birinci fıkrasının 

a bendindeki ticari iletişimdeki belirlenebilirliği sağlayan bilgilerin sunulmaması 

veya yedinci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasındaki iletişim bilgileri ile ilgili 
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şartları yerine getirmeyenlere bin Türk Lirası ile on bin Türk Lirası arasında ceza 

verilmesi kararlaştırılmıştır.  

Beşinci maddenin birinci fıkrasının b bendinde indirim, hediye ve promosyonlara 

ilişkin hususları, sekizinci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında iletiyi reddetme 

hakkı ile ilgili hususları yerine getirmeyenler için iki bin Türk Lirasından on beş bin 

Türk Lirasına kadar ceza öngörülmüştür. On birinci maddedeki bakanlık yetkisi ile 

ilgili düzenlemelere aykırı davranışta bulunduğu saptananlara ise iki bin Türk 

Lirasından beş bin Türk Lirasına kadar ceza öngörülmüştür. Altıncı maddenin birinci 

fıkrasında belirtilen ileti gönderme yasağına mükerrer olarak birde fazla kişi 

karşısında uymayanlara a bendinde bin Türk Lirası ile beş bin Türk Lirası arasında 

belirlenen cezanın on katına kadar artırılarak uygulanacağı belirtilmiştir. Burada 

uygulanacak cezaların uygulama yetkisinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ait 

olduğu da bu maddede belirtilmiş ve merkezde Bakanlığa bağlı genel müdürlüklerin, 

taşrada ise Bakanlığa bağlı il müdürlüklerinin uygulamada yetkili olduklarına 

hükmolunmuştur.  

   2.1.7 Yönetmelikler Ve Yetkili Kurumlar  

On üçüncü maddede ilgili yönetmeliklerin uygulaması hakkındaki hükümler yer 

almaktadır. Buna göre yönetmelik çıkartma yetkisi yine Gümrük Ve Ticaret 

Bakanlığına verilmiştir. Yönetmelik ile ilgili görüş bildirme yetkisi ise Maliye 

Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve 

Ekonomi Bakanlığına verilmiştir. Düzenleyici ve denetleyici bir kurum olan Bilgi 

Teknolojileri Ve İletişim Kurumu da yönetmeliklerle ilgili görüş bildirmeye yetkili 

kılınmıştır. 

On dördüncü madde kapsamında 2008 yılında yürürlüğe giren 5809 sayılı Elektronik 

Haberleşme Kanunundaki ellinci maddenin beşinci fıkrasında yapılan değişiklikler 

yer almaktadır. Buna göre işletmecilerin kullanıcılarla kurdukları haberleşmeye 

ilişkin konulara sınırlama getirilmiştir. İşletmecilerin daha önceden izin alınmadan 

elektronik posta, kısa mesaj, faks ve otomatik arama makineleri aracılığıyla 
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pazarlama veya cinsel içerik iletimi amaçlarıyla haberleşme yapmaları 

yasaklanmıştır. Ayrıca siyasi içeriğe sahip ileti gönderilmesi de kanundaki 

değişiklikle beraber yasaklanmıştır. Öte yandan işletmecilerin, müşterilerinin iletişim 

bilgilerini bir mal veya hizmetin sağlanması sırasında bilgilendirmek suretiyle 

sağlamaları ve reddetme imkanının bildirilmesi suretiyle müşterilerini 

bilgilendirmeleri şartıyla bu abone ve kullanıcılarla aynı veya farklı mal ve 

hizmetlere ilişkin bakım, tanıtım, pazarlama ve değişiklik konularında önceden izin 

alınmaksızın haberleşme yapmalarına imkan tanınmıştır. Burada kullanıcılara da 

haberleşmeyi reddetme ve verdikleri izni geri alma konularında kolaylık tanınmıştır.  

Kanuna eklenen geçici madde onay alınarak oluşturulan veri tabanları hakkındadır. 

Bu maddede kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kullanıcı onayına tabi olarak 

oluşturulmuş veri tabanları için altıncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen 

kullanıcının iletişim bilgilerini kendisiyle iletişime geçmesi amacıyla vermesi 

durumunda değişiklik, kullanım ve bakıma ilişkin iletiler için ayrıca onay 

alınmaması hükmünün uygulanmayacağı belirtilmiştir. 

On beşinci maddede kanunun 1/5/2015 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. On 

altıncı maddede ise kanun hükümlerini yürütmeye yetkili organ olarak Bakanlar 

Kurulu görevli kılınmıştır.  

2.2 Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı Ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar 

Hakkındaki Yönetmelik 

     2.2.1 Yönetmeliğin Kapsamı  

   6563 sayılı Elektronik Ticaretin Yürütülmesi Hakkındaki Kanunun yürürlüğe 

girmesiyle beraber kanuna bağlı olarak yeni düzenlemeler yapma ihtiyacı ortaya 

çıkmıştır. Çok geniş bir uygulama alanına sahip olan elektronik ticaret ile ilgili 

konuları açıklamakta kanun maddeleri doğal olarak yetersiz kalmaktadır. Bu 

bağlamda 26/08/2015 tarihinde yürürlüğe giren Elektronik Ticarette Hizmet 

Sağlayıcı Ve Aracı Hizmet sağlayıcılar Hakkındaki Yönetmelik ile kanun 
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maddelerine yardımcı olmak üzere yeni hukuki düzenlemeler yapılarak mevzuat 

zenginleştirilmiştir. Adından da anlaşılacağı üzere elektronik ticaretin iki önemli 

unsuru olan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların sorumlulukları 6563 

sayılı kanunda olduğu gibi bu yönetmelikte de ön plandadır.  

Yönetmelik toplamda 18 maddeden oluşmaktadır. İlk maddede amaç, ikinci maddede 

kapsam, üçüncü maddede dayanak, dördüncü maddede ilgili tanımlar yer almakta ve 

bu başlıklar yönetmeliğin birinci bölümünü oluşturmaktadır. İkinci bölüm Genel 

Esaslar başlığını taşımakta, beşinci madde hizmet sağlayıcının bilgi verme 

yükümlülüğü, altıncı madde aracı hizmet sağlayıcıların yükümlülükleri, yedinci 

madde işlem rehberi, sekizinci madde siparişe ilişkin yükümlülükler, dokuzuncu 

madde siparişin teyidi, onuncu madde kişisel verilerin korunması, on birinci madde 

ispat yükümlülüğü ve elektronik kayıtların saklanma süresi başlıklarını taşımaktadır. 

Üçüncü bölüm şikayet ve denetim başlığını taşımakta, on ikinci madde şikayet, on 

üçüncü madde şikayetin sonuçlandırılması, on dördüncü madde denetim, on beşinci 

madde ise idari yaptırımların uygulama yetkisi başlıklarını taşımaktadır. Dördüncü 

ve son bölüm çeşitli ve son hükümler başlığını taşırken, on altıncı madde güvenlik ve 

hizmet kalitesi standartları ile bildirim yükümlülükleri, geçici birinci madde geçiş 

hükmü, on yedinci madde yürürlük ve on sekizinci madde yürütme başlıklarını 

taşımaktadır.  

     2.2.2. Yönetmeliğin Amacı Ve Bilgilendirme Yükümlülüğü 

Yönetmeliğin birinci maddesinde amacı belirtilmiştir. Buna göre hizmet sunmakla 

yükümlü olan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların siparişin alıcılar 

tarafından kendilerine ulaşmasından öncesi ve sonrasındaki süreçlerde kullanılan 

elektronik ağlara ilişkin sorumluluklarının neler olduğunu belirterek elektronik 

ticaret kapsamındaki uygulamalarda uyulması gereken usul ve esasların tespiti amaç 

olarak belirlenmiştir. 

İkinci maddede hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların elektronik ortamda 

yaptıkları mal ve hizmet satışlarına dair alıcıları bilgilendirme yükümlülüklerinin ve 
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elektronik ticaretin daha sağlıklı şartlarda yürütülmesi için alınan tedbirlerin 

yönetmeliğin kapsamını oluşturduğu belirtilmiştir. Ancak yönetmelik hükümlerinin 

kapsamı ile ilgili getirilen bazı sınırlamalar da bulunmaktadır. Örneğin telefon 

yoluyla yapılan aramalarla, kısa mesaj yoluyla veya elektronik ortamda doğrudan 

iletişime imkan sağlayan araçlarla yapılan sözleşmelere doğrudan uygulanamaz 

hükmü yönetmelikte yer almaktadır. 

Üçüncü maddede yönetmeliğin dayanağı olarak 23/10/2014 tarihli 6563 sayılı 

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi hakkındaki kanun olarak belirlenmiştir. Bu 

kanunda yer alan hükümlere ilişkin düzenlenmiş olan yönetmelik kaynağını bu 

kanundan almakta ve burada düzenlenmemiş hususlara veya düzenlenmesine rağmen 

detay gerektiren hususların bu yönetmelikte belirlenen maddelerle çözüme 

kavuşturulacağı belirtilmiştir. 

2.2.3 Yönetmelikteki Tanımlamalar 

Dördüncü maddede ilgili tanımlara değinilmiştir. Elektronik ticaretin yapılmasını 

sağlayan bilgisayar tabanlı ortamlar Ağ olarak tanımlanmıştır. Alıcı, Elektronik 

ticaretin kapsamında yer alan mal ve hizmetleri satın alan veya satın almak için 

harekete geçen gerçek ve tüzel kişiler olarak belirtilmiştir. Aracı hizmet sağlayıcı, 

başkalarına ait olan bir iktisadi ya da ticari faaliyetin yürütülmesi için elektronik 

ticaret ortamını ve altyapısını sağlayan gerçek ve tüzel kişiler olarak tanımlanmıştır. 

Bakanlık olarak ilgili kanunda da belirtildiği üzere Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı 

tanımlanmıştır. Elektronik ortam tanımında ise verilerle ilgili dört farklı unsura yer 

verilmiştir. Bunlar, verilerin depolanması, işlenmesi, saklanması ve iletiminin 

sağlanmasıdır. Bu koşulların gerçekleştirildiği ortam elektronik ortam olarak 

belirtilmiştir.  

Elektronik Ticaret ise tarafların yüz yüze veya fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin 

internet ortamında yaptıkları her türlü iktisadi ve ticari faaliyet olarak tanımlanmıştır. 

Genel müdürlük, Gümrük Ve Ticaret Bakanlığına bağlı olan İç Ticaret Genel 

Müdürlüğü olarak belirtilmiştir. Hizmet sağlayıcı tanımı da geniş tutularak elektronik 
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ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişiler olarak kendine yer bulmuştur. 

İl müdürlüğü olarak Ticaret il müdürlüğü belirtilmiş, Kanun maddesinde de 6563 

sayılı kanun tanımlanmıştır. Kayıtlı Elektronik Posta ise hukuki bir delil niteliği 

taşıyan ve elektronik postanın gönderim, teslimat ve kullanım süreçlerini gösteren bir 

vesika olarak elektronik postanın nitelikli şekli olarak tanımlanmıştır.  

Kullanıcılar için merkez adresinin nasıl belirleneceği üzerinde de durulmuştur. 

Tacirler için ticaret sicilinde tescil edilmiş olan adresleri, esnaflar için iş yerlerinin 

adresleri, belirli bir iş yeri bulunmayıp mobil şekilde faaliyette bulunanlar için ise 

yerleşim yerleri merkez adresi olarak belirlenmiştir. Merkezi Sicil Kayıt Sistemi 

(MERSİS) numarası, elektronik ortamda tutulan bir veritabanı olan ve genel 

müdürlük bünyesinde bulunan MERSİS tarafından özel olarak kullanılan bir 

algoritmayla kullanıcılara sunulan numara olarak bildirilmiştir. Yine meslek odaları 

da ilgili maddede tanımlanarak Odalar Ve Borsalar Birliği Kanunu ile Esnaf Ve 

Sanatkarlar Kanununa atıf yapılmış, bu kanunlarda belirtilen şartları sağlayarak 

meslek gruplarına dahil olan tacir ve esnafların bağlı bulundukları odalar olarak 

belirtilmiştir. Son fıkradaki onaylanmış telefon numarası ise hizmet sağlayıcı 

tarafından bildirilen, aracı hizmet sağlayıcı tarafından ise doğrulama koduyla 

onaylanan numara olarak belirtilmiştir. 

2.2.4 Hizmet Sağlayıcılara İlişkin Düzenlemeler Ve Sorumluluklar 

Genel Esaslar başlığını taşıyan ikinci bölümün ilk maddesi olan beşinci madde 

hizmet sağlayıcının bilgi verme yükümlülüğüne vurgu yapmaktadır. Buna göre 

hizmet sağlayıcı elektronik ticaret yapmak için başlamadan önceki süreçte sahip 

olduğu sitede faaliyete ilişkin belirtilen bilgileri bulundurmak zorundadır. Tebligat 

için kayıtlı elektronik posta adresi, telefon numarası ve elektronik posta adresi, 

tescilli marka adı veya varsa işletme adı bunlardan bazılarıdır. Ayrıca hizmet 

sağlayıcının bağlı bulunduğu meslek odası ve sektörel kuruluşlar ile ilgili bilgiler ve 

bağlı olduğu bu kuruluşların meslek ilkeleri, davranış kuralları ve elektronik ortamda 

bunlara ulaşmayı sağlayacak olan yollar da zorunlu tutulan bilgiler arasındadır. 

Tacirler için Mersis numarası, merkez adresi ve ticaret unvanı, esnaflar için merkez 
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adresi, ticaret unvanı, ad ve soyad belirtilmesi zorunludur. Hizmet sağlayıcının esnaf 

veya tacir olmaması ve bu yönde bir unvana sahip olmaması durumunda ise yine 

esnaf ve tacirler için belirtilen iletişim şartlarını sağlamak zorunluluğu 

bulunmaktadır. Hizmet sağlayıcının kanun maddesinde bahsedilen bulundurmak 

zorunda olduğu bilgileri sahip olduğu internet sitesi ve ağ üzerinde iletişim başlığı 

altında sunmalı ve bu başlık hizmet talep edenler tarafından ulaşılabilir bir konumda 

bulunmalıdır. Eğer hizmet sağlayıcı, aracı hizmet sağlayıcı aracılığıyla işlem 

yapıyorsa ve tacir ve esnaf değilse; Ad soyad, ikametgah adresi ve bulunduğu il, 

işletmenin merkez adresi ve işletmenin telefon numarasının aracı hizmet sağlayıcı 

tarafından teyit edildiğini ve aracı hizmet sağlayıcıda bulunduğuna dair bilgi gibi 

verileri aracı hizmet sağlayıcının kendisi için tahsis ettiği ağ üzerinde bulundurmak 

zorundadır. Bu bilgilerde değişikliklerin gerçekleşmesi durumunda hizmet sağlayıcı 

aynı gün değişiklikleri yapmakla mükelleftir. Bahsedilen bilgilerde ortaya 

çıkabilecek yanlışlıklardan ise hizmet sağlayıcı sorumlu kılınmıştır.  

Altıncı maddede aracı hizmet sağlayıcının yükümlülüklerinden bahsedilmiştir. 

Burada aracı hizmet sağlayıcılar elektronik ortamda alım satımın 

gerçekleştirilmesine aracılık eden kişi olarak tanımlanmıştır ve yönetmeliğin beşinci 

maddesinde belirtilen usullere uygun olarak faaliyetlerini yürüteceği belirtilmiştir. 

Burada aracı hizmet sağlayıcılara ilişkin belirtilen bir nokta da beraber çalıştığı ve 

aracılık ettiği hizmet sağlayıcılara ilişkin kişisel bilgilerin sunulması için her türlü 

teknik imkanı sağlamakla yükümlü olmasıdır. Ayrıca hizmet sağlayıcının 

faaliyetlerine başlamasının ardından yine beşinci maddede bahsedilen bilgileri 

elektronik ortamda bildirmesine ilişkin yükümlülüğe sahiptir. Buna karşılık hizmet 

sağlayıcı, alım satımın yapılması için kurduğu elektronik ortamda yayınlanan 

içerikler ve bu içerikleri konu edinen mal ve hizmetlere dair yaşanabilecek hukuki 

aykırılıklara dair herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Bu noktada sorumluluk 

tamamen içeriği yayınlayan tarafa verilmiştir. Olası bir mağduriyette de davaya konu 

olacak taraf hizmet sağlayıcı değil mal ve hizmeti satan gerçek ve tüzel kişiler olarak 

belirtilmiştir. 

  2.2.5 İşlem Rehberi Esasları 
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Yedinci maddede işlem rehberine dair maddeler yer almaktadır. Burada işlem rehberi 

başlığı altında hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının oluşturduğu elektronik 

ortamda ulaşılabilecek bir başlık altında çeşitli bilgilerin bulunması gerektiğinden 

bahsedilmiştir. Örneğin, sözleşmenin kurulması için belirlenmesi şart olan mal ve 

hizmet türünün belirlenmesi, teslimatın yapılacağı zaman ve ödeme şeklinin 

belirlenmesi ve siparişin onaylanmasının nasıl gerçekleştirileceğinin izah edileceği 

adımlar bu başlık altında yer almalıdır. Yine taraflar arasında yapılan sözleşmenin 

elektronik ortamda bulundurulup bulundurulmayacağı, alıcıya sunulup 

sunulmayacağı, eğer sunulacaksa zaman kısıtının ve ulaşılabilecek sürenin 

belirlenmesi gibi konular da bu başlıkta yer almalıdır. Ayrıca alıcının sipariş verirken 

yapabileceği ve daha sonrasında düzeltme talebinde bulunabileceği hatalara ilişkin 

özet sipariş formunun alıcıya sunulması ve geri alma ve değiştirme seçeneklerinin 

sunulmasına ilişkin bilgiler de bu başlık altında yer almalıdır. Yine hizmet 

sağlayıcının alıcı tarafından kendisine verilen kişisel bilgilerin korunmasına dair 

belirlediği gizlilik kuralları da bu başlıkta bulunmalıdır. Alıcı ve hizmet sağlayıcı 

arasında oluşabilecek ihtilaflarda çözüm mekanizmasının nasıl işleyeceği ve sorunun 

nasıl çözüleceğinden de burada bahsedilmelidir. Ancak burada belirlenmiş olan 

çözüm mekanizmaları tarafların hukuki yollara başvurması için engel oluşturmaz, 

hukuki süreçlere doğrudan bir bağlılık içermemekle beraber onların yerine geçme 

türünden bir hükme sahip değildir. 

Sekizinci maddede siparişe ilişkin yükümlülükler belirtilmiştir. Burada yine hizmet 

sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı yönünden yükümlülükler belirtilmiştir. Buna göre 

ikinci el mal ve hizmet sağlayıcılar için ayrı kategoriler açılması zorunludur. Yine 

alıcı talep ettiği mal ve hizmetleri satın alırken siparişin onaylandığı aşamada 

ödenecek bedel ve sözleşme şartlarını açık olarak görmek durumundadır. Mal veya 

hizmetin toplam bedeli belirlenirken fiyatın nasıl hesaplanacağı belirlenememesi 

durumunda ve teslimat sürecinde ek masrafların ortaya çıkabilme ihtimaline karşılık 

ek masraf talep edilebileceği kararlaştırılmıştır. Yine sipariş onaylanmadan önce 

alıcılar için sunulacak teknik araçların sunulması gerekliliği burada da belirtilmiştir. 

Bu araçların içeriğinde sipariş özetlerinin ve geri alma ve değiştirme seçeneklerinin 

bulunması da zorunlu tutulmuştur. Yine önceden belirlenmiş olan genel işlem 
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koşulları ve sözleşme hükümlerine alıcının ulaşımı önemli bir nokta olarak ele 

alınmıştır ve alıcıya bu belgeleri kullanabilme, basabilme ve elinde bulundurabilme 

amacıyla hükümlerin elektronik ortamda gönderilmesi hizmet sağlayıcıya yüküm 

olarak bildirilmiştir. Bu durum elbette alıcının ileride yaşayabileceği ihtilaflar ve 

sipariş ile ilgili değişiklikler konusunda alıcıya avantaj sağlayabilecek bir unsur 

olarak önem arz etmektedir. 

Dokuzuncu maddede siparişin teyidi konusu yer almaktadır. Burada siparişi alan 

taraf yani hizmet sağlayıcı veya aracı hizmet sağlayıcı siparişi aldığına dair 

elektronik araçlardan herhangi birini (telefon, faks, elektronik posta, kısa mesaj vb.) 

kullanarak alıcıya bildirimde bulunmak zorundadır. Tarafların beyana ulaşmaları 

sipariş veya siparişin alındığına dair karine sayılmaktadır. Yani beyan karşı taraf 

nezdinde okunduğu anda sipariş teyit edilmiş olur.  

Onuncu maddede kişisel verilerin korunmasına ilişkin hükümler yer almaktadır. 

Burada da yine hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı 5464 sayılı Banka Kartları 

Ve Kredi Kartları Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen hükümlerin saklı 

kalması kaydıyla yaptıkları ticari işlemler sonucunda elde ettikleri kredi kartı 

bilgilerini ve ilgili kişisel verilerin saklanmasıyla yükümlüdürler. Bununla beraber 

üçüncü şahıslar tarafından bu bilgilere erişilmesini engellemek ve farklı alanlarda 

kullanılmasına engel olmak şartı da getirilmiştir. Yine bu maddede elde edilen kişisel 

verilerin sahibi tarafından açık olarak onaylanması dışındaki şartlarda üçüncü kişiler 

tarafından kullanılması ve üçüncü kişilerle paylaşılmasının yasak olduğu 

belirtilmiştir. 

On birinci maddede ispat yükümlülüğü ve elektronik kayıtların tutulması hakkında 

hükümler yer almaktadır. Burada yine olası şikayetlerde ispat ile yükümlü olan taraf 

hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı olarak bildirilmiştir. Burada elektronik 

ortamdaki kayıtların aracı hizmet sağlayıcı ve hizmet sağlayıcı tarafından tutulma ve 

saklanma süresi üç yıl olarak belirtilmiştir. Ortaya çıkabilecek sorunlarda ve bakanlık 

denetimini gerektiren şartların gerçekleşmesiyle bakanlık bu verileri bulundurmakla 
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yükümlü olan taraftan bu süre zarfı içerisinde isteyebilir. Belgeler istendiği takdirde 

bakanlığa sunulmak zorundadır. 

   2.2.6 Şikayet Ve Denetim 

Şikayet ve denetim başlığını taşıyan üçüncü bölümün ilk maddesi olan on ikinci 

maddenin içeriğini şikayet oluşturmaktadır. Burada şikayetin yazılı olarak yapılması 

zorunluluğu belirtilmiştir. Buna ilaveten şikayet mercii olarak elektronik ortamda e-

Devlet platformu ve bakanlığın internet sitesinden yapılabileceği, ayrıca şikayetçinin 

ikametgah adresindeki il müdürlüğüne de yazılı olarak yapılabileceği belirtilmiştir. 

Gerçek kişilerin yaptıkları başvurularda ad soyad, imza ve ikametgah adresi, tüzel 

kişilerde ise adres, unvan, tüzel kişiliği temsile haiz olan kişi veya kendisinin 

vekilinin adı ve soyadı ile imzasının bulunması zorunluluğu getirilmiştir. Belirtilen 

şartları taşımayan başvuruların işleme konmayacağı da bu hususa eklenmiştir. 

On üçüncü maddede şikayetin sonuçlandırılması sürecinden bahsedilmiştir. Şikayette 

bulunan taraf olan alıcının ikametgah adresindeki il müdürlüğüne yapılan 

başvurunun ardından eğer şikayet edilen taraf olan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet 

sağlayıcı başka bir şehirde ikamet ediyorsa, başvuru şikayet edilen tarafın bağlı 

olduğu il müdürlüğüne gönderilmek zorundadır. Ayrıca şikayet eden alıcı da bu 

hususla ilgili yetkili makamlarca bilgilendirilmelidir. Ardından başvurunun 

gönderildiği il müdürlüğü şikayetin tespiti için çalışmalara başlar. Şikayetle ilgili 

hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılardan ilgili belgeler temin edilerek dosya 

sonuçlandırılır. Gerekli görülmesi durumunda il müdürlüğüne bağlı memurlar 

tarafından yerinde denetim de yapılabilir. Bu noktada hizmet sağlayıcı ve aracı 

hizmet sağlayıcıya kendisinden resmi makamca istenen belgeleri teslim etmek için 

on beş gün mühlet verilmiştir. Bu sürenin ilgililerin talebi doğrultusunda bir defaya 

mahsus olmak üzere il müdürlüğünce on beş günlüğüne uzatılması mümkündür. Eğer 

belirlenen süre içerisinde belgeler teslim edilmezse il müdürlüğünün idari işlem tesis 

etme yetkisi bulunmaktadır. Bununla beraber evrak teslimi yükümlülüğünü yerine 

getirmeyen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar için kanunda öngörülen para 
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cezası uygulanmaktadır. İl müdürlüğü tarafından bilgi ve belge talebine ilişkin 

sunulan belgede de talep edilen bilgi ve belgelerin zamanında sunulmaması 

durumunda şikayet başvurusunda bulunan alıcının sunduğu belgeler üzerinden işlem 

tesis edileceği de belirtilmiştir. Yani kendisinden istenen belgeleri zamanında teslim 

etmeyen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının işleme ilişkin kanıt sunarak 

haklı olduğunu ispatlayabilme şansı da zamanaşımının gerçekleşmesiyle ortadan 

kalkmaktadır. İl müdürlüğü eğer hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının 

tespitinde zorlanırsa veya tespite imkan bulunmayan durumlarda ise bilgi ve belge 

talebinde bulunabilir. Bilgi ve belge talebinde bulunulacak kurumlar olarak 

elektronik haberleşme hizmeti sunun işletmeciler ve kamu kurum ve kuruluşları 

belirtilmiştir. 

On dördüncü maddenin içeriğinde denetim konusu yer almaktadır. Elektronik ticaret 

faaliyetinde bulunan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının faaliyetlerini 

denetleme yetkisi Gümrük Ve Ticaret Bakanlığına verilmiştir. Bakanlık bünyesinde 

faaliyet gösteren denetim elemanlarının denetimi hangi hususlar üzerinden yapacağı 

da bu maddede belirlenmiştir. Buna göre bakanlık denetim elemanları, her türlü bilgi 

ve belge ve defterleri talep etme, defterleri inceleme ve gerekirse birer örneğini talep 

etmeye ve ihtiyaç dahilinde tarafların yazılı ve sözlü beyanlarını almak yetkisine 

sahiptir. Kendisinden bilgi istenen taraflar da yazılı belgeleri ve bilgileri sunmak, 

sözlü olarak istenen beyanlarda da denetim memurlarına beyanda bulunmak 

yükümlülüğüne sahiptir. Yine demetim görevlileri, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet 

sağlayıcının elektronik ortamda yaptıkları faaliyetleri denetlemek amacıyla ticari 

faaliyetlere dair bilgi ve belgeleri elektronik haberleşme hizmeti sunan işletmeler ve 

kamu kurum ve kuruluşlarından isteme yetkisine sahiptir. 

On beşinci maddede idari yaptırımları uygulama yetkisinden bahsedilmiştir. 

Yönetmeliğin on ikinci maddesinde belirtilen para cezalarını verme yetkisi yine 

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığına verilmiştir. Bakanlığın bu yetkiyi kendi organları 

olan genel müdürlük veya il müdürlüğüne devretme hakkına sahiptir. Para 

cezalarının ödeme süresi de yönetmelikte belirtilmiştir. Buna göre kesilmiş olan para 

cezalarının ödeme süresi bir aydır. 
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2.2.7 Güvenlik Ve Hizmet Kalite Standartları Ve Bildirim Yükümlülükleri 

Çeşitli ve son hükümler başlığını taşıyan dördüncü bölümdeki ilk madde olan on 

altıncı maddenin başlığı Güvenlik ve hizmet kalitesi standartları ile bildirim 

yükümlülükleri başlığını taşımaktadır. Burada belirlenen güvenlik ve hizmet kalitesi 

standartları ve uygulanması hakkındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin 

hususların bakanlık tarafından belirleneceği ve denetleneceği belirtilmiştir. Bakanlık 

bu düzenlemeleri çıkaracağı tebliğler ile yerine getirecektir. 

Geçici birinci maddede geçiş hükmü yer almaktadır. Buna göre yönetmelik yürürlüğe 

girmeden önce faaliyete başlayan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların   

5,6,7 ve 8.Maddelerde belirtilen hususları yerine getirmesi için kendilerine 

yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren üç aylık mühlet verilmiştir. Eğer hizmet 

sağlayıcı tarafından faaliyet, aracı hizmet sağlayıcı tarafından sunulan bir elektronik 

ortamda yapılıyorsa, aracı hizmet sağlayıcı tarafından teknik imkanların tedarik 

edilmesinden itibaren süre işlemeye başları denilmiştir 

On yedinci madde yürürlük, on sekizinci madde yürütme başlıklarını taşımaktadır. 

Yürürlük başlığı altında yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği 

belirtilmiştir. Yürütme başlığında ise hükümleri yürütme yetkisinin Gümrük Ve 

Ticaret Bakanında olduğu ifade edilmiştir. 

 2.3 ELEKTRONİK TİCARET İLE İLGİLİ KANUN DEĞİŞİKLİKLERİNE 

DAİR DEĞERLENDİRME 

     Türkiye’de sektörel bazda önem kazanan ve çeşitlenen elektronik ticaret 

hizmetlerine olan talebin de artmasıyla beraber sektör ile ilgili ihtiyaç duyulan 

hukuki düzenlemeleri yerine getirmek amacıyla hazırlanan ve yürürlüğe giren 6563 

sayılı kanunla beraber yeni bir dönemin başladığını söylemek mümkündür. Özellikle 

alışverişin tarafları arasındaki ilişkilerin sağlıklı bir zemine oturması ve genel bir 

çerçeve çizilerek ticari faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi kanunun 

hazırlanmasında amaç olarak belirlenmiştir. 



35 
 

 
 

Kanun içeriğine bakıldığında temel faaliyet birimleri olan hizmet sağlayıcılar, aracı 

hizmet sağlayıcılar ve kullanıcılar arasındaki ilişkiler üzerinden hazırlandığını 

görmek mümkündür. Bu bağlamda maddeler incelendiğinde incelediğimiz kanun 

maddelerinde de belirttiğimiz gibi alıcılar lehine yaptırımlar uygulandığı 

görülmektedir. Bu durum kanunun önemli ve olumlu bir noktası olarak önem 

taşımaktadır. Alıcıları istemedikleri elektronik iletileri engelleyebilme özelliği ve 

hizmet sağlayıcıların alıcıları yönlendirme konusunda zorunlu tutulmaları alıcı lehine 

özellikler olarak önem taşımaktadır. Yine istenmeyen elektronik iletilerin 

gönderilmesi durumunda uygulanan para cezaları da kanunun kullanıcı tarafın 

hassasiyetleri göz önünde tutularak hazırlandığını göstermektedir. Yine kullanıcı 

verilerinin kullanıcı izni bulunmadan başka kişilerle paylaşılmasının önüne geçilmesi 

de kanunun olumlu yanlarından sayılabilir.  

Sahip olduğu bu olumlu yönlerle beraber kanunda eksik sayılabilecek yönlerin de 

bulunduğunu söylemek mümkündür. Elektronik ticaretin yayılmasının beraberinde 

getirdiği ürün çeşitliliği, müşteri popülasyonunun artması ve faaliyetin dünya 

çapında yaygınlaşması ile faaliyet alanındaki genişleme, ortaya çıkabilecek 

sorunların artmasını da beraberinde getirmektedir. Kanunun içeriğinin daha çok 

taraflar arasındaki ilişkilere yoğunlaşması bir açıdan olumlu görünmekle beraber 

eksiktir. Çünkü elektronik ticaret bünyesinde faaliyet gösteren çok sayıda sektör ve 

ürünün bulunması, bu sektörler için ayrı ayrı düzenlemeler yapılması ihtiyacını da 

beraberinde getirmektedir. 656 sayılı kanun ve ardından yürürlüğe giren 

yönetmelikte ise sektörel olarak ortaya çıkabilecek problemlerin çözümünden çok az 

önce bahsettiğimiz taraflar arası ilişkilere genel olarak değinilmiş olması yetersiz bir 

unsur olarak göze çarpmaktadır. İlerleyen süreçlerde çıkarılacak yönetmeliklerle 

sektörlere dayalı olarak ortaya çıkabilecek sorunların da giderilmesi önemli bir husus 

olarak dikkat çekmektedir. 

3. ELEKTRONİK TİCARETİN VERGİLENDİRİLMESİ 

   3.1 Elektronik Ticarette Vergilendirme İle İlgili Sorunlar 
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      Elektronik ticaret firmalarının birbiri ardına ortaya çıkması ve sektörün hızla 

genişlemesi beraberinde vergilendirme ile ilgili sorunları da ortaya çıkarmıştır. 

Sadece Türkiye’de değil dünya ölçeğinde kamu otoritesi adına sıkıntılı süreçler 

ortaya çıkaran bu durumun giderilmesi ihtiyacının gerekliliği açık biçimde 

görülmektedir. 

Bütün dünyada vergilendirme ile ilgili yaşanan en önemli sorun yasaların elektronik 

ticarete dayalı değil geleneksel ticaret usullerine bağlı olarak hazırlanmış olmasından 

kaynaklanmaktadır. Elektronik ticaret ile ilgili atılan hukuki adımların henüz çok 

yeni olmasından kaynaklı olarak yapılan değişikliklere uyum sağlama süreci henüz 

devam etmekte olup uzun bir süre devam edecek gibi görünmektedir. 

Türkiye ölçeğinde olaya bakıldığında ilk olarak mükellefiyet sorununun ortaya 

çıktığını görmek mümkündür. Verginin mükellefi olan kurum veya kuruluşun 

beyanda bulunması konusu özellikle Türkiye’de de hizmet vermekte olan uluslar 

arası platformlar açısından sorun teşkil etmektedir. Bu sitelerin Türkiye’de yasal 

temsilcilerinin bulunmaması ve Türkiye’de yerleşik olarak faaliyetlerini 

sürdürmemeleri konusu kamu otoritesi açısından sıkıntılar ortaya çıkarmaktadır. 

Yerleşik olmama durumu beraberinde vergi beyanı açısından sıkıntılar 

doğurmaktadır. 

Platformların faaliyet gösterdikleri alana bağlı olarak hangi gelir türünü elde ettikleri 

ve buna bağlı olarak vergilendirilecekleri konusu bir başka sorun olarak ortada 

durmaktadır. Gelir türünün elektronik ticaret firmaları için yasal olarak net bir 

biçimde belirlenmemiş olması vergilendirmeyi zorlaştırarak kamunun elde edilecek 

gelirlerden mahrum olması sonucunu doğurmaktadır. Burada yedi gelir unsurundan 

hangisi üzerinden vergi salınacağı ve buna bağlı olarak istisna, muafiyet gibi 

uygulamaların gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belirsizlik yaratmaktadır. 

Yine gelir unsurları anlamında yaşanan belirsizliğin vergi matrahının hesaplanmasına 

dair sorunların ortaya çıkmasında neden olduğu da görülmektedir. Burada gelir elde 

edilse dahi matrah neye göre belirlenecek, elde edilen matrah üzerinden hangi 
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oranlar uygulanacak gibi sorular mevcut vergi kanunlarıyla net olarak 

cevaplanamamaktadır. 

Vergi Usul Kanununa göre vergiyi doğuran olayın tespiti somut olarak alınıp satılan 

mal ve hizmetlere uygun şekilde belirlenmiştir. Daha önce Vergi Usul Kanunu 

taslağı ile ilgili başlıkta belirtildiği gibi bu maddeye elektronik ortam ibaresi 

eklenmiştir ancak ilgili revizyonu içeren taslak henüz yürürlüğe girmediğinden 

belirsizlik sürmektedir.  

Diğer bir sorun olarak vergilendirme işlemi yapılırken doğrudan vergilendirme 

usulünün ya da stopaj usulünün mü izlenmesi gerektiği dikkati çekmektedir. Görünüş 

itibariyle satılan mallardan elde edilen hasılat üzerinden doğrudan vergi alınması 

idare açısından daha efektif bir yol olacaktır. Kaynaktan kesinti yolunun izlenmesi 

halinde etkin vergilendirme için aynı anda günlük olarak stok kontrollerinin 

yapılması da gereklidir. Bunun gerçekleştirilebilmesi ise şu aşamada zor 

görünmektedir. 

Doğrudan vergi kapsamındaki gelir vergisinin yanı sıra dolaylı vergiler olan Katma 

Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi gibi vergi türleri anlamında da kanuni 

dayanak ve uygulama bakımından sıkıntılar baş göstermektedir.  

3.2 Elektronik Ticarette Vergilendirme İlkeleri 

   1998 yılında OECD üyesi ülkeler tarafından Kanada’da toplanan Ottawa 

Konferansı elektronik ticarete ilişkin vergi sorunlarının ele alındığı ilk toplantı 

olmuştur. Bu toplantıda ülkelerin elektronik ticareti vergilendirmek için ülkelerin 

yapması gereken mevzuat değişiklikleri ve uygulamalara ilişkin yol haritası 

çizilmiştir. Burada elektronik ticaretin vergilendirme yönteminde izlenmesi gereken 

kurallar belirli ilkeler çerçevesinde belirlenmiştir. Burada belirlenen beş temel ilke 

şöyledir14: 

                                                           
14 Ceran,Çiçek:2007:294 
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- Tarafsızlık 

- Sadelik ve basitlik 

- Etkinlik ve adalet 

- Esneklik 

- İdare uyum maliyetlerinin düşük olması 

- Çifte vergilemeden kaçınma  

Tarafsızlık ilkesi dijital ürünler ve fiziksel ürünler arasında yapılan ayrımın adil bir 

biçimde uygulanmasını ifade etmektedir. Burada kanun koyucu ilgili yasalarda 

tüketicinin mevcut sınıflandırmaya bağlı ürünlerden herhangi birinde avantaj 

sağlayarak vergi yükümlülüğünden kurtulabileceğini düşündürecek hükümlerin 

bulunmasını engellemek görevini yerine getirmelidir. 

Sadelik ve basitlik, elektronik ticaret yoluyla alışveriş yapan kullanıcıların ilgili 

ürünlerin vergilendirilmesine ilişkin kuralları kolay bir şekilde anlamasına kanun 

koyucu tarafından yardımcı olunmasını esas almaktadır. Kanunlar metin itibariyle 

basit olarak hazırlanmalı ve kanun maddelerinde mükerrer vergilendirmeyi ortaya 

çıkarabilecek hükümler bulunmamalı, her şey açık ve anlaşılır olmalıdır. 

Etkinlik ilkesinde vergi kanunları hazırlanırken vergi adaletinin ön planda tutulması 

gerekliliği belirtilmiştir. Burada devletin vergi kanunlarını hazırlarken oluşabilecek 

kayıp ve kaçaklarla beraber kanun maddelerindeki vergi boşluklarından yararlanarak 

vergiden kaçınma girişimlerinin en aza indirilmesi konularında sorumluluğu 

bulunmaktadır. Bu şartların sağlanmasının vergi adaleti yönünden olumlu şartlar 

sağlayacağı düşüncesi ön plandadır. 
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Esneklik ilkesine göre vergi toplanırken elektronik ticaret unsurları da dikkate 

alınarak yasalar oluşturulmalıdır. Yine vergi adaletini zedelemeyecek biçimde 

oluşturulan kanunların vergi gelirlerini de azaltmayacak şekilde düzenlenmesinin 

gerekliliği bu maddede vurgulanmıştır. Buna göre vergi yasalarında talep esnekliği 

yüksek olan mallardan daha fazla vergi alınması da vergi gelirlerini artıracağından 

vergi adaletinin sağlanmasında önemli bir unsur olarak yer almaktadır. 

İdare ve uyum maliyetlerinin düşük olması, vergilendirme işlemlerinin tarafları olan 

idare ve mükellefin katlanacakları maliyetlerin en aza indirilmesi gerekliliğine vurgu 

yapmaktadır. Taraflar açısından vergilendirme maliyetlerinin minimize edilmesi 

sonucunda elde edilen gelir ve katlanılan fayda artacak, bunun sonucunda da 

vergilendirme işlemi verimli bir hal alacaktır. 

Çifte vergilendirmeden kaçınma ilkesine göre özellikle elektronik ticarette ortadan 

kalkan ve dünya çapında bir hal alan ticaret işleminin farklı ülkelerde gerçekleşmesi 

olayı vergi kanunlarının uyumlaştırılmasını zorunlu bir hale getirmiştir. Serbest 

dolaşım çerçevesinde alınıp satılan mal ve hizmetlerde alım satım işlemlerinin 

yapıldığı ülkelere bağlı olarak vergilendirme anlamında sıkıntıların doğmasını 

önlemek anlamında mükellefiyetin tarafının net olarak saptanması ve aynı kaynaktan 

ve mükelleften iki kez vergi alınmasının önlenmesi çifte vergilendirmeden kaçınma 

ilkesinin kapsamında yer almaktadır. 

Bu ilkeler belirlenirken gözetilen ortak amaç olarak vergilendirme işlemlerinin 

tarafları arasında dengeyi hukuki ve mali dengeyi gözetmek ve işlemlerin daha kolay 

gerçekleştirilerek ticaretin önündeki engelleri kaldırmak olduğu açıktır. İlk adım 

olarak belirlenen bu ilkeler daha sonraki vergilendirme ile ilgili hukuki süreçler 

açısından önemli bir dönüm noktası olmuştur. 

3.3 Elektronik Ticarette Katma Değer Vergisinin Uygulanması 

    Katma Değer Vergisi kanununa göre her türlü mal ve hizmetin teslimi vergiyi 

doğuran olayı meydana getirmektedir. Elektronik ticarette de satılan mal ve 
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hizmetleri teslim eden platformlar bu teslimlerin karşılığında Katma Değer Vergisi 

ödemektedirler. Ancak satışın ve teslimin yapıldığı ortam elektronik olduğundan ve 

daha önceki başlıkta da belirtildiği üzere mekan unsuru olarak elektronik ortamın 

ayrı bir platform olarak ele alınmaması mükellefiyet açısından muğlaklık ortaya 

çıkararak elektronik ortam üzerinden yapılan işlemleri de geleneksel ticaretten ayrı 

olarak ele almamaktadır.                  

Kanunda yapılan mükellef tanımının kapsamı oldukça geniş tutulmuştur. Burada 

belirtilen unsurlardan mal ve hizmetleri ithal ederek satışını gerçekleştirenler ile mal 

ve hizmetleri teslim ederek ifa yükümlülüğünü yerine getirenler elektronik ticaretin 

iki ana unsuru olarak KDV mükellefi olmaktadırlar. Ancak kanundaki yukarıda 

bahsedilen unsurların yetersizliğinden ötürü vergilendirme işlemlerinde sıkıntılar 

doğmaktadır. 

Elektronik ticaretle ilgili yaşanan vergilendirme sorununun çözümüne ilişkin Avrupa 

Birliği üyesi ülkelerin yaptığı çalışmalar bulunmaktadır. Bilindiği gibi Katma Değer 

Vergisi Avrupa ülkelerinde de uygulanmakta olan bir dolaylı vergidir. Ottawa 

Konferansında konuya ilişkin çözüm önerileri sunulmuştur15.  

Bu önerilerden ilki KDV’deki yer unsuruna çözüm bulmayı amaçlamıştır. Buna göre 

KDV’ye konu olan teslimler hizmetin sunulduğu yerde değil gönderileceği ülkede 

tahakkuk ettirilecektir. Yani vergi hizmet sağlayıcının bulunduğu ülke değil 

tüketicinin bulunduğu ülkede tahakkuk ettirilecektir. Bu şart kağıt üzerinde 

bakıldığında ülkeler arası vergi antlaşmalarının da bulunduğu bir ortamda etkin 

vergilendirme açısından olumlu bir nitelik taşımaktadır. Uygulamada ise sektörün ve 

ürün eşitliliğinin fazla olmasından kaynaklı olarak yetersiz kalmış ve ülkeleri yeni 

alternatifler arama çabasına yöneltmiştir. 

Diğer bir öneri olarak Gümrük vergileri ve KDV açısından dijital ürünlerin fiziki mal 

olarak kabul edilmemesi belirtilmiştir16. Bu şarta bağlı olarak ürün satışları fiziki 

                                                           
15 http://www.e-ticaretmerkezi.net/eticarettevergi.php 
16 Ceran,Çiçek:2007:299 
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ürün satışı ve dijital ürün satışı olarak sınıflandırmaya gidilmiştir. Vergilendirme 

açısından bakıldığında bu durumun nispeten idarelerin işini kolaylaştırdığı 

söylenebilir. Ancak fiziki ürün ve dijital ürün ayrımının yapılmasında zaman zaman 

sıkıntılar yaşanabilmektedir.  

Elektronik ticaretin belirli bir mekanda yapılmamasından kaynaklı olarak doğan 

sıkıntılar vergiyi uygulayacak olan idarenin belirlenmesinde de sıkıntılar 

doğurmaktadır. Elektronik ticarette geleneksel ticaretin aksine farklı araçların da yer 

alması da (İnternet servis sağlayıcıları, bankacılık ve ödeme sistemi sağlayıcıları, 

kredi kartı şirketleri, telekomünikasyon şirketleri potansiyel yeni aracılar olarak 

ortaya çıkmaktadır.)17 vergilendirme yerinin ve dolayısıyla idarenin belirlenmesinde 

sıkıntı yaratan unsurlardandır. Bu sıkıntıların giderilmesi için uluslararası nitelikte 

işlemler için çifte vergilendirmeyi önleme antlaşmaları yapılması çözüm olarak 

belirlenmiştir.  

3.4 Elektronik Ticarette Gelir Ve Kurumlar Vergisinin Uygulanması 

    Vergilendirme sistemimize göre gerçek kişilerin elde ettikleri kazançlar gelir 

vergisine, tüzel kişilerin (anonim şirket, limited şirket, kooperatif vb.) elde ettikleri 

kazançlar ise kurumlar vergisine tabidir. Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi 

Kanununda ilgili şartları taşıyan gerçek veya tüzel kişilerin kazançlarının nasıl 

vergilendirileceğine ilişkin hükümleri barındırmaktadır. 

Elektronik ticaret yapan kişi ve kuruluşlar da bu vergilere tabi bulunmaktadırlar. 

Şirket kurmadan internet ortamında faaliyet yürüten gerçek kişiler gelir vergisine, 

şirketler ise kurumlar vergisi kanunu hükümlerine tabi bulunmaktadırlar. 

Bu kanunların kapsamına bakıldığında daha önceki başlıklarda da belirtildiği üzere 

hazırlandıkları dönemlerin şartlarına uygun olarak geleneksel ticaret odaklı 

hazırlanmış olmaları elektronik ticaret açısından sıkıntı yaratmakta ve bu kanunlarda 

reform ihtiyacını gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda yeniden gözden geçirilerek 

değerlendirilmesi gereken unsurlar bulunmaktadır. 

                                                           
17 Ceran,Çiçek:2007:294 
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Gelir ve kurumlar vergisi kapsamında mükellefiyet tanımının elektronik ticarete 

uygun hale getirilmesi bir ihtiyaç olarak göze çarpmaktadır. Bu vergilerin 

kapsamında belirlenen tam mükellefiyet ve dar mükellefiyet tanımları ticari 

faaliyetlerde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin ikametgahı temeline dayanmaktadır. 

Yani ticari faaliyette bulunan kişilerin tam mükellef sayılabilmesi ve bütün 

kazançları üzerinden vergilendirilebilmeleri için bir takvim yılında altı aydan fazla 

Türkiye’de ikamet etmeleri şart koşulmuştur. Bu tanımın dışında kalanlar ise dar 

mükellef olarak sadece Türkiye’de elde ettikleri gelirleri ve kazançları üzerinden 

vergilendirilmektedir.  

Elektronik ticaretin ve küresel ekonomilerin yaygınlaşmasıyla ortadan kalkan yer 

sınırlaması vergi otoritesini mükellefiyet ile ilgili konularda zor durumda 

bırakmaktadır. Geleneksel ticaretin uygulanmasında belirli bir yerde faaliyette 

bulunmak için şube açmak ve o ülkede yerleşik olmak zorunlu bir şarttı. Ancak 

elektronik ticaretin uygulanmasında yer ve zaman kısıtları ortadan kalkmış 

bulunmaktadır. Siber ağlar üzerinden yürütülen işlemler sonucunda farklı kıtalar ve 

coğrafyalar üzerinden de işlem yapabilmek mümkün hale gelmiştir. Bu durumun 

yerleşiklik şartını ortadan kaldırmasıyla elektronik ticaret şirketlerinin gelir ve 

kurumlar vergisine tabi olan işlemler üzerinden vergilendirilmesi işlemleri açısından 

sıkıntı yaratmaktadır. 

Bunlarla beraber dikkate alınması gereken bir başka konu Forex piyasası üzerinden 

yapılan işlemlerdir. Bilindiği üzere Forex piyasası 7 gün 24 saat boyunca internet 

üzerinden işlem yapılabilen, ağırlıklı olarak döviz alım satım işlemleri yapılmakla 

beraber farklı emtiaların da alıp satıldığı büyük bir piyasadır ve özellikle son yıllarda 

yaygınlık kazanarak geniş bir müşteri portföyüne ulaşmıştır. Bu işlemler de internet 

üzerinden yapıldığından elektronik ortama dahildir ve vergilendirme konusunda 

incelenmeye değer bir konudur. Çünkü konu ile ilgili vergi mevzuatında henüz 

değişiklik yapılmamıştır. Burada Forex işlemlerinden elde edilen gelirlerin gelir 

vergisi kanununda belirtilen gelir unsurları bakımından net olarak 

sınıflandırılamaması da vergi işlemlerinde izlenecek yöntemin netleşmesi anlamında 

engel teşkil etmektedir. Aracı kurumlar elde ettikleri gelir üzerinden kurumlar 

vergisini beyan edip ödemektedir. Buna karşın müşteri kazançlarından elde edilecek 
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gelirlerin vergilendirilmesi gelir unsurları bakımından sıkıntı doğurmaktadır. 

Müşterilerin bu piyasadan elde ettikleri gelirlerin stopaja tabi tutulması üzerine son 

yıllarda vergi idaresi ve aracı kurumlar tarafından görüşler belirtilmekle birlikte 

henüz çalışmalar somut ve yasal bir biçime kavuşturulamamıştır.  

3.5 Vergi Usul Kanunu Taslağındaki Elektronik Ticaret Kapsamında 

Öngörülen Değişiklikler 

      2016 yılında hazırlanan yeni Vergi Usul Kanunu taslağındaki bazı maddelerin 

elektronik ticaretle uğraşan firmalar için önem taşıdığı görülmektedir. Buradaki 

özellikle işe başlama, iş yeri, adres değişiklikleri ve belgelendirme ile ilgili hususlar 

elektronik ticaret açısından önem taşımaktadır. Elektronik ortamda yapılan 

işlemlerde soyut nitelikler taşıyan bu konuların somutlaştırılması anlamında yeni 

taslağın faydalı olduğunu söylemek mümkündür.  

İşe başlamayı bildirme konusunda serbest meslek ile uğraşanlar, kurumlar vergisi 

mükelleflerinin ve vergiye tabi bulunan ticaret ve zanaat ile uğraşanlar ve kolektif 

şirketlerde ve adi şirketlerde ortakların, komandit şirketlerde komandite ortakların 

sahip olduğu zorunluluktan daha önce de bahseden kanun maddesine bu yeni taslakla 

beraber elektronik ortamda faaliyette bulunanların da dahil olduğu belirtilmiştir. Bu 

durumun netleşmesinin elektronik ticaret faaliyetleri açısından önemi büyüktür. 

Elektronik olmayan ortamdaki ticaretle uğraşanların sahip olduğu sorumluluklara 

elektronik ticaretle uğraşanların da sahip olması ve bu durumun standartlaştırılması 

vergi idaresi ve e-ticaret üzerinden faaliyette bulunan yükümlülerin de 

karşılaşabilecekleri olası belirsizlikleri ortadan kaldıracaktır. 

127.Maddede bulunan işe başlama şartlarına eklenen elektronik ortam ibaresi de yasa 

taslağında getirilen bir başka yenilik olarak göze çarpmaktadır18. Mevcut yasadaki 

ilgili maddede iş başında bilfiil bulunma, ticari ve sınai faaliyetle uğraşma ve belirli 

bir yerde bulunma maddelerine eklenen elektronik ortam ibaresiyle elektronik ticaret 

faaliyetlerinin vergilendirilmesi konusunda kapsama dahil edildiği görülmektedir. 

                                                           
18 http://bilallevent.com/e-ticaret-acisindan-yeni-vuk-tasarisi.html 
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Ayrıca elektronik ticaret faaliyetinde önemli bir yer kaplayan serbest meslek ile 

uğraşanlar açısından yaşanan bir belirsizlik de ortadan kaldırılmıştır. Artık elektronik 

ortamda gelir elde eden serbest meslek faaliyetlerinde bulunanların da vergiye tabi 

olacağı yeni taslakta yer alan madde ile açıklığa kavuşmuştur. Serbest meslek 

faaliyetinde bulunma şartlarını yerine getiren ve mesleki bilgisini ön planda tutarak 

gelir elde eden yazılımcılar bu kapsamda önemli yer tutmaktadır. Bu anlamda bu 

noktanın da açıklığa kavuşturulması yararlı gözükmektedir. 

Çifte vergilendirme anlaşmalarına ilişkin taslakta yer alan hususlar elektronik 

ticaretin vergilendirilmesi anlamında vergi idaresine gelir yaratabilecek şekilde yer 

almaktadır. Bilindiği gibi tüm dünya çapında elektronik ticaret şirketleri faaliyet 

göstermekte ve yapılan bu faaliyet herhangi bir ülkenin sınırları içerisinde 

kalmamaktadır. Bu anlamda farklı ülkelerle yapılacak olan vergi anlaşmalarının 

elektronik ticaretle ilgili hükümleri kapsaması da yeni taslak içerisinde yer 

almaktadır ve ülkeler arası elektronik ticarette doğabilecek vergisel aksaklıkların 

giderilmesinde önemli bir rol oynayacaktır. 

130. Maddede yer alan elektronik ortamdaki iş yerine ilişkin şartlar da taslakta yer 

alan elektronik ticarete dair yeniliklerden biridir. Buna göre internet ortamında, 

ekstranet veya intranet gibi telekomünikasyon ağlarında yapılacak faaliyete ilişkin 

aracının herhangi bir ticari, sınai ya da mesleki faaliyet için kullanılması iş yerinin 

elektronik ortamda kurulması için gerekli şartlar olarak belirtilmiştir19. Ayrıca 

Maliye Bakanlığının elektronik ortamda kurulacak iş yeri ve faaliyet alanına dair 

doğacak mükellefiyete dair neler yapacağını belirleyecek idari merci olarak 

görevlendirilmiştir. Yine elektronik ortamda yapılacak alışverişlerde aracılık 

edenlerin ve kanuni duruma göre mal ve hizmet alan kişilerin vergilerinin 

ödenmesinde doğacak müteselsil sorumluluklar hakkında da Maliye Bakanlığının 

yetkili olduğu taslakta hüküm olarak yer almaktadır. Bu maddede yer alan elektronik 

ticaret ibaresi yürürlükte bulunan VUK’ta yer almadığından önemli bir yenilik 

sayılmaktadır. Vergilendirme anlamında elektronik ortam tanımının netleştirilmesi 

tarafların işini kolaylaştırarak ihtilafları önleyecektir. 

                                                           
19 http://bilallevent.com/e-ticaret-acisindan-yeni-vuk-tasarisi.html 
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129.Maddede yer alan işyeri tanımı üzerine yapılan eklemeler de elektronik ticaret 

ile ilgili faaliyetler açısından önem taşımaktadır. Maddede yer alan ve işyeri olarak 

sayılan alanlara elektronik ortam veya alanlar ibaresi de eklenerek kapsama 

alınmıştır. Bununla beraber elektronik ortamda ticaret faaliyetinin sıklıkla 

yürütüldüğü ortamlar olan ev ofis ibaresi de yeni taslakta yer almaktadır. Kuşkusuz 

elektronik ortam ibaresi çok geniş bir alanı kapsar durumda olduğundan faaliyet alanı 

ile aynı noktada bulunan veya faaliyet alanı üzerinden kurulan türünden ibarelerin 

getirilmesi tanımı daha net hale getirecektir.  

131.Maddeye ilişkin değişiklik adres değişiklikleriyle ilgilidir. Buna göre yapılacak 

adres değişikliklerini vergi dairesine bildirmeye mecbur olan mükellefler kapsamına 

elektronik ortamda faaliyet yürüten işletmeler de eklenmiştir. Yine 133.Maddede 

işletme bünyesinde faaliyet gösteren yeni işletmelerin açılması durumunda vergi 

dairesine yapılacak bildirim yükümlülüğüne sahip işletmelere elektronik ticaret 

işletmeleri de eklenmiştir.  

Son olarak 195.Maddedeki ödeme ve belgelendirme konularına ilişkin belirlenen 

kurumlara elektronik ortamdaki para kuruluşları da eklenmiştir. Bu durum Paypal, 

Bitcoin gibi daha önceki başlıklarda bahsedilen yeni ödeme biçimlerinin 

vergilendirilmesi konusunda da önem taşımaktadır.  

4. TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ VE TMS 18 ÇERÇEVESİNDE 

ELEKTRONİK TİCARETTE MUHASEBELEŞTİRME İŞLEMLERİ 

   4.1. İnternet Üzerinden Hizmet Sunumuna İlişkin Kayıtlar 

      Örnek 1: Elektronik ortamda teknolojik ürünler alıp satmak amacıyla internet 

sitesi kurmak isteyen A A.Ş., 01.06.2016 tarihinde faaliyete geçmek üzere internet 

sitesi tasarlanması için Y A.Ş. ile anlaşmaya varmıştır.  Anlaşmanın kapsamında 

personele verilecek olan teknik eğitim de mevcuttur. Site tasarımı için KDV hariç 

2.000 TL, teknik eğitim için ise KDV hariç 500 TL peşin olarak ödenmiştir. 

Uygulanacak amortisman yöntemi normal amortisman olarak belirlenmiştir.   
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Burada teknik eğitim için harcanan 500 TL işletmenin doğrudan gideri olarak 

Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri başlığı altında muhasebeleştirilecektir. Sitenin 

tasarımı için harcanan miktarın da Tekdüzen Hesap Planındaki Maddi olmayan duran 

varlıklar başlığı altında açılacak internet sitesi giderleri hesabında izlenerek 

aktifleştirilmesi uygundur. Buna göre ilgili kayıt şu şekilde olacaktır; 

________________ 01.07.2016___________________ 

 265 İNTERNET SİTESİ GİDERLERİ                               2.000,- 

 760 PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM GİD.                        500,- 

 191 İNDİRİLECEK KDV                                                    450,- 

 100   KASA                                                                                                   2.950,- 

__________________   /_________________________ 

Site kurulduktan sonra birtakım aksaklıklar ortaya çıkmış, bunun üzerine 01.09.2016 

tarihinde sitenin güncellenmesi için ilgili şirketle KDV hariç 750 TL’ye anlaşmaya 

varılmıştır. Bedel peşin olarak ödenmiştir. Firma internet üzerinden faaliyet 

gösterdiğinden bu işlem 760 kodlu Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri hesabında 

izlenecektir. Bu işlemin muhasebe kaydı şu şekilde olacaktır; 

____________________01.09.2016__________________ 

760   PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM GİDERLERİ                750,-   

191  İNDİRİLECEK KDV                                                            135,-           

     100   KASA                                                                                                       885,- 

_____________________/__________________________ 
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31.12.2016 itibariyle yapılacak amortisman kaydı ise şu şekildedir: 

 

_____________________31.12.2016_______________ 

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ                                     400,-               

          258  BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR                                                400,- 

______________________/________________________ 

 

Örnek 2: İnternet üzerinden turizm faaliyeti yürüten XYZ A.Ş. anlaşmalı olduğu 

otellerle ilgili bir sanal bir tanıtım broşürü hazırlayarak Onlinetravel.com isimli 

siteye yayınlaması için vermiştir. Taraflar 01.01.2016 tarihinde KDV hariç 200 TL 

üzerinden 6 aylık anlaşmaya varmışlardır. XYZ A.Ş. bedeli peşin olarak ödemiştir. 

Hizmet maliyeti ise aylık 100 TL’dir. Ödeme elektronik para birimi üzerinden 

yapılmıştır. 

Burada muhasebeleştirme işleminin gerçekleştirilmesi için yukarıda geçerli olan şart 

maliyetlerin güvenilir olarak ölçülebilmesidir. Burada hizmeti sunan taraf olan online 

travel sitesinin maliyet ölçümlerinde sıkıntı yaşamadığı varsayılmaktadır. Burada göz 

önüne alınması gereken diğer bir şart olan bilanço anında işlemin tamamlanma 

düzeyinin de gerçekleştiği varsayımı altında ilk olarak Online travel adına tahsil 

edilen hizmet bedeli şu şekilde kaydedilecektir: 

_______________________01.01.2016________________ 

  108  DİĞER HAZIR DEĞERLER                                               236,- 

               340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI                                              236,- 

________________   / _____________________________  

Daha sonra tahsil edilen bedel site tarafından banka hesabına aktarılmıştır. 
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_____________________08.01.2016________________ 

102   BANKALAR                                                                  236,- 

                       108  DİĞER HAZIR DEĞERLER                                       236,- 

_____________________/________________________ 

Onlinetravel sitesinin 100 TL’lik web sitesi ücretini ödediğine ilişkin kayıt şöyledir 

;_________________________01.02.2016______________ 

 740   HİZMET ÜRETİM MALİYETİ                                           100,- 

 191  İNDİRİLECEK KDV                                                              18,-         

               108  DİĞER HAZIR DEĞERLER                                                      118,- 

__________________/ _____________________________ 

Burada hasılatın muhasebeleştirilmesi için tamamlanma yüzdesi yöntemi 

kullanılacağından hizmetin süresine göre maliyet hesaplamasını yapmak 

gerekmektedir. Buna göre hizmetin toplam süresi 6 aydır. 01.02.2016 itibariyle KDV 

hariç toplam maliyet 600 TL olarak hesaplanırken katlanılan maliyet ise 100 TL’dir. 

Buradan tamamlanma yüzdesi yüzde 6 olarak bulunur. KDV hariç 200 TL olarak 

belirlenen bedelin yüzde 6’sı olan 12 TL 01.02.2016 tarihinde şu şekilde 

muhasebeleştirilir. 
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____________________________01.10.2016_____________ 

340   ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI                                          14,16,-     

      600  YURTİÇİ SATIŞLAR                                                                           12,-  

       391   HESAPLANAN KDV                                                                         2.16,- 

_____________________/______________________________ 

01.02.2016 tarihinde hesaplanacak olan bir aylık satılan hizmet maliyeti ise şu 

şekilde kayıtlarda yer alır;  

__________________________01.10.2016________________ 

622    SATILAN HİZMET MALİYETİ                                            100,-           

             741  HİZMET ÜRETİM MAL. YANSITMA HS.                                    100,- 

___________________________/________________________ 

Örnek 3: Yukarıda belirtilen katalog sözleşmesinde belirtilen 200 TL’nin vade 

sonunda ödenmesi konusunda taraflar anlaşmaya varmışlardır. Bu durum ortaya 

çıktığında vadeli satış ile ilgili belirtilen hususlar devreye girmektedir. Burada  

ekonomik faydanın aktarımına ilişkin belirsizliklerin ortadan kalkmasına dair şartın 

yerinde olduğu varsayılırsa yani hasılatın 01.07.2016 tarihinde elde edilmesi önünde 

herhangi bir engel bulunmuyorsa yapılacak kayıt şu şekilde olacaktır: 
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_________________________01.01.2016________________ 

120  ALICILAR                                                                                   236,- 

            340  ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI                                                     236,-    

___________________/ _________________________________ 

Yukarıdaki örnekte belirtilen tamamlanma yüzdesi yöntemi vadeli satışta da aynı 

şekilde uygulanacağından Ocak ayına dair muhasebe kaydı şu şekildedir; 

________________________01.02.2016___________________ 

340  ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI                                             14,60,- 

                    600  YURTİÇİ SATIŞLAR                                                               12,- 

                    391   HESAPLANAN KDV                                                             2,60,- 

______________________/_____________________________ 

6 aylık hizmet bedeli olan 200 TL’ye ilişkin muhasebe kayıtları şu şekilde olacaktır; 

______________________01.07.2016________________ 

108  DİĞER HAZIR DEĞERLER                                             200,- 

               120  ALICILAR                                                                               200,- 

_____________________________/__________________                        

        İlgili değerin banka hesabına geçirilmesine dair kayıt ise şu şekildedir: 
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_________________________05.07.2016____________ 

    102   BANKALAR                                                               200,- 

                108  DİĞER HAZIR DEĞERLER                                                 200,- 

___________________________/ _________________  

Örnek 3: XYZ  A.Ş. yapılan anlaşmada vade sonunda 200 TL’yi ödeyeceğine ilişkin 

taahhütte bulunmuştur. Ancak vade sonuna gelinmeden mali durumunun bozulması 

sonucunda ödeme sıkıntısı çekmeye başlamıştır. Buna karşılık taahhüt ettiği hizmeti 

vermeye devam eden Onlinetravel ilgili alacağını zamanında tahsil edememiştir. 

Bu durumda tahsilatı gerçekleşmeyen tutarlar ile ilgili mali tablolarda düzeltme 

yapmak yerine bu tutarların gider olarak kaydedilmesi esas alınmıştır. Belirsizliğin 

sözleşme sonunda ortaya çıkması durumunda yapılacak kayıt şu şekildedir;  

___________________01.07.2016________________ 

   128   ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR                         236,- 

               120  ALICILAR                                                                     236,- 

___________________/_________________________ 

İlgili yılın sonunda da tahsilatın yapılamaması durumunda karşılık ayrılması 

zorunludur. Kaydı şu şekilde yapılır: 
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_________________________31.12.2016_______________ 

    654   KARŞILIK GİDERLERİ                                                   200,- 

            129  ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI                             200,- 

____________________________/ ____________________ 

01.04.2016 tarihinde XYZ A.Ş. ilgili tutarı ödemiştir. Tahsilat sonrası kayıt şu 

şekilde yapılmalıdır; 

______________________01.04.2016____________________ 

 108  DİĞER HAZIR DEĞERLER                                                     200,-          

 129 ŞÜPHELİ TİC.ALAC.KAR.                                                       200,- 

           128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR                                                      200,-                         

           644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR         200,-

___________________/_________________________________ 

Alacağın tahsil edilemeyip değersiz hale gelmesi durumunda yapılacak kayıt ise şu 

şekildedir;  

__________________________xx.xx.2016_____________ 

129  ŞÜPHELİ TİC.ALAC.KARŞILIĞI                                       236,- 

                 128  ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR                                       236,- 

__________________________/______________________ 
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Örnek 4: Onlinetravel.com sunucularında meydana gelen arızadan kaynaklı olarak 1 

ay süreyle hizmet verememiştir. Bundan dolayı peşin tahsil ettiği 200 TL’nin 80 

TL’lik kısmını 15.02.2016 tarihinde iade etmek durumunda kalmıştır. Bununla ilgili 

kayıt; 

_________________________15.02.2016______________ 

340  ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI                                     94.40,- 

           108 DİĞER HAZIR DEĞERLER                                                           94,40,- 

__________________________/_____________________ 

5. ELEKTRONİK TİCARET KAPSAMINDA MUHASEBE İLE İLGİLİ 

DÜZENLEMELER  

  5.1 Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) Ve Türkiye Finansal Muhasebe 

Standartları (TFRS) 

    Dünya ekonomisinde yaşanan değişmeler ve özellikle son yüzyılda yayılan serbest 

piyasa ekonomisiyle beraber ülkeler açısından muhasebe uygulamalarında 

ortaklaşma ihtiyacının ortaya çıkması önemli bir gerçek olarak ortaya çıkmıştır. Buna 

bağlı olarak ticaret yapan ve pazara açılan ülkeler açısından muhasebe 

uygulamalarını kolaylaştırmak ve gittikçe büyüyen dünya pazarında işlem 

hacimlerinin artmasına paralel olarak detaylı hale gelen muhasebe işlemlerini 

standart hale getirmek için Uluslar arası Finansal Muhasebe Standartları (UFRS) adı 

verilen düzenleme paketi ortaya konmuştur. 

Türkiye’de de yaşanan entegrasyon süreciyle beraber artan ticaret hacmi ve 

ekonomik ilişkilere paralel olarak muhasebeleştirme süreçlerinin uyumlu hale 

getirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Daha önceleri farklı kurum ve kuruluşlarca 

yapılan çalışmalar bulunmakla beraber tam ve genel kapsamlı bir standardizasyonun 

sağlanabildiğini söylemek güçtür. Özellikle Avrupa Birliği ile yaşanan uyum 
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süreçleri de yeni standartların belirlenmesi ve uygulanması ihtiyacını hızlandırmıştır. 

Yine Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC)’a üye olan Türkiye’nin bu 

üyeliğin gereği olarak dünya çapındaki muhasebe standartlarına da uyum sağlaması 

gerekliliğini doğurmuştur. Bu bağlamda Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) 2005 

yılından itibaren yürürlüğe girmiştir.  

İçerik itibariyle Uluslararası Muhasebe Standartları ile birebir örtüşmekte olan 

TMS’nin uygulanmasının temel amacı olarak finansal tabloların hazırlanması ve 

sunulmasında genel prensiplerin belirlenmesi ve ülke çapında yayılmasını sağlamak 

belirlenmiştir. Bu sayede mali tabloların ortaya çıkaracağı sonuçlar hakkında daha 

sağlıklı değerlendirme yapılması şansı ortaya çıkacaktır. Bununla beraber 

uygulanacak olan standartların ülke ekonomisinin işleyişini kolaylaştıracak ve ortaya 

çıkabilecek olan yapısal sorunlarda yumuşak geçişleri sağlayabilecek nitelikte olması 

hedeflenmiştir. Ülkemizde uzun yıllardır uygulanmakta olan Genel Kabul Görmüş 

Muhasebe İlkeleri ile eşgüdüm içerisinde işleyiş göstermesi de bu standartlar 

belirlenirken ortaya konan amaçlardan birisi olmuştur. Amaç açısından bu iki 

kavramın paralellik göstermesinin uygulamada birbirlerine uyum sağlamalarını 

kolaylaştırmıştır demek mümkündür. Amaç ve içerik itibariyle bakıldığında özetle 

bütünüyle ekonomik sisteme uyumluluk ve uygulamadaki farklı muhasebe ilke ve 

kavramlarının birbirini bütünler şekilde çalışması muhasebe standartlarının ana 

hedefi olarak göze çarpmaktadır. 

TMS’nin içeriğine bakıldığında Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartlarıyla 

kıyasla daha kapsamlı bir uygulama paketi olduğunu söylemek mümkündür. 

İlkelerde; Gelir Tablosu İlkeleri ve Bilanço ilkeleri olmak üzere iki ana başlık 

bulunmakta ve burada belirlenen standartlar mali tablo çeşidine dayanmaktadır. Bu 

iki başlık temelinde yapılacak olan kayıtlardaki ana standartlar ana hatlarıyla 

belirlenmiştir. Yani genel kalıplar üzerinden yapılacak işlemlere dair kurallar 

belirlenmiştir. Ancak yukarıda bahsettiğimiz şekilde piyasa ekonomisinin 

yaygınlaşmasına bağlı olarak bütün dünyada muhasebe işlemlerinin de ayrıntılı hale 

gelmesi ihtiyacının doğmasıyla beraber Türkiye’de de Genel Kabul Görmüş 

Muhasebe ilkeleri ile çizilen ana hatların yetersiz kaldığı anlaşılmıştır. İşte TMS’nin 
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sağladığı detaylandırma unsuru ile büyüyen ekonomilere bağlı olarak mali tablo 

hazırlamanın da kolaylaştığını söylemek mümkündür. 

TMS’de 2017 itibariyle yayınlanmış 47 ana başlık bulunmaktadır. Hasılat standardı 

esasına göre muhasebeleştirmeyi esas alan maddenin içeriği 10 başlıktan 

oluşmaktadır.  

Türkiye Finansal Muhasebe Standartları (TFRS) ise yine TMS gibi Uluslar arası 

Finansal Raporlama Standartlarındaki esaslar göz önüne alınarak hazırlanan ve 

buradaki esasların birebir çevirisi olan bir muhasebe standardı paketidir. TMS ile 

aynı şartlardan doğan ihtiyaçlarla ortaya çıkmış olan paket toplamda 41 maddeden 

oluşmaktadır.  

Çalışmanın içeriğinde bahsedilen hasılat standardı 1 Ocak 2017 tarihine kadar TMS 

18 kapsamında muhasebeleştirilmekteydi. Ancak bu tarihten itibaren 2016 yılında 

hazırlanan Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat başlıklı TFRS 15 yürürlüğe girmiştir.  

5.2 TFRS 15’E GÖRE MUHASEBELEŞTİRME ESASLARI 

   5.2.1  TFRS 15’İN AMAÇLARI 

    Burada belirlenen amaç hasılatın doğru saptanarak doğabilecek olası 

belirsizliklerin ortadan kaldırılması ve elde edilecek hasılatın hangi niteliklere sahip 

olduğu, ne zaman tahsil edileceği ve tahsil edilecek tutar gibi önemli konular 

hakkında yapılacak raporlama işlemlerinde temel ilkelerin ortaya konmasıdır20. 

Amacın yerine getirilmesindeki ana husus ise elde edilen hasılatı muhasebe 

kayıtlarına yansıtırken beklenen hasılat miktarının göz önünde tutulmasıdır21. İşletme 

önceden belirlediği tahsilat miktarı uyarınca muhasebe kayıtlarını buna göre 

yapmalıdır. Burada diğer bir önemli husus tutarlılık ilkesinin yerine getirilmesidir22. 

Burada tutarlılıktan kastedilen şartların göz önüne alınarak ve benzer şartlara sahip 

                                                           
20 TFRS 15:md.1 
21 Md:2 
22 Md:3 
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olan sözleşmelerde uygulanan kurallar göz önüne alınarak kayıt işlemlerinin yerine 

getirilmesidir. 

TFRS 15’in uygulanması genellikle tek bir sözleşme üzerinden olmaktadır. Ancak 

birden fazla sözleşmenin yer aldığı bir portföyde de ilgili sözleşmelere standardın 

uygulanması halinde ortaya çıkacak rakamların ve tabloların tutarsız bir görünüm 

oluşturmaması halinde uygulanabileceği belirtilmiştir23. Burada portföyün rakamsal 

olarak büyüklüğü ve ilgili sözleşmelerin niteliği net olarak belirlenerek varsayımlar 

ortaya konulmalı ve muhasebe işlemleri yürütülmelidir. 

5.2.2 TFRS 15’İN KAPSAMI 

   TFRS 15’in uygulanabileceği sözleşmelerin kapsamının geniş olduğu 

söylenebilmektedir. TMS 17 kapsamındaki Kira sözleşmeleri, TFRS 4 kapsamındaki 

sigorta sözleşmeleri, belirli finansal haklar ve yükümlülükler ( TFRS 9, TFRS 10 

Konsolide Finansal tablolar, TFRS 11 Müşterek Antlaşmalar, TMS 27 Bireysel 

Finansal Tablolar ve TMS 28 İştirakler Ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar maddeleri 

kapsamındakiler24) ile para unsuru kullanılmadan gerçekleştirilen ve aynı sektörde 

faaliyet gösteren işletmeler arasında ve satış işlemlerinin daha kolay 

gerçekleştirilmesine dair yapılan takaslar TFRS 15’in kapsamına girmemektedir. 

Burada standardın uygulanması için müşteri unsuru da önemli bir yer tutmaktadır25. 

Müşterinin ilgili sözleşmeden mal ve hizmeti ödediği bedel karşılığında elde etmesi 

gerektiği belirtilmiştir. Bunun dışında müşterinin olası riskleri azaltmak, yararları 

elde etmek gibi işlemlerle sürece katılmak amacıyla işlem yapıyorsa bu standart 

uygulanmaz. Standardın bu anlamda hareket noktası tamamen alım satım 

işlemleridir.  

 

 

 

                                                           
23 Md:4 
24 TFRS 15:Md:5 
25 Md:6 
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5.2.3  TFRS 15’e Göre İşlemlerin Finansal Tablolara Alınması 

         5.2.3.1  İlgili Sözleşmelerin Tanımlanması 

  Standart kapsamında muhasebeleştirme işlemlerinin yapılabilmesi için belli koşullar 

saptanmıştır. Bunlar26; 

- Sözleşmenin ilgili taraflarca onaylanmış ve herhangi bir edimin ifasını 

içeriyor olması 

- Sözleşmeye konu olan mal ve hizmete dair hakların da sözleşmede bulunuyor 

olması. 

     -      Mal ve hizmetin ödenmesine ilişkin şartların sözleşmede yer alması. 

- Sözleşmenin işletmelerin mali tablolarında değişiklik yaratacak ticari 

işlemlere konu olması. 

- İşletmenin elde edeceği bir hasılatın mevcut olmasıdır. Burada tahsil 

edilebilirlik şartı da önem kazanmaktadır. İşletme, burada karşı tarafın 

ödemeyi yapabilme şartlarını ve niyetini de göz önüne almaktadır. Eğer 

ödeme vadesinde yapılabiliyorsa kuşkusuz bu işletme açısından olumlu bir 

durumdur.  

Diğer bir dikkate alınması gereken konu ise sözleşmelerin uygulanabilirliğinin göz 

önüne alınmasıdır. Yapılan sözleşmenin mahiyeti, sözleşmenin yapıldığı tarafın 

hizmet verdiği sektör ve durumu ile hizmet verdiği alan ve merkezin bulunduğu yer 

gibi faktörler de sözleşmelerin kurulması ve uygulanabilirliğini etkilemektedir. 

İşletme bu şartları da göz önüne alarak sözleşme kapsamında ortaya çıkabilecek hak 

ve yükümlülükleri tespit ederek ilgili değerlendirmeleri yapmalıdır. 

Yine ilgili sözleşmelerin belirli veya belirsiz süreli olması da hasılatın elde 

edilmesini etkileyen ve işletme tarafından dikkate alınması gereken konulardandır. 

                                                           
26 Md:9 



58 
 

 
 

Belirsiz süreli sözleşmelerde taraflar sözleşmeyi feshetme hakkına sahip 

olduklarından ve değişiklik yapma ihtimalleri de bulunduğundan bu şartlara dikkat 

edilmesi gerekmektedir27. Yine belirli aralıklarla yenilenmesi gereken süreli 

sözleşmeler de bulunmaktadır. Bunların da süreleri dikkate alınarak yenileme 

işlemleri gerçekleştirilmelidir. Burada işletme açısından sözleşmenin doğurduğu hak 

ve yükümlülüklerin bulunması önemlidir. Bu unsurlar varlığını sürdürdüğü müddetçe 

işletme TFRS 15’i uygulamaya devam edecektir. 

Taahhüt edilmiş olan mal ve hizmetlerin devrinin yerine getirilmemiş olması veya 

işletmenin ücreti tahsil edememiş olması gibi durumlarda mağdur olan ilgili taraf tek 

taraflı olarak sözleşmeyi fesih hakkına sahip bulunmaktadır. TFRS 15 bağlamında da 

ilgili şart geçerlidir ve bu durumlarda sözleşmenin mevcut olmayacağı 

belirtilmektedir28. 

Muhasebeleştirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi için yukarıda belirtilmiş şartların 

yerine getirilmiş olmasıyla beraber bu şartlar üzerinden yeniden bir değerlendirme 

yapılamaz. Buradaki istisna, karşı tarafın içinde bulunduğu ekonomik koşullarda 

meydana gelebilecek değişmeler sonucu ödeme güçlüğü içine düşmesidir. Bu 

durumda işletme sözleşmeyi tekrar gözden geçirerek konuya ilgili bir karara 

varabilir. Yine işlemlerin gerçekleştirilmesine dair şartların yerine getirilmemesi 

halinde işletme daha sonraki süreçlerde şartların yerine getirilip getirilmediğini 

kontrol ederek sözleşme üzerinde değerlendirme işlem yapma tasarrufuna sahiptir. 

 Yine bu temel şartlar gerçekleşmediği halde işletme tarafından tahsilatın 

gerçekleşmesi durumunda ilgili işlemin hasılat olarak kayıtlara alınması ancak iki 

şarta bağlıdır. Bunlardan biri mal ve hizmet devrinin işletme tarafından 

gerçekleştirilmiş olması ve tahsilat işleminin tamamlanarak iade işleminin mümkün 

olmaması halidir. Diğeri ise sözleşmenin feshinin gerçekleşmesi ve daha önce tahsil 

edilen miktarın iadesinin gerçekleşmesinin bu yüzden imkansız olmasıdır.  
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İşletme burada ilgili işlemleri finansal tablolara alırken muhasebeleştirme 

işlemlerinin dayandığı şartlar yerine getirilene kadar veya yukarıda bahsedilen 

işlemin gerçekleşmemesi fakat tahsilatın elde edilmesi halinde bu işlemler finansal 

tablolara yükümlülük olarak alınmaktadır29. Bu işlemlerin yükümlülük olarak 

kayıtlara alınmasının nedeni ileride işletme açısından ortaya çıkabilecek iade 

işlemlerine karşılık durum netleşinceye kadar önlem almak içindir. Buradaki 

yükümlülük bedeli tahsilat tutarı kadar hesaplanır. 

  5.2.3.2    Farklı Sözleşmelerin Birleştirilmesi 

Standart gereğince aynı müşteriyle yakın zamanlarda yapılmış olan sözleşmelerin tek 

sözleşme halinde birleştirilebilmesi de mümkündür30. Bu durumun gerçekleşebilmesi 

için ticari amaçları ortak olan sözleşmelerin bir arada ele alınarak görüşülmesi, bir 

sözleşmede yer alan bedelin ödenmesinin diğer sözleşmedeki ifaya bağlı olması ve 

sözleşmelerde yer alan mal ve hizmetlerin birleşerek tek bir edim oluşturmaları 

şartlar olarak belirlenmiştir. 

5.2.3.3    Sözleşmelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Şartlar 

Sözleşmelerde yapılabilecek olan değişiklikler de bu standardın kapsamında yer 

almaktadır31. Buna göre sözleşme değişikliğinin gerçekleştirilebilmesi için 

sözleşmede yer alan hak ve yükümlülüklerin sayısının artması veya ilgili hak ve 

yükümlülüklerin kapsamının değişmiş olması gerekmektedir. İlgili değişikliğin 

onaylanması ise yazılı veya sözlü şekilde gerçekleştirilebilir. Ancak burada 

değişikliğin sözleşme taraflarınca onaylanması da gerekmektedir. Bu şartın 

gerçekleşmemesi halinde mevcut sözleşme şartlarının geçerli olacağı ve TFRS 15’in 

de ilgili sözleşmeye bağlı olarak uygulanacağı belirtilmiştir. 

Sözleşme taraflarının değişiklikte belirtilen fiyat veya içerik ile ilgili olarak 

anlaşmazlığa düşmeleri durumunda veya tarafların içerik değişikliğini belirlemeleri 
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fakat fiyat üzerinde henüz bir anlaşmaya varmamaları halinde ise sözleşme 

değişikliğinden bahsedebilmek mümkündür32. Burada hak ve yükümlülükler ile ilgili 

yapılan değişiklikler sonucunda ortaya çıkan şartlar ve bu şartlara dair hukuki 

durumun değerlendirilmesi işletmeye aittir. Burada işletme ilgili hukuki duruma 

bakarak ve sözleşmenin içerdiği hükümleri değerlendirerek karar almalıdır. 

Sözleşmedeki değişikliğe bağlı olarak fiyatta yapılması gereken değişiklik bulunması 

halinde ise değişken bedel üzerinden tahminler gerçekleştirilmektedir.  

Sözleşmenin kapsamının ilgili yükümlülüklere yapılan eklemeler sonucu genişlemesi 

veya sözleşmede yer alan bedelin önceden sözleşmede öngörülmek kaydıyla 

taahhüde konu olan mal ve hizmet bedeli kadar ve satış fiyatlarını yansıtacak kadar 

artırılması gibi durumlarda sözleşme değişiklikleri ayrı bir sözleşme olarak ele alınır 

ve muhasebe kayıtlarına işlenir33. Bedele dair yapılan düzeltmelerde müşteri aynı 

işletme olduğundan ekstra masrafa katlanma durumu söz konusu olmamaktadır. 

Buna göre belirlenen tek başına satış fiyatında müşterilere sağlanacak olan indirimler 

de göz önüne alınarak fiyat belirlenebilmektedir. 

Yukarıda bahsedilen ayrı bir sözleşme ile muhasebeleştirme durumunun 

gerçekleşmediği hallerde eğer sözleşme değişikliği tarihinde taahhüt edilmiş ancak 

henüz devredilmemiş mal ve hizmetler varsa bunlar niteliklerine göre 

sınıflandırılarak muhasebeleştirilmelidir34. Eğer ilgili mal ve hizmetler sözleşmenin 

değiştiği tarihte veya daha önce teslim edilen ürünlerle farklı özelliklere sahipse 

sözleşmede yapılan değişiklik muhasebe kayıtlarında yeni bir sözleşme olarak yer 

alır. Geriye kalan yükümlülükler mali tablolara aktarılırken hasılat olarak kayda 

alınmamış (müşterilerden tahsil edilmiş olsa dahi) ve işlem bedelinde tahmini tutar 

olarak yer alan tutarlar ile sözleşme değişikliğinde taahhüt edilmiş olan tutarın 

toplamı olarak hesaplanır ve dağıtılır. 

Eğer tam tersi şekilde kalan mal ve hizmetlerin niteliği sözleşme değişikliği öncesi 

teslim edilenlerle aynı özelliklere sahipse ve edimle ilgili önceki parçayı tamamlayıcı 
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bir niteliğe sahipse sözleşme değişiklikleri mevcut sözleşmenin parçası olarak 

kayıtlara alınır. Buna göre yapılan değişiklik sonucunda ortaya çıkan işlem bedeli ve 

ifaya dönük harcamalar hasılata düzeltme olarak eklenir.  

İki türde de yer almayan ve sözleşme değişikliği öncesi hem aynı hem farklı 

özelliklere sahip ürünlerin yer aldığı sözleşmelerde ise ifa edilmemiş veya kısmi 

olara ifa edilmemiş edim yükümlülükleri dikkate alınmaktadır. Buna göre 

muhasebeleştirme işlemleri tutarlılık ilkesi bağlamında kayıtlara alınmaktadır. 

  5.2.3.4   Sözleşmelerdeki Edim Yükümlülükleri 

İşletme taahhüt etmiş olduğu mal ve hizmetleri edim yükümlülüğü anlamında 

sınıflandırırken iki başlıkta toplamaktadır35. Bu başlıklar; Farklı mal ve hizmetlerin 

yer aldığı mal ve hizmet sepeti ile büyük ölçüde benzerlik göstererek müşteriye 

devredilen mal ve hizmet sepeti olarak belirlenmiştir. Burada farklı mal ve hizmetler 

olarak tanımlanan grupta devir şekli belirlenirken farklı mal ve hizmetlere bağlı edim 

yükümlülüğünün zamana yayılmış olup olmadığı ve seride yer alan mal ve 

hizmetlere dair yükümlülüklerin tam olarak ifasının ölçülmesinde kullanılan 

yöntemin aynı olup olmadığına bakılır. Bu şartlar sağlanıyorsa farklı mal ve 

hizmetler grubu aynı şekilde devredilmektedir. 

   5.2.3.5  Müşteri Sözleşmelerinde Yer Alan Taahhütler 

Müşteriler ile yapılan sözleşmelerde hangi mal ve hizmetin teslim edileceği sözleşme 

şartlarında yazılı ve kesin olarak belirtilmektedir. Burada edime dair yükümlülükler 

ise sadece sözleşmede yazılı olan ürünlerle sınırlı olmayabilir36. Bu kapsama ürünle 

ilgili farklı taahhütler de yer alabilir. Örneğin; işletme politikalarına dayalı 

taahhütler, ticari teamüllere bağlı olarak ortaya çıkabilecek taahhütler ve işletme 

tarafından müşteriye yapılan ve müşteri nezdinde oluşabilecek taahhütler de yazılı 

olmasa dahi sözleşmede yer alabilmektedir. 
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Edime dair yükümlülükler içerisinde mal ve hizmet devrinin dışında kalan ancak mal 

hizmetin ifasına dönük faaliyetler yer almaz. Örneğin mal ve hizmetin devredilmesi 

için idari makamlardan izin alınması için yapılan harcamalar doğrudan devir ile ilgili 

işlemler olmadığından edim yükümlülüğü kapsamında değerlendirilmemektedir. 

5.2.3.6 Farklı Mal Ve Hizmetler 

Taahhüt edilecek olan mal ve hizmetler kapsamında yer alabilecek unsurlar 

şunlardır37; 

- İşletmenin kendi ürettiği ürünlerin satışı. 

- Perakende satış kapsamında yer alan ve alınıp tekrar satılan ürünlerin satışı. 

- İşletmenin elinde bulunan mal ve hizmetlere dair hakların satışı.  

- Müşteriyi temsilen yerine getirilen görev veya görevler. 

-  Müşterinin ihtiyacı olduğu halde kullanması amacıyla sunulan mal ve 

hizmetlere dair işlemler. 

-  Mal veya hizmetlerin devrine dair aracılık sözleşmeleri. 

- Müşterinin ilerleyen dönemlerde satabileceği veya kendi müşterilerine 

sunabileceği mal ve hizmetlere ilişkin hakların devri. 

-  Müşteri namına gerçekleştirilen inşa işlemleri, üretim ve geliştirme 

faaliyetleri. 

-  Ürünlere ilişkin lisans satışları. 

- Mal ve hizmetlerde alım opsiyonlarının sunulması. 
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Burada mal ve hizmetlerden faydalanmak için başka mal ve hizmetlerden 

yararlanma şartı varsa veya tek başına faydalanmak mümkünse, ayrıca işletmenin 

satmayı taahhüt ettiği ürün sözleşmede yer alan diğer ürünlerden bağımsız bir 

nitelik taşıyorsa ve sözleşmede yer alan devir işlemine dair taahhüt diğer 

ürünlerden farklıysa ilgili ürünleri farklı mal ve hizmet sınıfına dahil etmek 

mümkündür. 

 Mal ve hizmetin kullanımı farklı kaynaklarla beraber yapılabiliyorsa aranan şart 

bu ürünün elde tutulabilir olmasıdır. Bu ürünün elde tutulabilir olmasından kasıt 

kullanım, tüketim, hurdaya ayrılma halinde ortaya çıkacak hurda değerinden üst 

bir fiyata satılma şartları aranmaktadır. Sadece farklı kaynaklarla beraber 

kullanılacak olan ürünlerde kaynağın asıl üründen ayrı olarak satılması tek başına 

tüketilememe yönünden temel kanıttır. 

Mal ve hizmetlerin ayrı olarak değerlendirilebilmesinin amacı ilgili ürünün 

taahhüt edilen mal ve hizmetlerle beraber ele alınıp alınmadığının 

gösterilmesidir. Burada mal ve hizmetlerin ayrı olarak tanımlanamamasına dair 

durumlar da mevcuttur. Örneğin mal ve hizmetler sözleşme kapsamında yer alan 

farklı mal ve hizmetlerle bütünleştirilebilmektedir. Bu durum müşterinin talep 

ettiği çıktının üretilebilmesi için mal ve hizmetlerin birleştirilerek tek bir ürünün 

girdi olarak ortaya çıkarılmasıyla gerçekleşmektedir. Yine mal ve hizmetlerin 

üretiminde müşteri talebine göre sözleşmede bulunan ve taahhüt kapsamında yer 

alan ürünleri değiştirerek farklı bir biçim vermek mümkündür. Bunlarla beraber 

sözleşmede yer alan mal ve hizmetlerin bileşiminde ortaya çıkacak değişiklikler 

ürün miktarlarını etkileyebilmektedir. Burada ürünler arası bağımsızlık söz 

konusu olmamakla birlikte ürünler ayrı ayrı ele alınır. Taahhüde konu mal veya 

hizmet farklılık unsuru taşımıyor ise işletme tarafından farklı bir mal veya hizmet 

paketi oluşturuncaya kadar diğer taahhüt edilen ürünlerle birleştirir. Böyle bir 

durumun ortaya çıkması edim yükümlülüğünün ortaklaşması sonucunu 

doğurmaktadır. 
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 5.2.3.7  Edim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi 

     Edim yükümlülüğüne ilişkin taahhütte bulunan bir işletme elde ettiği hasılatı 

finansal tablolarında göstermek için yükümlülüğü gerçekleştirdiği zamanı 

beklemelidir38. Eğer işlem zamana yayılı olarak yapılıyorsa, yapılan işlemin tutarı 

kadar ve ilgili zamanda muhasebe kayıtlarında yerini almalıdır. Burada 

yükümlülüğün yerine getirileceği zaman dilimi önceden sözleşmede 

belirlenmektedir. Ayrıca edimin bir anda mı zamana yayılı olarak mı ifa edileceği de 

sözleşme kurulurken mal ve hizmetin niteliğine bağlı olarak belirlenmektedir. 

Varlığın kontrolüne sahip olmak ilgili mal ve hizmetin teslimi sonucunda ortaya 

çıkmaktadır. Burada kontrol kavramının içinde mal ve hizmetin olası faydalarına 

sahip olmak ve kullanımına dair tüm kararları almak gibi konular da dahil 

edilmektedir. Yine farklı işletmelerin ürüne sahip olmasını ve ondan yarar 

sağlamasını engellemek konusu da kontrol kavramına dahildir. Kontrolün sağlanması 

ise geri alım anlaşmalarının olup olmamasına da bağlıdır. Eğer bir mal ve hizmet geri 

alım anlaşmalarına tabiyse işletmenin kontrolü tam olarak sağladığı 

söylenememektedir. 

Varlıktan sağlanacak olan faydalar ise varlığın elde tutulması, varlığın satılması veya 

yeni hizmetlerin arz edilmesinde kullanılması, farklı varlıklar için değer artırıcı bir 

nitelikte kullanılması, yükümlülük yerine getirme aracı olarak kullanılması ve 

giderlerin karşılanmasında kullanılması, tamamen elden çıkarılması veya başka bir 

malla değişilmesi ve borca karşılık teminat olarak tutulması olarak belirtilmiştir. Bu 

sayılan durumlar ile sağlanacak olan nakit ve nakit akışları işletmeye varlığın 

sağladığı faydalar olarak belirtilmiştir. 

  5.2.3.8 Zamana Yayılı Edim Yükümlülükleri 

Bir edim yükümlülüğünün zamana yayılı olarak gerçekleşmesi için belli şartlar 

bulunmaktadır39. İlk olarak tüketimin müşteri tarafından malın teslim alındığı an 
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itibariyle gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Yine edimle ilgili gelişimlerin yaşanması 

(ağırlıklı olarak inşaat işleri bu kapsama alınabilir) ve müşterinin kontrolü altında yer 

alan bir varlığa dönüşmesi bu şartlar altında sayılmıştır. Üçüncü şart olarak edimin 

işletme adına kullanımda alternatif sayılabilecek bir varlık ortaya çıkarmaması ve 

edimin tamamlanan miktarı karşılığında tahsil hakkının elde edilebilir olarak 

bulunması sayılmıştır. 

Burada alternatif kullanımdan kasıt işletme tarafından varlığın ortaya çıkması veya 

gelişimi aşamasında farklı amaçlar için kullanımıdır. Yapılan sözleşmede ilgili 

şartlar belirtilerek hukuki olarak alternatif kullanım şartları engellenebilmektedir. 

Yine alternatif kulanı şartları sözleşmede belirtilerek engelleme şartları 

gerçekleştirilmektedir. Burada ortaya çıkabilecek kısıtlamaların doğuracağı sonuçlar 

göz önüne alınarak karar verilmelidir.  

 İşletmenin tamamlanan edime karşılık ne ölçüde tahsil hakkına sahip olduğunun 

belirlenmesinde ilgili kanunların yanı sıra sözleşmede yer alan şu şartlar göz önüne 

alınmaktadır; 

- Burada tutar ile işin tamamlanması arasındaki ilişkinin sabit olması zorunlu 

değildir. Buna karşın fesih işleminin gerçekleşmesi ve ilgili işlemin edimin ifasının 

taahhüde bağlı olarak yerine getirilmemesi haricinde bir durumdan kaynaklanması 

halinde işletmenin yapımı tamamlanmış edim karşılığında kazanç elde etme hakkı 

saklıdır. Burada elde edilen kardan kayıplar dikkate alınmamakla beraber satış fiyatı 

kadar bir tutar göz önüne alınmaktadır. Buna makul kar marjı adı verilmiştir. Bu marj 

belirlenirken sözleşme kurulurken beklenen kar marjı üzerinden uygun bir oran 

hesaplanmaktadır. 

-  Daha önce yapılan sözleşmelerde elde edilen kar marjından fazla bir oran elde 

edilmişse yine bu sözleşmelerde belirlenen sermaye maliyeti göz önüne alınarak oran 

yeniden belirlenmelidir.  
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Tahsil hakkının koşulsuzluğu ise zorunlu bir hal değildir. Üzerinde anlaşılan 

hizmetin yerine getirilmesi sonucunda tahsil hakkı koşulsuz hale gelmektedir. 

Müşterinin fesih hakkının olmaması durumunda ancak sözleşmeyi feshetmesi 

halinde (taahhüdün yerine getirilmemesi şartı da buna dahildir) sözleşmeye göre 

işletme ilgili mal ve hizmetin devri işletme tarafından sürdürülmeli ve tahsil edeceği 

bedeli isteme hakkına sahip bulunmaktadır. Sözleşmede yer alan ödemeye dair 

hususlar da ilgili zamanda taahhüt edilen edimin tamamlanmasıyla tahsilat arasında 

yaşanabilecek orantısızlıkların ortaya çıkmasından dolayı mutlaklık unsuru 

taşımamaktadır. Sözleşmedeki ödeme planı yalnızca planlanan zaman ve tutarı 

göstermektedir. Burada asıl dikkat edilmesi gereken konu edimin ne kadarının 

tamamlandığıdır. 

5.2.3.9 Belirli Bir Anda Yerine Getirilen Edim Yükümlülükleri 

  Yukarıda belirtilen şartlara bağlı olarak yükümlülük belirten bir işlemin belirli bir 

anda yerine getirilip getirilmeyeceği belirlenmektedir. Bununla beraber ilgili 

yükümlülüklerde incelenmesi gereken diğer şartlar şunlardır40: 

- İşletmenin sahip olduğu tahsil hakkı ve müşterinin ödeme yükümlülüğüne bağlı 

olarak müşterinin ödeme gücü belirlenmekte ve işlemin belirli bir anda gerçekleşip 

gerçekleşmeyeceği saptanmaktadır. 

- Yine müşterinin ilgili varlığın mülkiyetine sahip olması ilgili tarafların ilişkisi 

açısından bir göstergedir ve müşterinin varlık üzerinde mutlak bir hakka sahip 

olduğunu gösterir. Eğer işletme müşterinin yükümlülüğünü yerine getirememesine 

karşılık mülkiyet hakkını elinde bulunduruyorsa bu durum müşterinin varlığın sahibi 

olması ve varlığı kontrol etmesi açısından sıkıntı yaratmamaktadır. 

- Eğer zilyetlik müşteriye devredildiyse müşteri yine her türlü kullanım ve 

faydalanma hakkına sahip bulunmaktadır. Ancak mülkiyetin aksine burada kontrol 

unsuru zaman zaman bulunmamaktadır. Eğer konsinye veya geri alım anlaşmaları 

söz konusuysa zilyetlik devredilmiş ancak mülkiyet halen işletmenin elinde 
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bulunabilmektedir. Geri alım anlaşmaları finansman sağlamak amacıyla yapılmışsa 

ilgili varlık mali tablolarda yer alır ve tahsilat bedeli de yükümlülükler kapsamında 

yer almaktadır. 

-  İlgili risk ve getirilerin devri müşterinin elde ettiği faydalar açısından bir gösterge 

olabilir. Buna karşılık katlanılacak riskler ve elde edilecek getiriler göz önüne 

alındığında devir işlemi haricinde gerçekleşecek bir işlemden doğan edimin ortaya 

çıkaracağı riski kapsam dışına almaktadır.  

- Müşterinin varlığı elde etmeyi kabul etmiş olması da varlığa ilişkin faydaları elde 

etme ve varlık kullanımına dair yetki sahibi olduğuna dair bir göstergedir. Burada 

kontrolün hangi zaman diliminde devredildiği unsuru önem kazanmaktadır. Eğer mal 

ve hizmetin devrinin kontrol şartları açık ve objektif olarak belirlenebiliyorsa 

işletmenin tespite dair herhangi bir çalışma yapmasına gerek yoktur. Ancak bu 

durumu tespit etme güçse kontrolün ne zaman müşteriye geçtiği de net olarak 

belirlenememektedir. Kabule bağlı olarak sözleşmede anlaşılan şartlar yerine 

getirilmemişse müşterinin sözleşmeyi iptal etme hakkı bulunmaktadır. Elde edilen 

hasılat eğer müşterinin kabulünden önce kayıt altına alınmışsa kalan yükümlülüklerin 

hangi zaman dilimi içinde kayıt altına alınacağı işletme tarafından 

değerlendirilmelidir. 

 5.2.3.10 Edim Yükümlülüğüne Dair İlerlemenin Ölçülmesi 

   Elde edilen hasılatı zamana yayarak kayıt altına almak için ilerlemenin ölçülmesi 

yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntem, ilgili mal ve hizmetin ölçümün yapıldığı 

tarihte ne kadarının müşterinin kontrolüne geçtiğinin tespit edilmesinde 

kullanılmaktadır. Zamana yayılı olarak gerçekleştirilen edimler için işletme tek bir 

ölçüm yöntemi kullanarak hesaplamaları gerçekleştirmektedir. Burada edim 

yükümlülükleri ve şartlar sınıflandırılarak benzer olaylar için benzer ölçüm 

yöntemlerinin kullanılmasına dikkat edilmektedir. Raporlama işlemlerinin 

gerçekleştirildiği dönemler üzerinden karşılaştırma yapılır ve ilgili mal veya hizmetin 

ne kadarının gerçekleştiği bu dönemler üzerinden gerçekleştirilmektedir. 
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Burada girdi ve çıktı ölçüm yöntemleri olarak iki ayrı yöntem bulunmaktadır41. Çıktı 

yöntemlerinde devredilen mal ve hizmet miktarı ölçülerek taahhüt edilen mal ve 

hizmet miktarına oranlanarak hasılat elde edilir. Bu araştırmaların kapsamında edime 

dair her türlü bilgi bulunmaktadır. Edimin tamamlanan kısmının tamamlanma süresi, 

edimle ilgili araştırmalar, hedeflerin ne ölçüde gerçekleştirildiği ve üretim sonucunda 

teslim edilen birimler gibi yöntemler bu başlığın altında gerçekleştirilir. Burada 

işletmenin dikkat edeceği konu edimin doğru saptanabilmesidir. Edimin kontrolünün 

tamamı müşteriye devredilen bir mal veya hizmeti kapsaması halinde özellikle edim 

yükümlülüğünün tamamen ifasına dönük işlemlerde sıkıntılar yaşanabilmektedir. 

Eğer raporlama işleminde çıktıda yer almaması gereken ve müşterinin kontrolüne 

girmiş olan mallar ile yapımı devam eden edimleri barındırması halinde gerçekten 

sapmalar meydana gelecektir. Burada işletme tamamlanan edimle elde edilecek 

hasılatın birbiriyle orantılı olduğu bir miktarda tahsilat yapacaksa faturada belirttiği 

miktar kadar tahsilatı muhasebe kayıtlarına alabilmektedir. Çıktı yönteminde elde 

edilen çıktıların miktarına dair gözlemleme süreçlerinin aksaklığı ve gözlemleme 

işleminin gerçekleşmesinin işletme açısından maliyetli olması işlemleri 

zorlaştırmakta ve sistemin aksaklığına neden olmaktadır. 

Girdi yöntemleri ise işletmelerin bir edim yükümlülüğünü yerine getirebilmek için 

katlandıkları girdileri gösteren sistemin adıdır. Buradaki girdiler emek, sermaye, 

makine, elektrik tüketimi vb. unsurlardan oluşmaktadır. Burada sayılan girdiler 

tahmin edilen girdi miktarına oranlanarak hasılat hesaplanmaktadır. Girdi kullanımı 

dönemsel olarak eşitse hasılatla ilgili kayıtlar da mali tablolarda eşit olarak yer 

alacaktır. Girdi yöntemlerinde en önemli sorun girdiler ve kontrol edilen ürünün 

devri arasında çıktı yöntemlerinde nispeten bulunan ilişkinin zaman zaman 

kurulamamasıdır. Burada ilişkinin daha zor kurulabilmesi yöntemin çıktı 

yöntemlerine nazaran kullanılabilirliğini de azaltmaktadır. İşletme bu olumsuz etkiyi 

azaltmak adına bazı girdileri yöntem dışında bırakmaktadır. Örneğin işletmenin 

katlanmış olduğu ve işlemin tamamlanması konusunda verimsizlik yaratan israf 

edilmiş malzemeler gibi maliyetleri hasılatın hesaplanmasında kapsam dışında 
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bırakmaktadır. Yine katlanılan maliyetlerle işletmenin işlemi gerçekleştirmesi 

arasında orantı bulunmaması halinde de edimi daha net biçimde kayıt altına almak 

adına düzeltme işlemleri kullanılmaktadır. İşletmenin sözleşmenin yapıldığı süreçte 

belirli maliyetleri muhasebeleştireceğini belirlemesi de ilerleyen süreçlerde 

işletmenin elinin rahatlamasını sağlayacaktır.  

İşletmenin ölçüm sırasında dikkate alması gereken başka bir konu kontrolünü 

devretmediği mal ve hizmetlerdir. Bu hizmetler edimin ilerlemesi için yapılan 

hesaplamalarda daha sağlıklı sonuçlara ulaşmak açısından ölçüm dışında 

bırakılmalıdır.  Edim yükümlülüğünün yerine getirilmesinde ise bu mal ve hizmetler 

ölçüme dahil edilmek zorundadır. Ayrıca ilerleme sürecinin devamında yeni şartlara 

uyum sağlamak gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda ilerleme ile ilgili 

tahminler de güncelleştirilmelidir. 

İşletme edim yükümlülüğüne ilişkin tamamen ifanın gerçekleştiği şartlar altında ve 

ölçümün gerçekleşmeye uygun olarak yapılması şartıyla zamana yayılı olarak 

gerçekleşen işleme karşılık gelen tutarı birebir finansal tablolara aktarabilir. Ancak 

ölçüm şartları uygun değilse işletme ilerleme süreci bu şekilde ölçülememektedir. 

Yine edim yükümlülüğünün ölçülebilmesinin zor olduğu bazı dönemler 

bulunmaktadır. Buna karşılık işletme yükümlülük yerine getirildikçe maliyetlerin 

ölçülmesi ve kayıt altına alınması ihtiyacı duymaktadır. Bu durumda sonucun net ve 

uygun ölçülebildiği zaman dilimine kadar maliyetler muhasebe kayıtları altına alınır. 

 5.2.3.11 TFRS 15’de Ölçüm İşlemi Ve Değişkenler 

   Hasılatın ölçülebilmesi için öncelikle işlem bedellerinin hesaplanması 

gerekmektedir. İşlem bedelleri hesaplanırken sözleşmelerde yer alan hükümleri ile 

ticari teamüller göz önünde tutulmaktadır. İşlem bedeli hesaplanırken vergi gibi 

üçüncü şahıslara veya kurumlara ait olan miktarlar hariç tutulmaktadır. Bu bedeller 
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elde edilmesi umulan kazançtan düşülmektedir. İşlem bedelini belirleyen başlıca beş 

unsur bulunmaktadır42: 

-Değişken Bedel: Taahhüt edilen bedelin içinde değişken bir tutarın bulunması 

halinde hesaplanır. Bu bedel tahmini bir değer içermektedir. Farklı unsurlar (cezalar, 

indirimler, iadeler, puanlar, primler vb.) bu bedelde değişimlere neden 

olabilmektedir. Yine işleme konu olan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi de hak 

edilen para miktarını etkiliyorsa değişiklik gösterebilmektedir. Sözleşmede bedelin 

değişkenlik göstereceğine dair ibare konulması halinde de değişen bedel söz konusu 

olmaktadır. Örneğin; müşteri işletmeden indirim veya avantaj bekliyorsa ve bunu 

sözleşmedeki ibarelerde belirtmişse bu durum değişken bedel olarak ifade 

edilmektedir. Yine işletmenin elde etmeyi umduğu bir beklenen değer varsa bu değer 

de değişken bedel olarak ifade edilir ve böyle hesaplanır. İade işlemine dair 

taraflardan birinin beklentiye sahip olması halinde de dönem sonlarında değişken 

bedel yeniden hesaplanmaktadır. Değişken bedel tahminlerinin kapsamına 

oluşabilecek hasılat iptalleri de girmektedir. Hasılat iptallerinin artacağına dair 

varsayımlar göz önüne alınarak hesaplamalar yapılmaktadır. Bedelin işletme dışı 

faktörlerden etkilenmesi, yaşanan belirsizliğin uzun süreceğinin varsayılması, 

işletmenin kullanabileceği kanıtların azlığı ve tecrübesinin sınırlılığı gibi şartlar göz 

önünde tutularak hasılat iptalleri değişken bedel üzerinden kayıt altına alınır.  

Ödemelerin zamanlamasının taraflar açısından avantaj yaratması ile paranın zaman 

değeri kavramı da göz önüne alınarak hasılatla ilgili düzeltme işlemleri 

yapılmaktadır. Burada önemli sayılabilecek ağırlıktaki finansman bileşenleri devreye 

girmektedir ve hasılat işlemleri bu değişkenlerin nakit tutarı üzerinden yapılacak 

değişikliklere göre hesaplanmaktadır. Bu hesaplamalarda faiz oranları ve mal devri 

ile ödeme süresi arasındaki zaman diliminin uzunluğu da göz önüne alınmaktadır. 

Eğer devir ve ödeme süreleri arasında bir yıldan az bir süre bulunmakta ise 

finansman bileşenlerine bağlı düzeltme işlemlerinin yapılmasına gerek 

bulunmamaktadır. İşletme ile müşteri arasında finansman sağlamak amacıyla yapılan 

sözleşmelerde ise iskonto oranı kullanılmaktadır. Belirlenen güvence bedelleri de 
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hesaplanan iskonto oranı çerçevesinde hasılata yansıtılmaktadır. İşletme burada da 

nakit ödeme yapıldığı anda elde edeceğini varsaydığı değer üzerinden de iskonto 

oranı belirlenebilmektedir. İskonto oranının değişiminde faiz oranındaki değişimler 

veya kredi riskinin artışı gibi unsurlar etki yaratmamaktadır. Finansmana dayalı 

işlemlerden doğan sonuçlar kapsamlı gelir tablosunun içinde yer almaktadır.  

- Gayri Nakdi Bedel:  Sözleşmelerde bulunan ödeme taahhütlerine bağlı olarak 

gerçeğe uygun değer oranında hesaplanan değerdir. Eğer ödeme taahhütlerinde gayri 

nakdi bedeller net olarak hesaplanamıyorsa veya tahmin edilemiyorsa işletme satış 

fiyatları üzerinden ilgili bedeli hesaplayarak muhasebeleştirmelidir. Müşteri eğer 

hizmetin yerine getirilmesi için işletmeye katkıda bulunuyorsa burada da kontrolün 

işletmede veya müşteride olduğu belirlendikten sonra eğer bu katkılar işletmedeyse 

gayri nakdi bedel kapsamında kayıt altına alınır. 

- Müşteriye Ödenebilir Bedel: İşletmenin müşterilerine ödemeyi umduğu nakit 

bedellere verilen isimdir. Bu miktarlara nakit benzeri değerler olarak bilinen hediye 

çekleri ve kuponlar da dahil edilmektedir. İşlemler mal ve hizmet devri yapılırsa 

artış, devir yoksa azalış olarak hesaplanır. Bu bedel gerçeğe uygun değer üzerinden 

muhasebeleştirilir ve mal alımı yapıldığında gerçeğe uygun değer üzerinden 

hesaplanan kısmı aşan değer azalış olarak kayıt altına alınır. Gerçeğe uygun değerin 

net olarak tahmin edilemediği durumlarda ise mal alışların tamamı azalış olarak 

yazılır. Ödenecek olan bedelin işlem sonucunda azalış olarak kaydedilerek finansal 

tablolara alınması için devir işleminin yapılması veya buna dair taahhütte 

bulunulması halinde ilgili işlem finansal tablolarda yerini alır.  

5.2.3.12 TFRS 15 Kapsamında İşlem Bedelinin Dağıtımı 

 - İşlem Bedelinin Edim Yükümlülüklerine Dağıtımı: İşletme sahip olduğu her bir 

edim yükümlülüğüne hizmet bedeli tahsis ederek ödenecek bedeli tespit etmek 

amacıyla dağıtım yapmaktadır. Bu bedel genellikle satış fiyatı üzerinden 

hesaplanmaktadır. Bununla beraber indirimler ve değişken bedel üzerinden de 

hesaplamalar yapılmaktadır. 
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Satış fiyatının tespitinin yapılabilmesi için her yükümlülüğün fiyatı ayrı ayrı tespit 

edilerek ilgili işleme uygulanması yoluyla gerçekleştirilir. Yine benzer mallar için 

daha önceden tespit edilmiş satış fiyatı da fiyatlarının tespiti zor olan mallar için 

emsal olarak kullanılabilmektedir. Yine satış fiyatının tespitinin zor olduğu ve 

tahmini gerektiren durumlarda işletme piyasa şartlarını, müşterilerin ödeme 

durumunu ve işletmenin ekonomik durumunu göz önüne alarak tahminlerde 

bulunmalıdır. Burada işletme yapacağı gözlemlerden yararlanarak karar vermelidir. 

Benzeri müşteri gruplarına ve benzeri durumdaki farklı gruplara uygulanacak 

politikalar açısından tutarlı olması zorunluluğu da bulunmaktadır. 

Bir yöntem olarak kullanılan piyasa değerlendirme yaklaşımında, işletme müşteri 

gruplarını ve ekonomik koşulları göz önüne alarak ödemeyi isteyecekleri bedeli 

saptayarak satış fiyatını bu yolla belirleyebilmektedir. İşletme bu işlemi yaparken 

diğer firmaların içinde bulunduğu şartları da göz önüne alabilir ve uyguladıkları fiyat 

politikalarını kendi fiyatlarını belirlerken dikkate alabilir. 

Diğer bir yaklaşım olan maliyet artı kar yaklaşımında önce maliyet bedeli 

belirlenmekte daha sonra maliyet bedeline bağlı kar marjı belirlenmektedir. Bu kar 

marjı da belirlenirken genel ekonomik şartlar ve sektörel şartlar göz önüne alınarak 

maliyet bedelin üstüne eklenir ve fiyat saptanır. 

Bakiye yaklaşımında ise toplam işlem bedellerinden toplam satış fiyatlarının 

çıkarılması yoluyla satış fiyatının tespit edilmesi mümkündür. Ancak bu işlemin 

yapılabilmesi için gerekli şartlardan biri ilgili mal ve hizmetin satış fiyatının tek 

başına satılmadığı için belirsiz olmasıdır. Yine ilgili mal veya hizmetin farklı fiyat 

seviyelerinden farklı müşteri gruplarına satılmış olması sonucunda tek bir fiyatın söz 

konusu olmaması da bakiye sisteminin uygulanması da diğer bir şart olarak 

belirlenmiştir. 

Bir ürün grubunda birkaç malın satış fiyatı aşırı değişkense ve tek başına 

belirlenemiyorsa bakiye yaklaşımının kullanılması mümkündür. Burada değişken 

fiyata sahip ürünler bir grup olarak ele alınarak daha sonra diğer mal ve hizmetlerin 
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toplamı da bunların üzerine eklenerek satış fiyatının tahmin edilmesi mümkündür. 

Burada önemli olan birden fazla yöntemin aynı anda kullanılmasının muhasebe 

kayıtlarında tutarlılık yönünden bir aksaklık yaratmamasıdır. 

Diğer bir yöntem olan indirim bedellerinin dağıtımında mal ve hizmet grubunun 

toplam satış fiyatı belirlenerek taahhüt edilen miktarı aşıp aşmadığı kontrol edilir. 

İlgili değerin taahhüdü aşması halinde indirim yapıldığı görülmektedir. Burada 

yapılan indirim bütün mallar üzerinden yapılan indirimlerin toplamı şeklinde ele 

alınmakta ve edim yükümlülüklerine oransal olarak dağıtılmaktadır. Eğer işletme 

sadece bir ürün satıyorsa veya sözleşmede tek bir ürüne yer vermişse, herhangi bir 

ürün pakedi satıyorsa fakat indirim bedelleri paketteki ürünler için ayrı ayrı 

hesaplanıyorsa ve her bir indirim paketi için yapılan indirim miktarı sözleşmede 

yazan miktar ile aynı olup ilgili bedelin tespitini kolaylaştırıyorsa indirim edim 

yükümlülüklerinin hepsine değil bir veya birkaçına dağıtılmaktadır.  

Değişken bedel dağıtılırken sözleşmede belirlenen bedel bir hizmet paketi 

içerisindeki hizmetlerin bedelindeki değişimlere bağlı olarak yeniden tespit 

edilebilmektedir. Örneğin paketlerdeki herhangi bir hizmet için ödenecek primin 

bulunması buna örnektir. Yine edim yükümlülüklerinden herhangi birinin paketteki 

diğer ürünlerden ayrı olarak fiyatının yeniden saptanması gibi durumlarda değişken 

bedel yeniden saptanmaktadır.  

Eğer değişken bedelin ödenmesi mal veya hizmetin devredilme şartına bağlanmışsa 

veya değişken tutarın mallara dağıtımı tutarlılık ilkesi ile çelişki yaratmıyorsa ilgili 

değişken tutar herhangi bir edim yükümlülüğüne veya edim yükümlülüğünü 

oluşturan mal ve hizmetlere dağıtılabilmektedir. 

-İşlem Bedelinde Meydana Gelen Değişmeler: İşlem bedelindeki değişimler ilgili 

sözleşme şartlarında belirlenen şartlardan farklı, olağanüstü durumların ortaya 

çıkmasından veya başlangıçta ortaya çıkan ancak ilerleyen süreçlerde çözülen 

belirsizliklerden kaynaklanabilmektedir. Şartlara bağlı olarak işlem bedeli değişirken 

işletme başlangıçta yapıldığı biçimde ilgili edim yükümlülüklerine dağıtmaktadır. 
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Satış fiyatlarında değişim meydana geldiğinde ise işlem bedelinde yeniden dağıtım 

söz konusu olmaz. Bunun yerine değişiklik kalemleri hasılat tutarından indirim 

olarak kayıtlarda yerini alır. 

Eğer sözleşme değişikliğine bağlı olarak işlem bedelinde değişiklikler ortaya 

çıkıyorsa işletme edim yükümlülüklerine ilgili şekillerde dağıtım yapabilmektedir. 

Örneğin, işlem bedeli sözleşme değişmeden önce verilen bir taahhüde dayanıyorsa ve 

işlem kayıt altına alınmışsa, işlem bedeli tutarı sözleşmedeki değişiklikten önce ilgili 

yükümlülüklere pay edilmektedir. 

Yine ayrı bir sözleşmeyi gerektirmeyen işlemlerde meydana gelen işlem bedeli 

değişiklikleri ise tamamlanmamış veya bir kısmı yerine getirilmiş olan edim 

yükümlülükleri arasında paylaştırılmaktadır. 

5.2.3.13 TFRS 15 Kapsamında Sözleşme Maliyetleri 

 -  Sözleşme Yapılması İçin Katlanılan Ek Maliyetler: İşletme yaptığı bir 

sözleşmedeki edimler için katlandığı maliyetleri ileride geri kazanacağına dair bir 

kanıya sahipse maliyetleri kayıt altına alabilmektedir. Buradaki kayıtta maliyetler 

varlık kapsamında sınıflandırılmaktadır. Çünkü ileride elde edilmesi beklenen değer 

işletme bünyesine alındığında varlık olarak mali tablolarda yer alacaktır. Buradaki 

sözleşme maliyetleri tamamen işletmenin yaptığı sözleşmenin varlığına bağlı olarak 

ortaya çıkar. Buna karşılık işletme yaptığı sözleşmeyle ilgili maliyetlerin bir kısmını 

gider olarak kayıtlara alır. Buradaki müşteri tarafından karşılanan ve müşteriye fatura 

edilen maliyetler dışındakiler gider olarak kaydedilebilmektedir. Yine bir yıl veya 

daha az süre için yapılan anlaşmalara ilişkin ödemeler de gider olarak 

kaydedilebilmektedir. 

-  Sözleşmeyi Yerine Getirmek İçin Katlanılan Maliyetler: Bu tür maliyetleri 

kayıt altına alabilmek için öncelikle bir sözleşmenin varlığı gereklidir. Sözleşmeye 

bağlı olarak ortaya çıkan yükümlülüklere dair giderler varlık olarak muhasebe 

kayıtlarına alınabilir. Diğer bir şart ilgili maliyetlerin edim yükümlülükleriyle ilişkili 
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olması ve ilgili maliyet kalemlerinin edim yükümlülüğünün yerine getirilmesi veya 

geliştirilmesinde etken olması gerekliliğidir. Yine ilgili maliyetlerin belirli bir zaman 

dilimi içerisinde işletmeye geri dönüşünün sağlanması da maliyetin kaydedilmesi 

için şart olarak belirtilmiştir. 

Kayıtlara alınacak ilgili maliyet kalemleri standartta şu şekilde tanımlanmıştır: 

-  Doğrudan üretimde kullanılacak işçilik ve malzeme ile ilgili giderler. 

      -  Sözleşme konusu olan faaliyetlere dair maliyetler. 

     - Müşterinin katlandığı ve kendisine fatura edilen maliyetler. 

     - Sözleşme kapsamındaki işlemi gerçekleştirmek için dolaylı hizmet verenler için 

katlanılan maliyetler. 

İşletmenin gerçekleşme şartına bağlı olarak kayıtlara alacağı maliyetler de şu şekilde 

sınıflandırılmıştır: 

-  İlgili işleme dair olan ve işletme yönetiminin katlandığı maliyetler. 

      - Sözleşme konusu gerçekleştirilirken fazladan sarf edilmiş olan malzemelere ve 

üretim faktörlerine dair maliyetler. 

     - Sözleşmede kısmen veya tamamen gerçekleştirilmiş olan işlemlere dair 

maliyetler. 

 -    İşletmedeki edim yükümlülüklerinin yerine getirilme ölçüsünün tam olarak tespit 

edilemediği hallerle ilişkili maliyetler. 

-İtfa Payı Ve Değer Düşüklüğü: Herhangi bir ürün için itfa payı ayrılması işletme 

adına zorunlu tutulmuştur. İtfa payının ayrılması için ilgili malın finansal tablolarda 

yer alması ile müşteriye devri şartları aranmaktadır. İtfa payının işletmenin malı 
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devri süresi içinde meydana gelebilecek değişiklikler sonucunda güncellenmesi 

mümkündür. Yine ilgili varlıkların defter değerinde meydana gelebilecek 

değişiklikler sonucunda değer düşüklüğü için karşılık ayırmaktadır. Örneğin; işletme 

malın devri karşılığında tahsil etmeyi beklediği ancak tahsil edilemeyen tutarlar için 

karşılık ayrılmaktadır. Yine mal ve hizmetlerin üretim dışında bulunan ve genellikle 

pazarlamaya dair katlandığı ve gider olarak kaydetmediği maliyetler için de karşılık 

ayrılmaktadır. Değer düşüklüğünden doğan zararları kayıt altına almak için ilk olarak 

TMS kapsamındaki varlıkların zararları kaydedilmektedir. Daha sonra değer 

düşüklüğünün tutarı test edilir ve ilgili defter değeri ilgili varlıkların değer 

düşüklüğünü düzenleyen TMS 36’ya göre varlığın bulunduğu birimdeki defter 

değerlerine ekler. 

Değer düşüklüğünün tamamen veya bir kısmının ortadan kalkması halinde ise ilgili 

değer düşüklüğü karşılığı için iptal kaydı yapılmalıdır. Daha sonra ilgili kayda konu 

bedel kar veya zarar cinsinden muhasebe kayıtlarına alınır. Defter değerindeki artış 

için belirlenmiş olan üst sınır, değer düşüklüğü zararlarının muhasebeleştirilmiş 

olmaması halinde hesaplanan ve itfa payını içermeyen tutardan fazla olmamasıdır. 

6. TFRS 15’İN ELEKTRONİK TİCARETTE UYGULANMASI 

    6.1 Mal Ve Hizmet Satışlarına İlişkin Örnekler 

       Elektronik ticaret alanında yapılan alım satım işlemlerinde öncelikli olarak bir 

sözleşme yapılmaktadır. Bu sözleşmelerde alıcı ve satıcı ile ilgili bilgilerin yanında 

ürünün teslimi ve bedeline dair bilgiler de yer almaktadır. Burada yapılacak olan 

sözleşme için şekil şartı bulunmamaktadır.  

Yeni yürürlüğe giren TFRS 15’e göre alıcı, kendisine ulaştırılan ürünle ilgili 

doğabilecek riskler ve zararlardan sorumlu değildir. Daha önce yürürlükte bulunan 

TMS 18’de risklerin alıcıya devredilmesiyle beraber ürünün hasılata alınma işlemi 

gerçekleştirilebilirken burada risk devri söz konusu olmadığından ürünün 
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devredilmesinin yanında hasılatın elde edilmesi muhasebeleştirme işlemi için temel 

şartlardır.  

Aynı müşteri ile yapılan sözleşmelerin birleştirilmesi de elektronik ticaret firmaları 

için mümkündür. Örneğin bir masaüstü bilgisayarın satışı için sözleşme yapılması ve 

daha sonra da bilgisayar hard diskinin satışı için sözleşme yapılması gibi bir 

durumda sözleşmelerin birleştirilmesi mümkündür. Çünkü iki malzeme birbirini 

tamamlayıcı unsurlardır 

Elektronik ticaret işletmeleri için, müşterinin ödeme kabiliyetini kaybedip 

kaybetmediğini belirlemek için devir işleminin başlangıcında işlem yapmak zor 

olmaktadır. Bunun nedeni satışların genel olarak kredi kartıyla yapılmasından 

kaynaklanmaktadır. Müşteri kredi kartlarının hesap kesim tarihlerinin de birbirinden 

farklı olması hasılatın muhasebeleştirilmesi işlemlerinde göz önünde bulundurulması 

gereken bir konudur. Bu durum elde edilecek hasılatın muhasebeleştirilmesinde de 

belirsizlikler yaratmasına karşılık işletme riskin doğabileceğini düşündüğü 

durumlarda karşılık ayırarak bu durumun yaratabileceği dezavantajların da önüne 

geçebilir.  

Örnek 1: Önceden belirlenmiş olması halinde işletme tarafından sözleşme bedelinde 

fiyat artışları yapılması mümkündür. Bu durum sözleşmeye eklenebilecek yeni mal 

ve hizmetlerin varlığıyla mümkün olabilmektedir. Örneğin; internet üzerinden araç 

satışı yapan X işletmesi müşteriyle 2015 model aracın teslimi için 01.05.2016 

tarihinde anlaşmış olup ürünün gönderimi için anlaşılan tarih 03.05.2016’dir. Bu 

tarihe kadar aracın yan aksesuarlarının gönderimi halinde ilgili bedellerin mal ve 

hizmet bedelinin sözleşmeye eklenmesi ve bu bedel üzerinden de yüzde 20 indirim 

yapılması kararlaştırılmıştır. Bu durum yukarıda anlatıldığı gibi TFRS 15 ilkelerine 

uygundur. Burada önemli olan sözleşme içeriğinde sonradan eklenebilecek maliyet 

unsurlarına ilişkin şartların yer almasıdır. 

Örnek 2: Edim yükümlülüğünün aşamalı olarak gerçekleştirilmesi hallerinde yeni 

sözleşme yapılması şartları nadiren de olsa elektronik ticaret işlemlerinde 
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uygulanmaktadır. Bunun nedeni elektronik ticaret işlemlerinin genellikle perakende 

satışlar üzerinden gerçekleştirilmesidir. Fakat bunun dışında bulunan hizmet 

işletmeleri için bu kural uygulanabilmektedir. Örneğin; internet üzerinden 

dekorasyon hizmeti veren Y Ltd.Şti., 10.06 2016 tarihinde bir evi düzenlemek için 

sözleşme imzalamıştır. İşlemin tamamlanma süresi olarak 01.07.2016 belirlenmiştir. 

Daha sonra sözleşmede belirtildiği üzere evdeki perdelerin de şirket tarafından temin 

edilmesine karar verilmiştir. Sözleşme yapıldığında ise dekorasyon işlemleri 

tamamlanmıştır. Bu nedenle ilgili edim için sözleşme değişikliği yapılmalı ve 

muhasebe kayıtlarında yer almalıdır.  

Örnek 3:Eğer aynı işletmenin aşamalı olarak yerine getirdiği hizmetin konusunda 

farklı bir unsur yer almıyorsa, kalan kısımların ayrı bir sözleşmede yer almasına 

gerek yoktur. Örneğin; Y Ltd.Şti. , bir dekorasyon işlemi için zamana yayılı olarak 

anlaşmışsa, buna göre ilk parçanın tamamlanması 01.07.2016, ikinci parçanın 

tamamlanması 01.08.2016 tarihinde gerçekleştirilecekse, bu işlemler farklı unsurlar 

olmadığından yeni sözleşme yapılmaz.  

Örnek 4: Elektronik ticarette de farklı mal ve hizmetler kapsamına giren işlemler 

yapılmaktadır. Genel olarak aracılık hizmetleri, lisans hizmetleri, sözleşmede yer 

alan önceden belirlenmiş görevlerin ifası, perakende hizmetleri ve alım opsiyonları 

sektör kapsamında uygulanmakta ve bunlar farklı mal ve hizmet kapsamına 

girmemektedir. Sayılan haller dışında işletmenin ilgili sözleşmede ayrı olarak 

taahhütte bulunduğu ve farklı kaynaklarla beraber yararlandığı haller bunların 

dışında tutulmaktadır. Örneğin; internet üzerinden iş makinesi satan B firmasının 

sattığı makinenin sahip olduğu özel camları da müşteriye sunması halinde bu camlar 

farklı mal ve hizmet sayılmaktadır. Yine bu özel üretim cam her müşteri için üründen 

ayrı olarak satışa sunulmaktadır. Bu durum göz önüne alındığında da ilgili maldan 

ayrı olarak faydalanılmaktadır.  

Örnek 5: Elektronik ticaret işletmesinin elde ettiği hasılatı muhasebeleştirmesi için 

ilgili edim yükümlülüğünü yerine getirmiş yani mal veya hizmetin müşteriye teslim 

edilmiş olması gereklidir. Bu sektörde daha önce de belirtildiği gibi zamana yayılı 
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olarak kurulan sözleşmeler sık görülmediğinden ve ağırlık perakende satışlara ait 

olduğundan, teslim anında hasılat kayıt altına alınır. Burada işletme varlığın 

kontrolünün müşteriye geçip geçmediğini de değerlendirmek durumundadır. Örneğin 

internet üzerinden bir lisans programı satan Z A..Ş., sözleşmeyi 01.09.2016 tarihinde 

yapmıştır. İlgili sözleşmede 05.09.2016 tarihinde teslimin gerçekleştirileceği 

belirtilmiştir. Ancak sözleşmede belirtilen kulanım şartlarına aykırı davranılması 

halinde 3 ay içerisinde işletme tarafından geri alım şartının kullanılacağı da 

belirtilmiştir. Bu durumda Z A.Ş. normalde teslimi gerçekleştirdiği 05.09.2016 

tarihinde hasılatı kayıt altına almalıydı, buna karşılık geri alım şartının sözleşmede 

bulunması dolayısıyla 3 aylık süreyi beklemek zorundadır. İlgili sürenin sona 

ermesiyle hasılat elde edilmiş sayılacaktır. 

Örnek 6: Zamana yayılı olarak gerçekleştirilen yükümlülüklerde tahsil hakkının 

edimin tamamlanan kısmının ne kadarına karşılık geldiği işletme tarafından tespit 

edilmektedir. Elektronik ortamda özellikle hizmet sunan işletmeler bu işlemleri kayıt 

altına alırken bu durumu göz önüne almak zorundadırlar. Örneğin; internet üzerinden 

dekorasyon hizmeti veren T Ltd.Şti, 01.02.2016 tarihinde evin boya ve tasarım 

işlemleri için müşterisiyle anlaşmıştır. Hizmetin tamamlanma tarihi olarak 

01.03.2016 belirlenmiştir. Ancak 11.02.2016 tarihinde müşteri işçilerin özenli 

çalışmadığını iddia ederek sözleşmeyi feshetmiştir. Bu durumda işletme için tahsilat 

koşulunun ilgili hizmetin tamamlanması şartına bağlı olup olmadığına bakılır. Bu 

olayda böyle bir şart bulunmadığından 11 günlük süreye tekabül eden hasılat miktarı 

kayıt altına alınacaktır. 

Örnek 7:Bir elektronik ticaret sitesi olan E A.Ş, ürün başına fiyatı 10 TL olan 45 

adet ürün için alıcıyla 450 TL’ye anlaşmıştır. Ürünün teslimi için 5 aylık bir süre 

belirlenmiştir. Ancak anlaşmadan bir ay sonra müşterinin 60 adet ürün daha 

istemesinden dolayı sözleşme değişikliğe uğramıştır. Satılan yeni ürünler farklı 

nitelikte olduğundan sözleşme yenilenecektir. Yeni ürün başına 20 TL’ye anlaşılmış 

ve 20*60=1200 TL’lik yeni bir sözleşme yapılmıştır. 450 TL ve 1200 TL burada 

hasılat olarak kaydedilecek değerlerdir. 
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Örnek 8: Elektronik ortamda satış yapan bir yazılım firması sözleşmeye göre 3 ay 

içinde yeni bir paket için 3.000 TL’ye anlaşmıştır. Maliyet ise 800 TL olarak 

belirlenmiştir. Birinci ayın sonunda şirket işin %30’luk kısmının tamamlandığını 

ölçmüş ve 3000* 0,30= 900 TL’yi hasılat olarak kaydetmiştir. İkinci ayda ise 

sözleşme değerleri yeniden hesaplanıyor. Buna göre sözleşme bedeli 3.400 TL’ye, 

maliyet ise 850 TL’ye çıkartılıyor. Bu durumda sözleşmede mal ve hizmet 

bakımından değişiklik yaşanmayacağından hesaplanan değerler ilk yapılan 

sözleşmeye eklenir. Toplam maliyet 850+800=1650 TL olur, bu değer ilk yılda 

gerçekleşen maliyet olan 800*0,30=240 değerine oranlanarak tamamlanma yüzdesi 

%14,54 bulunur. Toplam sözleşme bedeli ile tamamlanma yüzdesi çarpılır43.  

(6.400 TL* %14,54)-900= 30.56 değeri hasılat olarak kaydedilir. 

Örnek 9: İnternet üzerinden ürün satmakta olan YX A.Ş. 01.05.2016 tarihinde KF 

LTD ile KDV hariç 150.000 TL karşılığında iki adet makine için anlaşmıştır. 

Yapılan anlaşmada KF LTD ilgili makineleri üçüncü kişiye sattığı anda ilgili bedeli 

ödeyecektir. İki gün sonra teslim işlemi gerçekleştirilmiştir. Bedeli elektronik çek ile 

ödenen satışın ürünün maliyeti 8.000 TL’dir. 

 Burada sahipliğe ilişkin olarak ilgili risklerin alıcıya devredilmesi yerine satıcı 

işletmede kalması durumunda elde edilecek olan kazancın hasılat olarak muhasebe 

kayıtlarına alınamayacağı kuralı göz önüne alınmalıdır. Bu kuralın geçerli olmasının 

şartlarından sayılan üçüncü kişiye satış işleminin bu durumda görülmesi bunun 

nedenidir. Burada elde edilen 150.000 TL’lik hasılatın kaydedilmesi bu nedenle 

mümkün değildir. Yapılacak kayıtlar şu şekilde olmalıdır; 

 

 

 

                                                           
43 Özerhan, Yanık, Marşap:2015: S:202 
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______________________01.05.2016_______________ 

120 ALICILAR                                                                  177.000,- 

              340  ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI                                    177.000,- 

________________________/_____________________ 

Ürün alıcılara ulaştığında yapılacak kayıtta hesap planındaki 18 koduyla başlayan 

Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları başlığı altındaki 182 numaralı 

Ertelenmiş Giderler hesabı kullanılmalıdır. Burada kayıtlar satılan ürünlerin maliyeti 

üzerinden yapılmalıdır. 

_________________________03.05.2016___________ 

         182 ERTELENMİŞ GİDERLER                                   16.000,- 

                    153 TİCARİ MALLAR                                                           16.000,- 

______________________/______________________ 

Ürünün satışı on gün sonra gerçekleşmiş ve aynı anda ücretleri ödenmiştir. İlgili 

kayıt şöyledir; 

__________________10.05.2016_________________ 

 102 BANKALAR                                                               177.000,- 

                 120 ALICILAR                                                                        177.000,- 

_____________________________/______________ 

Hasılatın Muhasebeleştirilmesi ise şu şekilde olacaktır.   
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___________________04.05.2016_________________ 

      340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI                             177.000,- 

            600  YURTİÇİ SATIŞLAR                                                                 150.000,- 

              391 HESAPLANAN KDV                                                                   27.000, 

_____________________/_________________________ 

Ürünler için hesaplanan maliyetin ilgili gelir tablosu hesaplarına aktarılması şu 

şekilde olacaktır; 

_________________________04.05.2016____________ 

  621  SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ                   16.000,- 

       182 ERTELENMİŞ GİDERLER                                                            16.000,- 

__________________   / ___________________________ 

     Örnek 10: İtalya’da faaliyet gösteren T A.Ş. internet üzerinden YX A.Ş. ile bir 

ürün satın almak üzere 01.06.2017 tarihinde 20.000 Euro bedel üzerinden sözleşme 

imzalamıştır. Montaj işleminin gerçekleştirilmesi de hizmete dahildir ve montaj 

bitiminin ardından ücret havale yoluyla banka hesabına gönderilecektir. 15.06.2017 

tarihinde montaj işlemi tamamlanmıştır. İş makinesinin maliyeti 8.000 Euro olarak 

hesaplanmıştır. 01.06.2017 tarihli Euro kuru 3,68 TL, 15.06.2017 tarihindeki kur ise 

3,73 TL’dir. 

Burada risk ve getirilerin alıcıya devredilmemesi durumunun gerçekleştiğini 

görmekteyiz. Satıcı olan YX A.Ş, montaj işlemini de yüklendiğinden sözleşmenin 

yapıldığı tarihten sonra da riskleri alıcıya devretmemiş bulunmaktadır. Bunun 
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sonucunda elde etmiş olduğu kazancın hasılat niteliğini taşıyarak kayıt altına 

alınması mümkün değildir. 

Burada önemli olan konu tahsilat işleminin kayıt altına alınacağı tarihtir. Esas olarak 

işlemin mali tablolara aktarılması için montaj işleminin tamamlanarak ilgili ürünün 

riskinin alıcıya devredildiği tarih kayıtlarda esas alınacaktır. Bu tarih 15.06.2017 

tarihidir. Euro/TL kuru da doğal olarak bu tarihteki değer üzerinden işleme 

alınacaktır.  

Verilen siparişin kaydı şu şekildedir: 

Öncelikle bedelinin TL cinsinden değeri bulunmalıdır. 

  20.000 Euro * 3,68 TL = 73.600 TL 

____________________01.06.2016_______________ 

   120  ALICILAR                                                                 73.600,- 

             340  ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI                                         73.600,- 

____________________________________________ 

Ürünün tesliminde o günkü kur üzerinden maliyet hesaplanarak muhasebe kayıtlarına 

alınır. Teslim aynı gün yapıldığından  

  8.000 Euro*3.68 TL = 29.440 TL olacaktır.  İlgili kayıt; 
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___________________01.06.2016_____________ 

     182 ERTELENMİŞ GİDERLER                                29.440.- 

                     153  TİCARİ MALLAR                                                       29.440,- 

_________________________________________ 

Ürünün ücreti 15.06.2016 tarihinde ödendiğinden oluşan kur farkı bu tarihte kayıt 

altına alınacaktır. Yapılacak kayıt şöyledir; 

_________________15.06.2016_________________ 

102 BANKALAR                                                               74.600,-               

              120  ALICILAR                                                                            73.600,- 

               601  YURTDIŞI SATIŞLAR                                                       1.000,- 

___________________/________________________ 

Elde edilen hasılatın kayda alınması şöyle olacaktır. 

__________________15.06.2016_________________ 

  340  ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI                               73.600,- 

       601 YURTDIŞI SATIŞLAR                                                                  73.600.- 

_____________________________/_______________ 

Satılan ürünlerin maliyeti şu şekilde kaydedilecektir. 
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___________________15.06.2016________________ 

621  SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ                 29.440,- 

      153 TİCARİ MALLAR                                                                         29.440,- 

_____________________/______________________ 

Örnek 11: TMS 18’de yer alan vade ertelemesi işlemleri TFRS 15 kapsamında 

yürürlükten kaldırılmıştır. Burada vade ertelemesi olarak tanımlanan işlemde vade 

farkından doğacak olan gelirler satış işleminde toplu olarak hesaplanır, gerçekleşen 

tahsilatlarda ise tahsilat miktarı kadar değer vade farkı geliri olarak ilk değerden 

düşülürdü. TFRS 15 uygulamasında ise hasılatın elde edileceği zaman dilimi 

muhasebe kayıtları için ön planda olduğundan, vadeli işlemler için ayrıca erteleme 

söz konusu olmamaktadır. Bunun aksine gerçekleşen işlemlerde hasılatın elde 

edilmesiyle birlikte vadeli işlemler de kayıt altına alınmaktadır.  

 Örnek 12 : İnternet üzerinden araç satışı yapan Carsell adlı internet sitesi D Limited 

Şirketinden 12.06.2016 tarihinde araç siparişi almıştır. Ara. 13.06.2016 tarihinde 

teslim edilmiştir. Aracın bedeli 10.000 TL, maliyeti ise 8.500 TL’dir. Bedel banka 

havalesi ile tahsil edilecektir. Carsell adlı şirket yılda on adet satış yapıp bunların 

ikisinde alacağını tahsil edememektedir. Bunun için araç bedelinin tamamını  karşılık 

ayrılmıştır.  

Burada karşılık ayırma işleminin gerçekleştirilmesi elde edilen hasılatın aynı anda 

finansal tablolara aktarılmasına olanak sağlamaktadır. Burada şirket geçmişte 

yaşanan olumsuz deneyimler gereğince ihtiyatlı davranarak karşılık ayırmış ve 

hasılatın elde edilememesi ihtimaline karşılık güvenilirlik şartını yerine getirmiştir. 

Burada risk ve getiriler alıcıya devredilmiştir ancak alacağın 120.000 TL’lik kısmını 

güvence altına almak adına sahiplik devredilmemiştir. 

Yapılacak ilk kayıt şöyledir; 
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________________________12.06.2016____________ 

120 ALICILAR                                                                        11.800,- 

             340  ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI                                         11.800,- 

______________/ _______________________________ 

Aracın alıcıya tesliminde yapılacak kayıt şöyledir;  

________________________13.06.2016______________ 

340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI                                       11.800,- 

                600  YURTİÇİ SATIŞLAR                                                              10.000,- 

                391   HESAPLANAN KDV                                                               1.800,- 

_________________/_____________________________ 

Maliyetin gelir tablosu hesaplarına nakli şu şekildedir; 

_________________12.06.2016____________________ 

 621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ                      8.500,- 

            153 TİCARİ MALLAR                                                                           8.500,- 

____________________/__________________________ 

Ayrılan karşılıklar ise şu şekilde muhasebeleştirilir;  
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______________________12.06.2016___________________ 

128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR                                         11.800,- 

    120  ALICILAR                                                                                             11.800,- 

__________________________/________________________ 

_________________30.06.2016__________________ 

654 KARŞILIK GİDERLERİ                                                 11.800,- 

            129 ŞÜP.TİC.ALACAKLAR KAR.                                                     11.800,- 

_________________/___________________________ 

Ücretin ödenmesi halinde yapılacak kayıt; 

__________________03.07.2016______________________          

102  BANKALAR                                                                           11.800,- 

             128 ŞÜPHELİ TİC.ALAC.                                                                  11.800,- 

___________________/_______________________________ 

___________________03.07.2016___________________                                        

129 ŞÜPHELİ TİC.ALAC.KARŞILIĞI                                      11.800,- 

          644  KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR                                     11.800,- 

___________/____________________________________ 
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SONUÇ 

     Elektronik ağlar ve internet hayatın her alanında üstünlüğünü kabul ettirmeye 

başlamıştır. Bu durum doğal olarak ticareti ve parasal işlemleri de etkisi altına 

almıştır. Dünyada 1990’lı yılların sonundan itibaren işlem hacmi artmaya başlayan 

elektronik ticaret işlemlerine mevzuatın uygunluk sağlaması önemli bir konu olarak 

göze çarpmaya başlamıştır. Özellikle vergi, muhasebe ve hukuk alanlarında OECD 

ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ticaretin standardizasyonuna dönük yaptıkları 

çalışmalar belli ölçüde başarılı olmuşsa da sektörün giderek büyümesi ve elektronik 

ticaretin zaman ve mekan kavramlarından bağımsız olarak sınırları aşması teoride 

uygulanması basit gibi görünen kavramların uygulanmasını güçleştirmektedir. Bu 

bağlamda dünya ülkelerinin kat edecekleri yolun uzun olduğunu söylemek 

mümkündür. Paranın yerini alan ödeme araçlarının da yaygınlaşması daha detaylı 

kanun değişikliklerini ve ortaklaşmaları beraberinde getireceğini ön görmek mümkün 

olmaktadır. 

Türkiye açısından durum değerlendirmesi yapıldığında henüz sektörel anlamda 

dünyayla yarışabilecek büyük elektronik ticaret platformlarının ortaya çıkmadığı 

görülmektedir. Ülkemizdeki şirketlerin ağırlıklı olarak lokal bazda faaliyet 

gösterdiklerini söylemek mümkündür. Buna karşın ülke içinde elektronik ticaret 

pazarının ülkemiz içinde giderek büyüdüğü ve yaygınlık kazandığı görülmektedir. 

Önümüzdeki yıllarda yeni girişimcilerin de katkılarıyla dünya pazarlarında Türkiye 

merkezli ticaret platformlarının sesini duyurmaya başlamaları da mümkün olacaktır. 

İnternet üzerinden ticaret konusunda nitel ve nicel olarak henüz dünya çapında 

firmalarla rekabet edecek konuma gelmemesine karşın ülkemizin elektronik ticaret 

bağlamında hukuki ve mali mevzuatı dünya ile uyumlu hale getirmek için çalışmalar 

yaptığı görülmektedir. Bu çalışmalar açısından geç kalındığı söylenebilir. Buna 

rağmen çıkarılan elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkındaki kanun ve ilgili 

yönetmeliğin ilk adım olarak olumlu olduğu görülmektedir. Ancak geniş kapsamlı 

bir sektör olan ve giderek geleneksel ticaretin yerini almaya başlayan elektronik 

ticaret için henüz çok küçük bir adım olarak hukuki mevzuatımızda yer almaktadır. 
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İlerleyen süreçlerde kanunun kapsamı genişletilmeli ve gerektiği takdirde elektronik 

ticaretin bünyesindeki alt sektörler itibariyle de yeni yasalar ve hukuki düzenlemeler 

yapılmalıdır. 

Vergi anlamında dünyada oluşturulmaya çalışılan fakat istenen seviyeye ve 

verimliliğe ulaşamayan hukuki düzenlemeler Türkiye’de de aynı şekilde varlığını 

sürdürmektedir. İlgili başlıklarda bahsettiğimiz vergi türleriyle ilgili elektronik 

ticareti kapsayan yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması ve ilgili Vergi Usul 

Kanunu taslağının yürürlüğe girmesi sektörün ve devletin lehine olacak durumlar 

yaratacaktır. Yine son zamanlarda konuşulmakta olan elektronik ticaret işlemleri 

üzerinden tevkifat yoluyla yapılacak vergilendirme işlemleri yasal düzenlemeler 

çerçevesinde olumlu bir işle olarak göze çarpmaktadır. Burada önemli olan husus 

vergilendirmede adalet ve tarafsızlık ilkelerine aykırı durumların ortaya çıkmasını 

önlemektir. Yani belirlenecek olan stopaj oranı, tüketicilerin piyasadan alışveriş 

yapmasını önleyecek nitelik taşıyarak piyasanın dengesini bozmamalı ve taraflar 

açısından adil olmalıdır.  

Muhasebeleştirme konusunda dünyada belirlenen standartların elektronik ticaret 

işlemleri üzerinde uygulanmasının genel olarak güçlük yaratmadığı görülmektedir. 

Bu açıdan TFRS 15’in kullanım amacına uygun olarak açık, sade ve anlaşılabilir 

olduğunu söylemek mümkündür. Bununla beraber dünyadaki muhasebe 

uygulamaları yakından izlenerek uygulanacak muhasebe politika ve standartlarında 

günceli yakalamak temel amaç olarak belirlenmelidir.  
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EK-1 

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ 

HAKKINDA KANUN 

Kanun No.  

6563                                                                                     KabulTarihi: 23/10/14 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, elektronik ticarete ilişkin esas ve usulleri 

düzenlemektir. 

(2) Bu Kanun, ticari iletişimi, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların 

sorumluluklarını, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeler ile elektronik 

ticarete ilişkin bilgi verme yükümlülüklerini ve uygulanacak yaptırımları kapsar. 

Tanımlar 

MADDE 2 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında; 

a) Elektronik ticaret: Fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik 

ortamda gerçekleştirilen çevrim içi iktisadi ve ticari her türlü faaliyeti, 

b) Ticari iletişim: Alan adları ve elektronik posta adresi dışında, mesleki veya 

ticari faaliyet kapsamında kazanç sağlamaya yönelik olarak elektronik ticarete ilişkin 

her türlü iletişimi, 

c) Ticari elektronik ileti: Telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama 

makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi 

vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla 

gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri, 
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ç) Hizmet sağlayıcı: Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel 

kişileri, 

d) Aracı hizmet sağlayıcı: Başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin 

yapılmasına elektronik ticaret ortamın ısağlayan gerçek ve tüzel kişileri, 

e) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını, 

ifade eder. 

Bilgi verme yükümlülüğü 

MADDE 3 – (1) Hizmet sağlayıcı, elektronik iletişim araçlarıyla bir 

sözleşmenin yapılmasından önce; 

a) Alıcıların kolayca ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak tanıtıcı bilgilerini, 

b) Sözleşmenin kurulabilmesi için izlenecek teknik adımlara ilişkin bilgileri, 

c) Sözleşme metninin sözleşmenin kurulmasından sonra, hizmet 

sağlayıcı tarafından saklanıp saklanmayacağı ile bu sözleşmeye alıcının daha sonra 

erişiminin mümkün olup olmayacağı ve bu erişimin ne kadar süreyle sağlanacağına 

ilişkin bilgileri, 

ç) Veri girişindeki hataların açık ve anlaşılır bir şekilde belirlenmesine ve 

düzeltilmesine ilişkin teknik araçlara ilişkin bilgileri, 

d) Uygulanan gizlilik kuralları ve varsa alternatif uyuşmazlık çözüm 

mekanizmalarına ilişkin bilgileri sunar. 

(2) Hizmet sağlayıcı, varsa mensubu olduğu meslek odası ile meslekle ilgili 

davranış kurallarını ve bunlara elektronik olarak ne şekilde ulaşılabileceğini belirtir. 
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(3) Tarafların tüketici olmadığı hâllerde taraflar, birinci ve ikinci fıkralardaki 

düzenlemelerin aksini kararlaştırabilirler. 

(4) Hizmet sağlayıcı, sözleşme hükümlerinin ve genel işlem şartlarının 

alıcı tarafından saklanmasına imkan sağlar. 

(5) Birinci ve ikinci fıkralar, münhasıran elektronik posta yoluyla veya benzeri 

bireysel iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmelere uygulanmaz. 

Sipariş 

MADDE 4 – (1) Elektronik iletişim araçlarıyla verilen siparişlerde aşağıdaki 

esaslar geçerlidir: 

a) Hizmet sağlayıcı, siparişin onaylanması aşamasında ve ödeme bilgilerinin 

girilmesinden önce, ödeyeceği toplam bedel de dâhil olmak üzere, 

sözleşmenin şartlarının alıcı tarafından açıkça görülmesini sağlar. 

b) Hizmet sağlayıcı, alıcının siparişini aldığını gecikmeksizin elektronik 

iletişim araçlarıyla teyit eder. 

c) Sipariş ve siparişin alındığının teyidi, tarafların söz konusu beyanlara 

erişiminin mümkün olduğu anda gerçekleşmiş sayılır. 

(2) Hizmet sağlayıcı, sipariş verilmeden önce alıcıya, veri 

giriş hatalarını belirleyebilmesi ve düzeltebilmesi için uygun, etkili ve erişilebilir 

teknik araçları sunar. 

(3) Tarafların tüketici olmadığı hâllerde taraflar, birinci ve ikinci fıkralardaki 

düzenlemelerin aksini kararlaştırabilirler. 
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(4) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri ile ikinci fıkra, münhasıran elektronik 

posta yoluyla veya benzeri bireysel iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmelere 

uygulanmaz. 

Ticari iletişime ilişkin esaslar 

MADDE 5 – (1) Ticari iletişimde: 

a) Ticari iletişimin ve bu iletişimin adına yapıldığı gerçek ya da tüzel kişinin 

açıkça belirlenebilir olmasını sağlayan bilgiler sunulmalıdır. 

b) İndirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon amaçlı yarışma veya 

oyunların bu niteliği açıkça belirlenebilmeli, bunlara katılımın ve bunlardan 

faydalanmanın şartlarına kolayca ulaşılabilmeli ve bu şartlar açık ve şüpheye yer 

bırakmayacak şekilde anlaşılır olmalıdır. 

Ticari elektronik ileti gönderme şartı 

MADDE 6 – (1) Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden 

onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. Bu onay, yazılı olarak veya her 

türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilir. Kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla 

alıcının iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin 

değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay 

alınmaz. 

(2) Esnaf ve tacirlere önceden onay alınmaksızın ticari elektronik iletiler 

gönderilebilir. 

Ticari elektronik iletinin içeriği 

MADDE 7 – (1) Ticari elektronik iletinin içeriği, alıcıdan alınan onaya uygun 

olmalıdır. 
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(2) İletide, hizmet sağlayıcının tanınmasını sağlayan bilgiler ile haberleşmenin 

türüne bağlı olarak telefon numarası, faks numarası, kısa mesaj numarası ve 

elektronik posta adresi gibi erişilebilir durumdaki iletişim bilgileri yer alır. 

(3) İletide, haberleşmenin türüne bağlı olarak, iletinin konusu, amacı ve 

başkası adına yapılması hâlinde kimin adına yapıldığına ilişkin bilgilere de yer 

verilir. 

Alıcının ticari elektronik iletiyi reddetme hakkı 

MADDE 8 – (1) Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari 

elektronik iletileri almayı reddedebilir. 

(2) Hizmet sağlayıcı ret bildiriminin, elektronik iletişim araçlarıyla kolay 

ve ücretsiz olarak  iletilmesini sağlamakla ve gönderdiği iletide buna ilişkin gerekli 

bilgileri sunmakla yükümlüdür. 

(3) Talebin ulaşmasını müteakip hizmet sağlayıcı üç iş günü içinde alıcıya 

elektronik ileti göndermeyi durdurur. 

Aracı hizmet sağlayıcıların yükümlülükleri 

MADDE 9 – (1) Aracı hizmet sağlayıcılar, hizmet sundukları elektronik 

ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmek, 

bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da 

durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. 

(2) Bu Kanunun 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci maddelerinde düzenlenen 

yükümlülüklerin aracı hizmet sağlayıcılarına uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 

yönetmelikle belirlenir. 
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Kişisel verilerin korunması 

MADDE 10 – (1) Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı: 

a) Bu Kanun çerçevesinde yapmış olduğu işlemler nedeniyle elde ettiği kişisel 

verilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumludur. 

b) Kişisel verileri ilgili kişinin onayı olmaksızın üçüncü kişilere iletemez ve 

başka amaçlarla kullanamaz. 

Bakanlık yetkisi 

MADDE 11 – (1) Bakanlık, bu Kanunun uygulanması ve elektronik ticaretin 

gelişimiyle ilgili her türlü tedbiri almaya ve denetimi yapmaya yetkilidir. 

(2) Bakanlıkça görevlendirilen denetim elemanları, bu Kanun kapsamında 

Bakanlık yetkisine giren hususlarla ilgili olarak her türlü bilgi, belge ve defterleri 

istemeye, bunları incelemeye ve örneklerini almaya, ilgililerden yazılı ve sözlü bilgi 

almaya yetkili olup ilgililer istenilen bilgi, belge ve defterler ile elektronik 

kayıtlarını, bunların örneklerini noksansız ve gerçeğe uygun olarak vermek, yazılı ve 

sözlü bilgi taleplerini karşılamak ve her türlü yardım ve kolaylığı göstermekle 

yükümlüdür. 

Cezai hükümler 

MADDE 12 – (1) Bu Kanunun; 

a) 3 üncü maddesindeki yükümlülüklere, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının 

(a) bendindeki yükümlülüklere, 6ncı maddesinin birinci fıkrasına veya 

7 nci maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket eden hizmet sağlayıcılara ve 

aracıhizmet sağlayıcılara bin Türk lirasından beş bin Türk lirasına kadar, 
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b) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki veya aynı maddenin 

ikinci fıkrasındaki, 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki veya 

7 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarındaki yükümlülüklere aykırı hareket eden 

hizmet sağlayıcılara ve aracı hizmet sağlayıcılara bin Türk lirasından on bin Türk 

lirasına kadar, 

c) 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki, 8 inci maddesinin ikinci 

ve üçüncü fıkralarındaki yükümlülüklere aykırı hareket eden hizmet sağlayıcılara ve 

aracı hizmet sağlayıcılara iki bin Türk lirasından on beş bin Türk lirasına kadar, 

ç) 11 inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere iki bin Türk 

lirasından beş bin Türk lirasına kadar, 

idari para cezası verilir. 

(2) Bir defada birden fazla kimseye 6 ncı maddenin birinci fıkrasına 

aykırı olarak ileti gönderilmesi hâlinde, birinci fıkranın (a) bendinde öngörülen idari 

para cezası on katına kadar artırılarak uygulanır. 

(3) Bu maddede öngörülen idari para cezalarını verme yetkisi Bakanlığa aittir. 

Bu yetki, merkezde Bakanlığın ilgili genel müdürlüğüne, taşrada ise Bakanlığın il 

müdürlüklerine devredilebilir. 

Yönetmelikler 

MADDE 13 – (1) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler; Adalet 

Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve 

Ekonomi Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun görüşleri alınarak 

Bakanlık tarafından hazırlanır. 

Değiştirilen mevzuat 
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MADDE 14 – (1) 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme 

Kanununun 50 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 

maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir. 

“(5) İşletmeciler tarafından, sundukları hizmetlere ilişkin olarak abone ve 

kullanıcılarla, önceden izinleri alınmaksızın otomatik arama makineleri, fakslar, 

elektronik posta, kısa mesaj gibi elektronik haberleşme vasıtalarının 

kullanılması suretiyle pazarlama veya cinsel içerik iletimi gibi maksatlarla 

haberleşme yapılamaz. İşletmeciler, sundukları hizmetlere ilişkin olarak abone ve 

kullanıcılarıyla siyasi propaganda içerikli haberleşme yapamazlar.” 

“(6) İşletmeciler tarafından, abone ve kullanıcıların iletişim bilgilerinin bir mal 

ya da hizmetin sağlanması sırasında, bu tür haberleşmenin yapılacağına dair 

bilgilendirilerek ve reddetme imkânı sağlanarak edinilmiş olması hâlinde, abone ve 

kullanıcılarla önceden izin alınmaksızın aynı veya benzer mal ya da hizmetlerle ilgili 

pazarlama, tanıtım, değişiklik ve bakım hizmetleri için haberleşme yapılabilir. 

(7) Abone ve kullanıcılara, bu tür haberleşme yapılmasını reddetme ve 

verdikleri izni geri alma hakkı kolay ve ücretsiz bir şekilde sağlanır.” 

Onay alınarak oluşturulan veri tabanları 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, ticari 

elektronik ileti gönderilmesi amacıyla onay alınarak oluşturulmuş olan veri 

tabanları hakkında 6 ncı maddenin birinci fıkrası uygulanmaz. 

Yürürlük 

MADDE 15 – (1) Bu Kanun 1/5/2015 tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 16 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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EK- 2 

     

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA 

YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan 

ticari iletişime dair bilgi verme yükümlülüklerine ve ticari elektronik iletilerde uyulması 

gereken hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, gerçek ve tüzel kişilerin mal ve hizmetlerini 

tanıtmak, pazarlamak ya da işletmesini tanıtmak veya bunları başkaları adına yapmak 

amacıyla elektronik iletişim araçlarıyla yapılan her türlü ticari iletişimi kapsar. 

(2) Bu Yönetmelik hükümleri; 

a) 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamındaki 

işletmecilerin abone ve kullanıcılarına; münhasıran kendi mal ve hizmetlerini tanıtmak, 

pazarlamak ya da işletmesini tanıtmak amacıyla gönderdiği ticari elektronik iletilere, 

b) Vakıf üniversitelerinin öğrencilerine ve bunların velilerine gönderdiği iletilere, 

c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile kamuya yararlı dernekler ve 

vergi muafiyeti sağlanan vakıfların, kendilerine ait ticari işletmelerin faaliyetleriyle ilgili 
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olarak üyelerine gönderdiği iletilere, 

ç) 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın 

Hizmetleri Hakkında Kanun hükümlerine göre radyo ve televizyon yayıncılığı yapan 

kuruluşlarca, kamuoyunu bilgilendirmek ve eğitmek amacıyla yapılan yayın 

hizmetlerine ilişkin bilgilendirme iletilerine, 

d) Devlet, mahalli idareler ve diğer kamu tüzel kişilerinin kamuoyunu 

bilgilendirmek amacıyla gönderdikleri iletilere, 

uygulanmaz. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik 

Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Alıcı: Tüketiciyi ya da meslekî veya diğer amaçlarla hareket eden gerçek veya 

tüzel kişiyi, 

b) Aracı hizmet sağlayıcı: Başkalarına ait iktisadî ve ticari faaliyetlerin 

yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişileri, 

c) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını, 

ç) Bayi işletme: Sözleşmeye dayalı olarak bir işletmenin mal ve hizmetlerinin 

satışına aracılık eden ve kendi adına bağımsız çalışan işletmeyi, 

d) Elektronik iletişim adresi: Elektronik posta ve telefon numarası gibi elektronik 



100 
 

 
 

ortamda münhasıran iletişim kurmayı sağlayan adresi, 

e) Elektronik iletişim araçları: İnternet ve diğer iletişim ağları üzerinden iletilerin 

gönderilmesine, alınmasına veya saklanmasına imkân sağlayan bilgisayar, telefon, faks, 

otomatik arama makineleri gibi her türlü cihazı, 

f) Elektronik ortam: Verilerin sayısallaştırılarak işlenmesi, saklanması ve 

iletilmesinin sağlandığı ortamı, 

g) Elektronik ticaret: Fizikî olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda 

gerçekleştirilen çevrim içi iktisadi ve ticari her türlü faaliyeti, 

ğ) Hizmet sağlayıcı: Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel 

kişileri, 

h) İl müdürlüğü: Ticaret il müdürlüğünü, 

ı) İl müdürü: Ticaret il müdürünü, 

i) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri, 

j) Kanun: 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu, 

k) MERSİS: Merkezi Sicil Kayıt Sistemini, 

l) Özel yetkili işletme: Sözleşmeye dayalı olarak bir işletmenin, yönetim ve 

organizasyon ile dağıtım veya pazarlama teknolojileri gibi konularda bilgi ve desteğini 

almak suretiyle bu işletmenin mal veya hizmetinin satışı üzerindeki imtiyaz hakkını 

bedel, bölge ve süre gibi belirli şartlar ve sınırlamalar dâhilinde kullanan bağımsız ticari 

işletmeyi, 

m) Ticari elektronik ileti: Telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama 

makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi 
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vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen 

veri, ses ve görüntü içerikli iletileri, 

n) Ticari iletişim: Alan adları ve elektronik posta adresi dışında, meslekî veya 

ticari faaliyet kapsamında kazanç sağlamaya yönelik olarak elektronik ticarete ilişkin her 

türlü iletişimi, 

o) URL adresi: İlgili içeriğin internet gibi bir ağ üzerinde bulunduğu tam adresi, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Ticari Elektronik İletiler 

Ticari elektronik iletiler ve onay 

MADDE 5 – (1) Hizmet sağlayıcının, mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak, 

işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak 

amacıyla alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderdiği ticari elektronik iletiler için 

kendisi tarafından önceden onay alınır. Onay, reddetme hakkı kullanılıncaya kadar 

geçerlidir. 

Onay gerektirmeyen durumlar 

MADDE 6 – (1) Alıcının kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim 

bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım 

ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmaz. 

(2) Devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, 

bilgi güncelleme, satın alma ve teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri 

içeren iletiler ile hizmet sağlayıcıya ilgili mevzuatla getirilen bilgi verme yükümlülüğü 

durumlarında önceden onay alma zorunluluğu aranmaz. Ancak bu tür bildirimlerde 
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herhangi bir mal veya hizmet özendirilemez veya bunların tanıtımı yapılamaz. 

(3) Tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari 

elektronik iletiler için önceden onay alınması zorunlu değildir. Ancak tacir ve esnafların 

9 uncu maddede yer alan reddetme hakkını kullanması halinde onayları alınmadan ticari 

elektronik ileti gönderilemez. 

(4) Sermaye piyasasına ilişkin mevzuat uyarınca aracılık faaliyetinde bulunan 

şirketlerce müşterilerine bilgilendirme amaçlı gönderilen ticari elektronik iletiler için 

onay alınması zorunlu değildir. 

Onayın alınması 

MADDE 7 – (1) Onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim aracıyla 

alınabilir. Onayda, alıcının ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğine dair 

olumlu irade beyanı, adı ve soyadı ile elektronik iletişim adresi yer alır. 

(2) Fiziki ortamda alınan onayda, onayı verenin imzası aranır. 

(3) Onayın elektronik ortamda alınması durumunda, onayın alındığı bilgisi, 

reddetme imkânı da tanınmak suretiyle, alıcının elektronik iletişim adresine aynı gün 

içinde iletilir. 

(4) Alıcının elektronik iletişim adresine ticari elektronik ileti gönderilerek onay 

talebinde bulunulamaz. 

(5) Onay; abonelik, satış ve üyelik sözleşmesi gibi bir sözleşmenin içeriğine dahil 

edilerek alınıyorsa sözleşmenin sonunda, olumlu irade beyanından veya imzadan önce, 

ticari elektronik ileti kenar başlığı altında, reddetme imkanı da tanınarak en az on iki 

punto ile yazılarak alınır. 

(6) Acentelik, özel yetkili işletme ya da bayilik sözleşmesindeki taraflardan birine 
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verilen onay; bu sözleşmeye konu mal, hizmet veya marka ile sınırlı olarak sözleşmenin 

diğer tarafı için de verilmiş kabul edilir. 

(7) Hizmet sağlayıcı aldığı onayı, kendi mal veya hizmetleri ile birlikte olmak 

kaydıyla promosyon olarak sunulan mal ve hizmetler için de kullanabilir. Ancak bu 

promosyon ilişkisinin bir sözleşmeye bağlı olma şartı aranır. 

(8) Onay metninde, olumlu irade beyanı önceden seçilmiş olarak yer alamaz. 

(9) Hizmet sağlayıcı, alıcıdan ticari elektronik ileti onayı vermesini, sunduğu mal 

ve hizmetin temini için ön şart olarak ileri süremez. 

(10) Onayın alındığına ilişkin ispat yükümlülüğü hizmet sağlayıcıya aittir. 

Ticari iletişim ve ticari elektronik ileti 

MADDE 8 – (1) Ticari elektronik ileti içeriğinin, alıcıdan alınan onaya uygun 

olması gerekir. 

(2) Ticari elektronik iletinin başlığında veya içeriğinde; tacirler için MERSİS 

numarası ve ticaret unvanına, esnaflar için adı ve soyadı ile T.C. kimlik numarasına yer 

verilir. Hizmet sağlayıcı, bunlara ek olarak marka veya işletme adı gibi kendisini tanıtan 

diğer bilgilere yer verebilir. 

(3) Kısa mesaj gibi sınırlı alanlar kullanılarak gönderilen ticari elektronik iletinin 

içeriğinde; tacirler için MERSİS numarasına, esnaflar için ise adı ve soyadı ile T.C. 

kimlik numarasına yer verilir. Hizmet sağlayıcı, bunlara ek olarak marka veya işletme 

adı gibi kendisini tanıtan diğer bilgilere yer verebilir. 

(4) Ticari elektronik iletide, elektronik iletişim aracının türüne bağlı olarak hizmet 

sağlayıcının telefon, faks, kısa mesaj numarası ve elektronik posta adresi gibi erişilebilir 

durumdaki iletişim bilgilerinden en az birine yer verilir. 
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(5) Ticari elektronik iletinin niteliği içeriğinden açık bir biçimde anlaşılamıyorsa 

tanıtım, kampanya ve bilgilendirme gibi niteliği belirleyici bir ibareye yer verilir. Bu 

ibare; kısa mesaj yoluyla gönderilen iletilerde iletinin başlangıcında, elektronik posta 

yoluyla gönderilen iletilerde konu bölümünde, sesli aramalarda ise görüşmenin 

başlangıcında belirtilir. 

(6) Ticari elektronik iletide indirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon 

amaçlı yarışma veya oyunlar olması halinde bu husus iletide açıkça belirtilir. 

(7) Promosyonların geçerlilik süresi ve alıcının bunlardan faydalanmak için yerine 

getirmek zorunda olduğu yükümlülüklere ilişkin şartlar, açık ve şüpheye yer vermeyecek 

şekilde, bu hususlara özgülenmiş bir URL adresi veya müşteri hizmetleri numarası gibi 

kolay bir şekilde ulaşılabilecek yöntemlerle sunulur. 

Reddetme hakkı ve bildirim yöntemi 

MADDE 9 – (1) Alıcı istediğinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ticari elektronik 

ileti almayı reddedebilir. Alıcının ret bildiriminde bulunması, bildirimin yapıldığı 

iletişim kanalına ilişkin onayı geçersiz kılar. 

(2) 7 nci maddenin altıncı fıkrası kapsamında verilen onay için taraflardan birine 

yapılacak ret bildirimi tarafların tümüne yapılmış sayılır. Ret bildirimini alan taraf, bu 

hususu diğer tarafa bildirmekle yükümlüdür. 

(3) Hizmet sağlayıcının, alıcının ret bildirimi için ticari elektronik iletide, müşteri 

hizmetleri numarası, kısa mesaj numarası veya yalnızca ret bildirimine özgülenmiş bir 

URL adresi gibi erişilebilir iletişim adresini vermesi gerekir. Ticari elektronik ileti hangi 

iletişim kanalıyla gönderildiyse ret bildirimi de kolay ve ücretsiz bir şekilde olmak üzere 

aynı iletişim kanalıyla sağlanır. 

(4) Ret bildirimi imkânı, gönderilen her ticari elektronik iletide yer alır. 
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(5) Alıcı tarafından reddetme hakkının kullanılmış olması, hizmet sağlayıcının tabi 

olduğu ilgili mevzuat hükümlerine göre alıcıya gönderilmesi zorunlu olan bildirimlerin 

yapılmasına engel teşkil etmez. 

Ret bildiriminin uygulanması 

MADDE 10 – (1) Hizmet sağlayıcı, alıcının ticari elektronik iletiyi almayı 

reddettiğine ilişkin talebinin kendisine ulaşmasını müteakip üç iş günü içinde alıcıya 

ticari elektronik ileti göndermeyi durdurur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Aracı Hizmet Sağlayıcılar, Kişisel Verilerin Korunması, 

İspat Yükümlülüğü ve Kayıtları Saklama Süresi 

Aracı hizmet sağlayıcılara ilişkin yükümlülükler ve diğer hususlar 

MADDE 11 – (1) Hizmet sağlayıcı, önceden onayını aldığı alıcılara ticari 

elektronik iletileri kendisi gönderebileceği gibi aracı hizmet sağlayıcılar vasıtasıyla da 

gönderebilir. 

(2) Aracı hizmet sağlayıcı; 

a) Hizmet sağlayıcı tarafından hazırlanmış içerikleri gönderir. 

b) Ticari elektronik iletinin oluşturulabilmesi, gönderilebilmesi, alınabilmesi, 

depolanabilmesi ve alıcıların bilgilerinin saklanabilmesi ve işlenebilmesi için gerekli 

olan yazılım, donanım ile veri tabanı ve yönetim sistemini sağlar. 

c) Bu Yönetmelikle hizmet sağlayıcı için öngörülen diğer yükümlülüklerin ifasına 

yönelik imkânı tanır. 
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(3) Aracı hizmet sağlayıcı, gönderilen ticari elektronik iletilerin içeriğinde 

kendisine ait marka adı, ticaret unvanı veya işletme adı bilgilerinin en az birine yer verir. 

(4) Aracı hizmet sağlayıcı, hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve 

tüzel kişiler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal 

veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup 

olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. 

(5) Aracı hizmet sağlayıcı başkaları adına, onların mal ve hizmetlerini tanıtmak, 

pazarlamak ya da işletmesini tanıtmak amacıyla ticari elektronik ileti göndermek için 

onay alamaz. 

Kişisel verilerin korunması 

MADDE 12 – (1) Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı, bu Yönetmelik 

çerçevesinde yapmış olduğu işlemler ve sunduğu hizmetler nedeniyle elde ettiği 

verilerin, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla muhafazasından ve hukuka 

aykırı olarak bunlara erişilmesini ve işlenmesini önlemek amacıyla gerekli tedbirlerin 

alınmasından sorumludur. 

(2) Kişisel verilerin; üçüncü kişilerle paylaşılabilmesi, işlenebilmesi ve başka 

amaçlarla kullanılabilmesi için ilgili kişiden önceden onay alınması gerekir. 

İspat yükümlülüğü ve kayıtları saklama süresi 

MADDE 13 – (1) Şikâyet konusu işlemlerde ispat yükümlülüğü hizmet s-

sağlayıcıya ve/veya aracı hizmet sağlayıcıya aittir. 

(2) Hizmet sağlayıcı ve/veya aracı hizmet sağlayıcı onay kayıtlarını, onayın 

geçerliliğinin sona erdiği tarihten, ticari elektronik iletilere ilişkin diğer kayıtları ise kayıt 

tarihinden itibaren bir yıl süreyle saklar. Talep edilmesi halinde bu kayıtlar Bakanlığa 
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sunulur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Şikâyet, Denetim ve Yetki 

Şikâyet 

MADDE 14 – (1) Şikâyet başvuruları, elektronik ortamda e-Devlet kapısı veya 

Bakanlığın internet sitesi üzerinden veyahut yazılı olarak şikâyetçinin ikametgâhının 

bulunduğu yerdeki il müdürlüğüne yapılır. Şikâyetçi; gerçek kişi ise adı ve soyadı ile 

imzası ve ikametgâh adresinin, tüzel kişi ise unvanı ve adresi ile temsile yetkili kişinin 

veya vekilin adı ve soyadı ile imzasının başvuruda yer alması gerekir. 

(2) Ticari elektronik iletilere ilişkin şikâyet başvurularında aşağıdaki hususlar 

aranır 

a) Kısa mesaj yoluyla gönderilmiş ise; şikâyetçinin T.C. kimlik numarası, telefon 

numarası, abonesi olduğu GSM operatörünün adı, iletiyi gönderenin numarası, bu 

numaranın bulunmaması halinde marka ve işletme adı gibi alfa numerik bilgisi, iletinin 

gönderilme tarihi, saati ve içeriğinin tamamı ile şikâyetçinin tacir olması halinde 

MERSİS numarası, esnaf olması halinde bu durumu belirten ibare yer alır. Varsa iletinin 

görsel bir örneği başvuruya eklenir. 

b) Elektronik posta yoluyla gönderilmiş ise; şikâyetçinin T.C. kimlik numarası, 

elektronik posta adresi, şikâyetçiye elektronik posta hizmeti sağlayan işletmenin adı, 

iletiyi gönderenin elektronik posta adresi, iletinin gönderilme tarihi, saati ve içeriği ile 

şikâyetçinin tacir olması halinde MERSİS numarası, esnaf olması halinde bu durumu 

belirten ibare yer alır. İletinin bir örneği başvuruya eklenir. 

c) Sesli arama yoluyla yapılmışsa; şikâyetçinin T.C. kimlik numarası, telefon 

numarası, abonesi olduğu GSM veya sabit hat operatörü adı, iletiyi gönderenin numarası, 
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bu numaranın alınamaması halinde marka ve işletme adı, iletinin gönderilme tarihi, saati 

ve içeriği ile şikâyetçinin tacir olması halinde MERSİS numarası, esnaf olması halinde 

bu durumu belirten ibare yer alır. 

ç) Diğer elektronik iletişim araçları ile yapılmışsa iletişim aracının türüne bağlı 

olarak bu fıkrada belirtilen bilgilerden uygun olanlara yer verilir. 

(3) Şikâyet başvurusu, ticari elektronik iletinin gönderildiği tarihten itibaren üç ay 

içinde yapılır. 

(4) Şikâyetçi ancak kendisine ait elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari 

elektronik iletilere ilişkin şikâyette bulunabilir. 

(5) Bu maddede yer alan şartları taşımayan başvurular il müdürlüğünce işleme   

konulmaz.  

Şikâyetin sonuçlandırılması 

MADDE 15 – (1) Başvurunun yapıldığı il müdürlüğünce, şikâyet edilenin sicile  

kayıtlı merkezinin başka bir ilde bulunduğunun tespiti halinde, başvuru belgeleri ilgili il 

müdürlüğüne gönderilir ve başvuru sahibine bilgi verilir. 

(2) İl müdürlüğü tarafından konuya ilişkin bilgi ve belgeler ilgilisinden temin 

edilerek şikâyet sonuçlandırılır. Ancak gerekli hallerde il müdürlüğünce denetim için 

görevlendirilen personel tarafından yerinde denetim yapılır. 

(3) Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı, il müdürlüğü tarafından söz konusu 

şikâyetle ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeleri, bu talebin tebliğinden itibaren on beş 

gün içinde teslim etmekle yükümlüdür. Gerekli hallerde ilgilinin talebine istinaden il 

müdürlüğünce bu süre bir defaya mahsus olmak üzere en fazla on beş gün uzatılabilir. 

Bu sürenin sonunda da talep edilen bilgi ve belgelerin teslim edilmemesi halinde, şikâyet 

başvurusu sırasında il müdürlüğüne sunulan bilgi ve belgeler üzerinden idari işlem tesis 
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edilir. İl müdürlüğünün bilgi ve belge talebine ilişkin yazısında, talep edilen bilgi ve 

belgelerin süresi içinde teslim edilmemesi halinde, şikâyet başvurusu sırasında il 

müdürlüğüne sunulan bilgi ve belgeler üzerinden idari işlem tesis edileceği belirtilir. 

(4) İl müdürlüğü, hizmet sağlayıcı ya da aracı hizmet sağlayıcının doğrudan tespit 

edilmesine imkân bulunmadığı hallerde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile elektronik 

haberleşme hizmeti sunan işletmecilerden bilgi ve belge talep edebilir. 

Denetim 

MADDE 16 – (1) Bakanlık, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının bu 

Yönetmelik kapsamında gerçekleştirdiği faaliyet ve işlemleri denetlemeye yetkilidir. 

(2) Bakanlıkça görevlendirilen denetim elemanları, bu Yönetmelik kapsamında 

Bakanlık yetkisine giren hususlarla ilgili olarak her türlü bilgi, belge ve defterleri 

istemeye, bunları incelemeye ve örneklerini almaya, ilgililerden yazılı ve sözlü bilgi 

almaya yetkilidir. İlgililer istenilen bilgi, belge ve defterler ile elektronik kayıtlarını, 

bunların örneklerini noksansız ve gerçeğe uygun olarak vermek, yazılı ve sözlü bilgi 

taleplerini karşılamak ve gerekli yardım ve kolaylığı göstermekle yükümlüdür. 

(3) Bakanlıkça görevlendirilen denetim elemanları, ticari elektronik iletileri 

gönderen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının abonelik bilgileri ile gerekli bilgi 

ve belgeleri ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile elektronik haberleşme hizmeti 

sunan işletmecilerden istemeye yetkilidir. 

İdari yaptırımları uygulama 

MADDE 17– (1) Bu Yönetmeliğe aykırı hareket edenlere Kanunun 12 nci 

maddesi uyarınca uygulanacak idari para cezalarını vermeye, hizmet sağlayıcı ve aracı 

hizmet sağlayıcının sicile kayıtlı merkezinin bulunduğu yerdeki il müdürü yetkilidir. 
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(2) Verilen idari para cezaları, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Mevcut veri tabanlarının kullanımı 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce, ticari 

elektronik ileti gönderilmesi amacıyla alıcının açık irade beyanını içerecek şekilde alınan 

onaylar geçerlidir. 

(2) Kanunun yürürlük tarihinden önce, hizmet sağlayıcı ve alıcı arasında doğrudan 

mal veya hizmet teminine yönelik işlemler sırasında alıcının elektronik iletişim adresini 

vermesi ile oluşturulan veri tabanlarının onaylı olduğu kabul edilir. Bu şekilde verildiği 

kabul edilen onay; acente, özel yetkili ya da bayi işletme için verilmiş ise sözleşmenin 

diğer tarafı için de verilmiş kabul edilir. 

(3) İkinci fıkra kapsamında onay verdiği kabul edilen alıcıya, bu Yönetmeliğin 

yayımı tarihinden sonra, reddetme hakkı da tanınarak gönderilen ilk ticari elektronik 

iletide, gönderene ait veri tabanında kayıtlı olduğuna dair bilgiye yer verilir. 

(4) Kanunun yürürlük tarihinden önce, başkaları adına ticari elektronik ileti 

gönderilmesi amacıyla genel nitelikli onay alınmış ve bu onaya dayanılarak alıcıya ticari 

elektronik ileti gönderilmiş olması kaydıyla bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 

üç ay içinde ve bir defaya mahsus olmak üzere, adına ticari elektronik ileti gönderilenler 

tarafından onay alınması amacıyla alıcılara ticari elektronik ileti gönderilebilir. Bu 

iletide, genel onayın kim tarafından alındığı bilgisine de yer verilir. Onay talebine sessiz 

kalınması durumunda talep reddedilmiş sayılır. 

(5) Bu maddede düzenlenen hususlara ilişkin ispat yükümlülüğü ticari elektronik 
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iletiyi gönderene aittir. 

Yürürlük 

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür. 
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