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ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNDA 

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN BİLGİ NOTU 
 

7416 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun (“Değişiklik Kanunu”) 7 Temmuz 2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanmıştır. Kanun, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da 

(“ETK” veya “Kanun”) elektronik ticarette haksız rekabetin ve tekelleşmenin önlenmesi, 

elektronik ticaret alanında yoğunlaşmanın önüne geçilerek faaliyet gösterecek yeni aktörlerin 

pazara girişlerinin kolaylaştırılması ve dengenin sağlanması amaçlarını benimseyip elektronik 

ticaret aracı hizmet sağlayıcılara ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcılara ilişkin düzenlemeler 

getirmektedir. Değişiklik Kanunu ile getirilen düzenlemelere ilişkin özet bilgilendirmemizi 

aşağıda bilginize sunarız. 

 

A. ETK’da “Amaç ve Kapsam” ve “Tanımlar” Başlıklarında Yapılan 

Değişiklikler/Eklemeler 

 

Kanun’un Amaç ve Kapsam başlıklı 1. maddesine eklenen 3. fıkrayla birlikte, kuruluş ve 

faaliyetleri özel kanunlarla düzenlenen; seyahat acenteliği, sivil havacılık, bireysel emeklilik, 

bankacılık, sigortacılık, finansman, sermaye piyasası, ödeme hizmetleri, bahis ve şans 

oyunları ile elektronik haberleşme alanlarında faaliyet gösteren işletmeler, elektronik ticaret 

aracı hizmet sağlayıcı veya elektronik ticaret hizmet sağlayıcı olarak kabul edilmeyecektir. 

Bu işletmeler elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı veya elektronik ticaret hizmet sağlayıcı 

olarak kabul edilmediği için bunlara ilişkin yükümlülüklere tabi olmayacak ancak ETK’da yer 

alan diğer hususlara tabi olmaya devam edeceklerdir.  

 

Kanun’un Tanımlar başlıklı 2. maddesine sırasıyla; elektronik ticaretin ana aktörlerinin 

birbirinden ve diğer kavramlardan ayrıştırılması amacıyla “elektronik ticaret aracı hizmet 

sağlayıcı” ve “elektronik ticaret hizmet sağlayıcı” kavramları, elektronik ticaret aracı hizmet 

sağlayıcının aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret ortamına ilişkin belirliliğin sağlanması 

amacıyla “elektronik ticaret ortamı”, “elektronik ticaret pazar yeri”, “Elektronik Ticaret 

Bilgi Sistemi (ETBİS)” kavramları, ETK’da tanımlı aktörlerin tabi olacakları yükümlülükler 

belirlenirken net işlem hacmi gözetilmiş olduğundan, hangi işletmelerin bu yükümlülüklerle 

karşı karşıya kalacağının belirlenmesi amacıyla “net işlem hacmi” kavramı ve son olarak ETK 

kapsamında elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıya getirilen bazı yükümlülüklerin 

uygulanmasında elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının ekonomik bütünlük içinde 

bulunduğu kişiler de dikkate alındığından, hangi kişilerin bu yükümlülüklerle karşı karşıya 

kalacağının belirlenebilmesi amacıyla  “ekonomik bütünlük” kavramı eklenmiştir. 

 

B. “Hukuka Aykırı İçerik” Başlığı Altında Getirilen Yenilikler 

 

Kanun’un 9. maddesinde yapılan değişiklikle birlikte;  

 

(1) Aracı hizmet sağlayıcılar, hizmet sağlayıcı tarafından sunulan içerik ve içeriğe konu mal 

veya hizmetle ilgili hukuka aykırı hususlardan -diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça- 
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sorumlu olmayacaktır. Bu düzenleme ETK 9. maddesinin 1. bendindeki önceki düzenlemenin 

geliştirilmiş halidir.  

(2) Aracı hizmet sağlayıcı, hizmet sağlayıcı tarafından sunulan içeriğin hukuka aykırı 

olduğundan haberdar olması hâlinde, bu içeriği gecikmeksizin yayımdan kaldırarak hukuka 

aykırı hususu ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirecektir.  

(3) Aracı hizmet sağlayıcı, hak sahibinin, fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlaline dair bilgi ve 

belgeye dayanan şikâyeti üzerine, elektronik ticaret hizmet sağlayıcının şikâyete konu ürününü 

yayımdan kaldırarak durumu kendisine ve hak sahibine bildirecektir. Hizmet sağlayıcının, 

şikâyetin aksini gösteren bilgi ve belgeye dayanan itirazını aracı hizmet sağlayıcıya sunması 

üzerine şikâyete konu ürün yeniden yayımlanacaktır. Şikâyet ve itirazda; ilgililerin açık kimlik 

ve adres bilgileri, ihtilafa konu ürün hakkındaki bilgiler, ürünün yayımdan kaldırılması veya 

yayımlanmasının gerekliliğine dair gerekçeler ile yönetmelikle belirlenecek diğer hususlar yer 

alacaktır. 

  

C. “Kişisel Verilerin Korunması” Başlığında Yapılan Değişiklikler 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet 

sağlayıcıları da kapsaması ve kişisel verilerin işlenmesi konusunda daha kapsamlı ve ayrıntılı 

hükümler içermesi sebebiyle, hizmet sağlayıcının ve aracı hizmet sağlayıcının ETK 

çerçevesinde yapmış olduğu işlemler nedeniyle elde ettiği kişisel verilerin saklanması, 

güvenliğinin sağlanması sorumluluğunu ve aktarımını düzenleyen 10. madde yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

 

D. “Bakanlık Yetkisi” Başlığında Yapılan Değişiklikler/Eklemeler 

 

Önceki düzenlemede Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık”) Kanun’un uygulanmasıyla ve elektronik 

ticaretin gelişimiyle ilgili her türlü tedbiri almaya ve denetimi yapmaya yetkiliyken, yeni 

değişikliklerle birlikte Bakanlık, ETK’nın uygulanmasını ve elektronik ticaretin gelişimini 

sağlamaya, etkin ve adil rekabet ortamını korumaya, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet 

sağlayıcının faaliyetlerine yönelik düzenleme yapmaya ve aracılık sözleşmesinde yer verilmesi 

zorunlu unsurları belirlemeye de yetkili hale gelmiştir.  

 

Bakanlık aynı zamanda ETK’nın uygulanmasını sağlamak amacıyla yapacağı denetimlerin 

sonuçlarını açıklamaya, denetim sırasında özel uzmanlık veya teknik bilgi gerektiren 

durumlarda bilirkişi görevlendirmeye, bilirkişinin hak ve yükümlülükleri ile 

görevlendirilmesine ilişkin usul ve esasları yönetmelikle belirlemeye yetkili kılınmıştır.  

 

E-ticaret aktörlerinin (aracı hizmet sağlayıcıları ve hizmet sağlayıcıları) ETK kapsamındaki iş 

ve işlemlerine ilişkin bilgi, belge, defter ve elektronik kayıtlarını saklama süresi düzenlenmiş 

ve söz konusu bilgi, belge ve kayıtların “iş veya işlemin gerçekleştiği tarihten itibaren on yıl 

süre” ile saklama yükümlülüğü getirilmiştir. 

 

Bakanlık, sesli arama ve kısa mesaj yoluyla ticari elektronik ileti gönderen gerçek veya tüzel 

kişi abone bilgilerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan almaya yetkili olacaktır. 
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E. Haksız Ticari Uygulamalara İlişkin Getirilen Düzenlemeler 

 

ETK’ya Ek Madde 1 olarak dahil edilen düzenleme ile elektronik ticarette haksız ticari 

uygulamaların belirlenmesi ve bunların önlenmesi amaçlanmıştır.  

 

Aracı hizmet sağlayıcının, aracılık hizmeti sunduğu hizmet sağlayıcının ticari 

faaliyetlerini önemli ölçüde bozan, makul karar verme yeteneğini azaltan veya belirli bir 

kararı almaya zorlayarak normal şartlarda taraf olmayacağı bir ticari ilişkinin tarafı 

olmasına sebep olan uygulamalar haksız olarak kabul edilecektir. 

 

Haksız ticari uygulama olarak kabul edilecek durumlar şu şekilde belirlenmiştir:  

 

• Mal veya hizmet satışı karşılığında hizmet sağlayıcıya yapılması gereken ödemenin, en 

geç satış bedelinin aracı hizmet sağlayıcının tasarrufuna girdiği ve siparişin alıcıya 

ulaştığı tarihten itibaren 5 iş günü içinde eksiksiz yapılmaması, 

• Aracı hizmet sağlayıcı tarafından satış fiyatında tek taraflı değişiklik yapılması dâhil 

olmak üzere, hizmet sağlayıcının kampanyalı mal veya hizmet satışına zorlanması, 

• Hizmet sağlayıcıyla olan ticari ilişkinin koşullarının, yazılı şekilde veya elektronik 

ortamda yapılan aracılık sözleşmesiyle belirlenmemesi ya da bu sözleşmenin açık, 

anlaşılır ve hizmet sağlayıcı tarafından kolay erişilebilir olmasının sağlanmaması, 

• Hizmet sağlayıcının aleyhine olacak şekilde aracılık sözleşmesi hükümlerinde geçmişe 

yönelik veya tek taraflı değişiklik yapılması ya da buna imkân sağlayan herhangi bir 

hükme aracılık sözleşmesinde yer verilmesi, 

• Herhangi bir hizmet verilmediği veya verilen hizmetin türü ve hizmet bedelinin tutar ya 

da oranı aracılık sözleşmesinde belirtilmediği hâlde hizmet sağlayıcıdan bedel alınması, 

• Aracılık sözleşmesinde herhangi bir nesnel ölçüte yer verilmediği hâlde ya da kamu 

kurumlarına veya adli mercilere başvuruda bulunulduğu gerekçesiyle hizmet 

sağlayıcının sıralama ya da tavsiye sisteminde geriye düşürülmesi, hizmet sağlayıcıya 

sunulan hizmetin kısıtlanması, askıya alınması veya sonlandırılması. 

 

Haksız ticari uygulamalar Ek Madde 1, fıkra 2’de sayılan durumlar ile sınırlı olmayıp, haksız 

ticari uygulama olarak kabul edilecek fiillere ilişkin maddenin 1. fıkrasında çizilen genel 

çerçeveye girebilecek sair uygulamalar da “haksız ticari uygulama” olarak değerlendirilecektir.  

 

1 Ocak 2023 tarihinden önce yapılan ve aynı tarihten itibaren 6 ay içinde yani 1 Temmuz 2023 

tarihine kadar Değişiklik Kanunu ile getirilen düzenlemelere uyumlu hale getirilmeyen aracılık 

sözleşmelerinin ilgili hükümleri geçersiz olacaktır. 

 

F. Yükümlülükler 

 

Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıya ve hizmet sağlayıcıya getirilen yükümlülükler ayrı 

ayrı ek maddeler (Ek Madde 2 ve 3) altında düzenlenmiş olup, bu yükümlülükler, aracı hizmet 
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sağlayıcının ve hizmet sağlayıcının net işlem hacimlerine göre kademeli bir şekilde 

uygulanacaktır.  

 

• Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcılarının Yükümlülükleri (Ek Madde 2) 

 

1) Tüm Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcılarının Uyması Gereken 

Yükümlülükler 

 

• Hukuka aykırı olduğundan haberdar olunan içerikleri derhal yayımdan kaldırmak 

ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi vermek, 

• Fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlaline dair bilgi ve belgeye dayanan şikâyet ve itiraz 

üzerine, şikâyete konu ürünü yayımdan kaldırmak / yeniden yayımlamak, 

• Kendi markalarını içeren malları satışa sunmamak veya satışına aracılık etmemek, 

bu malların farklı elektronik ticaret ortamında satışa sunulması halinde bu ortamlar 

arasında erişim imkânı sunmamak ve birbirinin tanıtımını yapmamak. (Bu 

yükümlülük, toplam satış hasılatının yarısından fazlasını elektronik ticaret 

dışındaki satışlardan elde eden kişilerin markasını taşıyan veya marka kullanım 

hakkını haiz olduğu mallar hakkında uygulanmaz). ETK’ya eklenen Geçici Madde 

2 ile bu yükümlülüğe uyum için 1 Ocak 2024 tarihine kadar süre tanınmıştır. 

• Hizmet sağlayıcının Vergi Usul Kanunu kapsamında düzenlemesi gereken 

belgelerdeki bilgilere satışın yapıldığı elektronik ticaret pazar yerinde yer 

verebilmesine imkân sağlamak, 

• Hizmet sağlayıcının tanıtıcı bilgilerini temin edilen belgeler veya ilgili kurumların 

erişime açık elektronik sistemleri üzerinden doğrulamak, 

• Aracı hizmet sağlayıcı veya hizmet sağlayıcının önceden iznini almadan bunların 

ETBİS’e kayıtlı alan adlarının ana unsurunu oluşturan tescilli markalarını 

kullanarak çevrimiçi arama motorlarında herhangi bir pazarlama ve tanıtım 

faaliyetinde bulunmamak, 

• Haksız ticari uygulamada bulunmamak. 

 

2) Bir Takvim Yılındaki Net İşlem Hacmi 10.000.000.000 (on milyar) Türk Lirasının 

Üzerinde Olan Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcılarının Ek 

Yükümlülükleri 

 

• Hizmet sağlayıcıdan ve alıcıdan elde ettiği verileri, yalnızca aracılık hizmetlerinin 

sunulması amacıyla kullanmak ve aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret pazar 

yerleri veya diğer elektronik ticaret ortamlarında hizmet sağlayıcılarla rekabet 

ederken kullanmamak, 

• Hizmet sağlayıcının satışları dolayısıyla elde ettiği verileri bedelsiz taşımasına ve 

bu verilere erişim sağlamasına teknik imkân sunmak, 

• (Net işlem hacmine dâhil edilen elektronik ticaret ortamları hariç olmak üzere), 

kendine ait elektronik ticaret ortamları arasında erişim imkânı sunmamak ve bu 

ortamlarda birbirinin tanıtımını yapmamak, 
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• Şirket ortaklarının veya kendisinin belirli pay devir veya edinimlerini ya da şirket 

kuruluşlarını süresi içinde Bakanlığa bildirmek, 

• Sermaye Piyasası Kurulunca yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşunca 

yapılacak denetim raporunu Bakanlığa göndermek, 

• Hizmet sağlayıcı tarafından sağlanan içerikle ilgili mevzuata aykırı hususların 

tespiti halinde, tespite yönelik işlemleri ve tespit edilen aykırılıkları Bakanlığa 

göndermek. 

 

3) Bir Takvim Yılındaki Net İşlem Hacmi 30.000.000.000 (otuz milyar) Türk 

Lirasının ve İptal ve İadeler Hariç İşlem Sayısı 100.000 (yüz bin) Adedin Üzerinde 

Olan Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcılarının Yukarıdakilere Ek 

Yükümlülükleri 

 

• Reklam ve kampanya/promosyon bütçesini ve harcamasını Kanun’da belirtilen 

oranları aşmayacak şekilde yapmak, 

• Hizmet sağlayıcının ticari ilişkilerini, alternatif kanallardan mal, hizmet sunmasını, 

reklam yapmasını kısıtlamamak, herhangi bir kişiden mal veya hizmet teminine 

zorlamamak 

 

4) Bir Takvim Yılındaki Net İşlem Hacmi 60.000.000.000 (altmış milyar) Türk 

Lirasının ve İptal ve İadeler Hariç İşlem Sayısı 100.000 (yüz bin) Adedin Üzerinde 

Olan Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcılarının Yukarıdakilere Ek 

Yükümlülükleri 

 

• Aracılık hizmeti sundukları elektronik ticaret pazar yerlerinde, kredi kartıyla yapılan 

kredili ödeme işlemleri ile diğer ödeme işlemleri hariç olmak üzere, ekonomik 

bütünlük içinde bulundukları bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring 

şirketleri, finansman şirketleri ve tasarruf finansmanı şirketlerinin, kredi verme 

işlemleri dâhil sundukları her türlü hizmetleri gerçekleştirmelerine ilişkin faaliyette 

bulunmasına imkân vermemek,  

• Kendileri ile aynı ekonomik bütünlük içinde yer alan e-para kuruluşları tarafından 

ihraç edilen e-paraların ödeme aracı olarak kabulüne ilişkin faaliyette 

bulunulmasına imkân vermemek, 

• Kapalı devre istisnasından faydalanarak bu kapsamda hizmet sunmamak ve 

ekonomik bütünlük içinde olduğu ödeme kuruluşu veya e-para kuruluşlarından bu 

tür hizmetler sağlamamak, 

• Eşya taşımacılığı, taşıma işleri organizatörlüğü ve posta hizmet sağlayıcılığı 

faaliyetlerinde bulunmamak. 

 

ETK’ya eklenen Geçici Madde 2 ile bu yükümlülüklere uyum için kapsama giren aracı hizmet 

sağlayıcılarına 1 Ocak 2024 tarihine kadar süre tanınmıştır. 
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• Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcının Yükümlülükleri (Ek Madde 3) 

 

Elektronik ticaret hizmet sağlayıcı, olumlu irade beyanını yazılı şekilde ya da elektronik 

ortamda almadığı sürece, ekonomik bütünlük içinde bulunmadığı kişilerin ETBİS’e kayıtlı 

alan adının ana unsurunu oluşturan tescilli markasını kullanarak çevrim içi arama 

motorlarında pazarlama ve tanıtım faaliyetinde bulunamayacaktır. 

 

Bununla birlikte, Kanun’a eklenen Ek Madde 3’te belirtildiği üzere çoğunlukla elektronik 

ticaret aracı hizmet sağlayıcıya getirilen yükümlülükler, elektronik ticaret hizmet 

sağlayıcıya kıyasen uygulanacaktır.  

 

G. Elektronik Ticaret Lisansı 

 

ETK’ya dahil edilen yeni düzenlemelerden bir tanesi, elektronik ticaret lisansıdır. Bir takvim 

yılındaki net işlem hacmi 10 milyar Türk lirasının ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı 100 bin 

adedin üzerinde olan aracı hizmet sağlayıcı, faaliyetine devam edebilmek için Bakanlıktan 

lisans almak ve lisansını yenilemek zorunda olacaktır. Lisans alma ve yenileme ücreti, net işlem 

hacmine oranla belirlenecektir. 

 

Lisans alınmasına ilişkin yükümlülüklerin 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yerine getirilmesi 

gerekmektedir. 

 

H. ETK Kapsamında Uygulanacak İdari Para Cezaları  

 

Değişiklik Kanunu ile getirilen değişiklikler/eklemeler sonucu ETK’nın 12. Maddesi ile 

düzenlenen ceza konusu aykırılıklar ve cezalarına ilişkin tablo bu bilgi notumuzun devamında 

yer almaktadır. 

 

İ. Yürürlük Tarihleri 

 

Değişiklik Kanunu ile getirilen düzenlemelerin yürürlüğe giriş tarihleri farklıdır.  

 

• Reklam ve promosyonlarla ilgili harcama sınırları öngören maddeler 1 Ocak 2023 

tarihinde,  

• Bakanlığa yapılacak bildirim yükümlülükleriyle ilgili maddeler 1 Ocak 2024 tarihinde,  

• Yukarıda belirtilenler haricindeki hükümler 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

 

Saygılarımızla, 

Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu 

 

* Bilgi notumuzda yer verilen açıklamalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükte olan mevzuatı ve ilgili resmi mercilerin 

kamuya yaptığı bilgilendirmeler esas alınarak hazırlanmış olup, tereddütlü hususlarda nihai işlemler gerçekleştirilmeden evvel 

tarafımızdan görüş ve destek alınmasını tavsiye ederiz. Aksi takdirde, burada yer verilen açıklamalar temel alınarak yapılacak 

işlemler ve bunların sonuçlarıyla ilgili olarak Avukatlık Büromuz sorumlu tutulamaz. 
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ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA 

KANUN’DA YER ALAN CEZAİ HÜKÜMLER 
 

Aykırılık İdari Para Cezası Miktarı 

Madde 3 

(Aracı) Hizmet sağlayıcının bilgi verme 

yükümlülüğüne uymaması. 

 

1000 TL – 5000 TL 

Madde 4/1-a 

(Aracı) Hizmet sağlayıcının, siparişin onaylanması 

aşamasında ve ödeme bilgilerinin girilmesinden 

önce, ödeyeceği toplam bedel de dâhil olmak üzere, 

sözleşmenin şartlarının alıcı tarafından açıkça 

görülmesini sağlamaması 

 

 

1000 TL – 5000 TL 

Madde 4/1-b 

(Aracı) Hizmet sağlayıcının, alıcının siparişini 

aldığını gecikmeksizin elektronik iletişim araçlarıyla 

teyit etmemesi 

 

1000 TL – 10000 TL 

Madde 4/2 

(Aracı) Hizmet sağlayıcının, sipariş verilmeden önce 

alıcıya, veri giriş hatalarını belirleyebilmesi ve 

düzeltebilmesi için uygun, etkili ve erişilebilir teknik 

araçları sunmaması 

 

1000 TL – 10000 TL 

Madde 5/1-a 

Ticari iletişimde, ticari iletişimin ve bu iletişimin 

adına yapıldığı gerçek ya da tüzel kişinin açıkça 

belirlenebilir olmasını sağlayan bilgiler 

sunulmaması 

 

1000 TL – 10000 TL 

Madde 5/1-b 

İndirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon 

amaçlı yarışma veya oyunların bu niteliği açıkça 

belirlenmemesi, bunlara katılımın ve bunlardan 

faydalanmanın şartlarına kolayca ulaşılamaması ve 

bu şartların açık ve şüpheye yer bırakmayacak 

şekilde anlaşılır olmaması 

 

 

2.000 TL – 15.000 TL 

Madde 6/1 

Ticari elektronik iletilerin, alıcılara önceden onayları 

alınmadan gönderilmesi. 

Bir defada birden fazla kimseye önceden onayları 

alınmadan ileti gönderilmesi. 

 

1000 TL – 5000 TL  

İdari para cezası 10 katına kadar artırılarak 

uygulanır. 
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Madde 7/1 

Ticari elektronik iletinin içeriğinin alıcıdan alınan 

onaya uygun olmaması 

 

1000 TL – 5000 TL 

Madde 7/2 

İletide, (aracı) 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 bilgilerine yer verilmemesi 

 

1.000 TL – 10.000 TL 

Madde 7/3  

İletide, haberleşmenin türüne bağlı olarak, iletinin 

konusu, amacı ve başkası adına yapılması hâlinde 

kimin adına yapıldığına ilişkin bilgilere de yer 

verilmemesi 

 

1.000 TL – 10.000 TL 

Madde 8/2 

(Aracı) Hizmet sağlayıcının ret bildiriminin, 

elektronik iletişim araçlarıyla kolay ve ücretsiz 

olarak iletilmesini sağlamaması ve gönderdiği iletide 

buna ilişkin gerekli bilgileri sunmaması 

 

2.000 TL – 15.000 TL 

Madde 8/3 

Talebin ulaşmasını müteakip (aracı) hizmet 

sağlayıcısının üç iş günü içinde alıcıya elektronik 

ileti göndermeyi durdurmaması 

 

2.000 TL – 15.000 TL 

Madde 9/2  

Aracı hizmet sağlayıcısının, hizmet sağlayıcı 

tarafından sunulan içeriğin hukuka aykırı 

olduğundan haberdar olması hâlinde, bu içeriği 

gecikmeksizin yayımdan kaldırmaması ve hukuka 

aykırı hususu ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına 

bildirim yapmaması 

 

Her bir aykırılık için, 

10.000 TL – 100.000 TL 

Madde 9/3  

Aracı hizmet sağlayıcısının, hak sahibinin, fikri ve 

sınai mülkiyet hakkı ihlaline dair bilgi ve belgeye 

dayanan şikâyeti üzerine, hizmet sağlayıcının 

şikâyete konu ürününü yayımdan kaldırmaması ve 

durumu kendisine ve hak sahibine bildirmemesi.  

Elektronik ticaret hizmet sağlayıcının, şikâyetin 

aksini gösteren bilgi ve belgeye dayanan itirazını 

elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıya sunması 

üzerine şikâyete konu ürünü yeniden 

yayımlamaması.  

Şikâyet ve itirazda; ilgililerin açık kimlik ve adres 

bilgileri, ihtilafa konu ürün hakkındaki bilgiler, 

ürünün yayımdan kaldırılması veya 

 

Her bir aykırılık için, 

10.000 TL – 100.000 TL 
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yayımlanmasının gerekliliğine dair gerekçeler ile 

yönetmelikle belirlenen diğer hususların yer 

almaması.  

Madde 11/1 

Bakanlıkça yapılan ikincil düzenlemelere 

uyulmaması 

Her bir aykırılık için, 

10.000 TL – 100.000 TL 

Madde 11/3 

Bakanlıkça denetimle görevlendirilen personel 

tarafından istenilen bilgi, belge ve kayıt taleplerinin 

karşılanmaması, yardım ve kolaylığın 

gösterilmemesi.  

ETK kapsamındaki iş ve işlemlere ilişkin bilgi, belge 

ve kayıtların ilgili iş veya işlemin gerçekleştiği 

tarihten itibaren on yıl süreyle saklanmaması 

 

 

50.000 TL – 250.000 TL 

Madde 11/4 

Elektronik ticaretin gelişiminin izlenebilmesi ve 

değerlendirilebilmesi amacıyla Bakanlık tarafından 

istenilen bilgilerin Bakanlıkça oluşturulan sisteme 

bildirmemesi 

 

50.000 TL – 250.000 TL 

Ek Madde 1/1 

Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcısının haksız 

ticari uygulamalarda bulunulması 

Haksız uygulamada bulunulan her bir aracı 

hizmet sağlayıcı için, 

10.000 TL – 100.000 TL 

Ek Madde 1/2-a 

Mal veya hizmet satışı karşılığında hizmet 

sağlayıcıya yapılması gereken ödemenin, en geç 

satış bedelinin aracı hizmet sağlayıcının tasarrufuna 

girdiği ve siparişin alıcıya ulaştığı tarihten itibaren 5 

iş günü içinde yapılmaması 

Süresinde ödeme yapılmayan her bir 

elektronik ticaret hizmet sağlayıcı için 10.000 

TL’den az olmamak üzere,  

➢ 30 güne kadarki süre aşımlarında 

ödenmeyen tutar kadar,  

➢ 30 günü geçen süre aşımlarında ise 

süresinde ödenmeyen tutarın iki katı 

Ek Madde 1/2-b 

Aracı hizmet sağlayıcı tarafından satış fiyatında tek 

taraflı değişiklik yapılması dâhil olmak üzere, 

hizmet sağlayıcının kampanyalı mal veya hizmet 

satışına zorlanması 

 

Her bir hizmet sağlayıcı için 500.000 TL. 

Ek Madde 1/2-c 

Hizmet sağlayıcıyla olan ticari ilişkinin koşullarının, 

yazılı şekilde veya elektronik ortamda yapılan 

aracılık sözleşmesiyle belirlenmemesi ya da bu 

sözleşmenin açık, anlaşılır ve elektronik ticaret 

hizmet sağlayıcı tarafından kolay erişilebilir 

olmasının sağlanmaması, (Ayrıca, Bakanlık 

tarafından yapılan uyarıya rağmen aykırılığı 

ortadan kaldırılmaması) 

 

 

Her bir aykırılık için 10.000 TL 
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Ek Madde 1/2-ç  

Hizmet sağlayıcının aleyhine olacak şekilde aracılık 

sözleşmesi hükümlerinde geçmişe yönelik veya tek 

taraflı değişiklik yapılması ya da buna imkân 

sağlayan herhangi bir hükme aracılık sözleşmesinde 

yer verilmesi 

 

Her bir aykırılık için, 

10.000 TL – 100.000 TL 

Ek Madde 1/2-d 

Aracı hizmet sağlayıcı tarafından herhangi bir 

hizmet verilmediği veya verilen hizmetin türü ve 

hizmet bedelinin tutar ya da oranı aracılık 

sözleşmesinde belirtilmediği hâlde hizmet 

sağlayıcıdan bedel alınması 

 

Haksız olarak alınan bedelin 10 katı 

Ek Madde 1/2-e 

Aracı hizmet sağlayıcının, aracılık sözleşmesinde 

herhangi bir nesnel ölçüte yer verilmediği hâlde ya 

da kamu kurumlarına veya adli mercilere başvuruda 

bulunulduğu gerekçesiyle, hizmet sağlayıcıyı 

sıralama ya da tavsiye sisteminde geriye düşürmesi, 

hizmet sağlayıcıya sunulan hizmeti kısıtlaması, 

askıya alması veya sonlandırması 

 

Haksız uygulamada bulunulan her bir 

elektronik ticaret hizmet sağlayıcı için 

300.000 TL 

Ek Madde 2/1-a 

Aracı hizmet sağlayıcının aracılık hizmeti sunduğu 

elektronik ticaret pazar yerlerinde kendisinin veya 

ekonomik bütünlük içinde bulunduğu kişilerin 

markasını taşıyan ya da marka kullanım hakkını haiz 

olduğu malları satışa sunması veya bu malların 

satışına aracılık etmesi.  

Bu malların, farklı elektronik ticaret ortamında satışa 

sunulması hâlinde bu ortamlar arasında erişim 

imkânı sunması ve birbirinin tanıtımını yapması.  

 

Aykırılığın gerçekleştiği tarihten bir önceki 

takvim yılına ait net satış tutarının %5’i 

oranında 

Ek Madde 2/1-b 

Aracı hizmet sağlayıcının, hizmet sağlayıcının Vergi 

Usul Kanunu kapsamında düzenlemesi gereken 

belgelerdeki bilgilere, satışın yapıldığı elektronik 

ticaret pazar yerinde yer verebilmesine imkân 

sağlamaması 

100.000 TL’den az olmamak üzere, 

aykırılığın gerçekleştiği tarihten bir önceki 

takvim yılına ait net satış tutarının on binde 

beşi oranında 

Ek Madde 2/1-c 

Aracı hizmet sağlayıcının, hizmet sağlayıcının yazılı 

şekilde ya da elektronik ortamda önceden olumlu 

irade beyanını almadan bunların ETBİS’e kayıtlı 

alan adlarının ana unsurunu oluşturan tescilli 

markalarını kullanarak çevrim içi arama 

motorlarında pazarlama ve tanıtım faaliyetinde 

bulunması 

 

 

Her bir aykırılık için, 

10.000 TL – 100.000 TL 
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Ek Madde 2/1-ç 

Aracı hizmet sağlayıcının, hizmet sağlayıcının 

tanıtıcı bilgilerini, kendisinden temin ettiği belgeler 

üzerinden veya ilgili kurumların erişime açık 

elektronik sistemlerinden doğrulamaması 

 

Her bir aykırılık için, 

10.000 TL 

Ek Madde 2/2-a 

Bir takvim yılındaki net işlem hacmi on milyar Türk 

lirasının üzerinde olan aracı hizmet sağlayıcısının, 

hizmet sağlayıcı ve alıcıdan elde ettiği verileri 

aracılık hizmetlerinin sunulması amacı dışında ve 

elektronik ticaret pazar yerleri veya diğer elektronik 

ticaret ortamlarında hizmet sağlayıcılarla rekabet 

ederken kullanması 

 

Aykırılığın gerçekleştiği tarihten bir önceki 

takvim yılına ait net satış tutarının % 10’una 

kadar 

Ek Madde 2/2-b  

Bir takvim yılındaki net işlem hacmi on milyar Türk 

lirasının üzerinde olan aracı hizmet sağlayıcısının, 

hizmet sağlayıcının satışları dolayısıyla elde ettiği 

verileri bedelsiz taşımasına ve bu veriler ile 

bunlardan elde ettiği işlenmiş verilere bedelsiz ve 

etkin şekilde erişim sağlamasına teknik imkân 

sunmaması 

 

Her bir elektronik ticaret hizmet sağlayıcı için 

500.000 TL 

Ek Madde 2/2-c 

Bir takvim yılındaki net işlem hacmi on milyar Türk 

lirasının üzerinde olan aracı hizmet sağlayıcısının, 

net işlem hacmine dâhil edilen elektronik ticaret 

ortamları hariç olmak üzere, kendine ait elektronik 

ticaret ortamları arasında erişim imkânı sunması ve 

bu ortamlarda birbirinin tanıtımını yapması 

 

10.000.000 TL 

Madde Ek 2/2-ç 

Bir takvim yılındaki net işlem hacmi on milyar Türk 

lirasının üzerinde olan aracı hizmet sağlayıcısının 

ETK’da belirtilen oranlara ulaşan pay devir veya 

edinimlerini pay defterine işlendiği tarihten itibaren 

1 ay içinde Bakanlığa bildirmemesi 

 

Her bir aykırılık için, 

10.000 TL 

Madde Ek 2/2-d 

Bir takvim yılındaki net işlem hacmi on milyar Türk 

lirasının üzerinde olan aracı hizmet sağlayıcısının 

şirket kurması, kurulmuş şirketin paylarını 

devralması veya bu payları devretmesi hâlinde; 

kuruluşta kuruluşun ticaret siciline tescilinden, 

devirde ise devrin pay defterine işlendiği tarihten 

itibaren 1 ay içinde bu işlemleri Bakanlığa 

bildirmemesi 

 

 

 

Süresi içinde yapılmayan her bir bildirim için, 

1.000.000 TL 
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Madde Ek 2/2-e 

Bir takvim yılındaki net işlem hacmi on milyar Türk 

lirasının üzerinde olan aracı hizmet sağlayıcısının 

Sermaye Piyasası Kurulunca yetkilendirilmiş 

bağımsız denetim kuruluşunca yapılacak denetim 

raporunu Bakanlığa göndermemesi 

 

 

1.000.000 TL 

Madde Ek 2/2-f 

Bir takvim yılındaki net işlem hacmi on milyar Türk 

lirasının üzerinde olan aracı hizmet sağlayıcısının, 

hizmet sağlayıcı tarafından sağlanan içerikle ilgili 

mevzuata aykırı hususların tespitine yönelik 

işlemleri ve bunun neticesinde tespit edilen 

aykırılıkları içeren raporu Bakanlıkça belirlenen usul 

ve esaslara göre Bakanlığa göndermemesi 

 

100.000 TL’den az olmamak üzere, 

aykırılığın gerçekleştiği tarihten bir önceki 

takvim yılına ait net satış tutarının on binde 

beşi oranında 

Madde Ek 2/3-a ve 2/3-b 

Bir takvim yılındaki net işlem hacmi otuz milyar 

Türk lirasının ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı 

yüz bin adedin üzerinde olan elektronik ticaret aracı 

hizmet sağlayıcısının reklam ve kampanya / 

promosyon bütçesinin / harcamasının ETK’da 

belirtilen oranları aşması. 

 

Anılan hükümlere göre belirlenen üst sınırın 

yüzde onundan az olmamak kaydıyla sınırı 

aşan tutarın on katı 

Madde Ek 2/3-c 

Bir takvim yılındaki net işlem hacmi otuz milyar 

Türk lirasının ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı 

yüz bin adedin üzerinde olan elektronik ticaret aracı 

hizmet sağlayıcısının, hizmet sağlayıcının ticari 

ilişkilerini, alternatif kanallardan aynı ya da farklı 

fiyattan mal veya hizmet sunmasını ya da reklam 

yapmasını kısıtlaması, herhangi bir kişiden mal veya 

hizmet teminine zorlaması, buna imkân sağlayan 

herhangi bir hükme aracılık sözleşmesinde yer 

vermesi 

 

Haksız uygulamada bulunulan her bir hizmet 

sağlayıcı için, 

250.000 TL 

Madde Ek 2/4-a  

Bir takvim yılındaki net işlem hacmi altmış milyar 

Türk lirasının ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı 

yüz bin adedin üzerinde olan aracı hizmet 

sağlayıcılar, aracılık hizmeti sunduğu elektronik 

ticaret pazar yerlerinde, kredi kartıyla yapılan kredili 

ödeme işlemleri ile diğer ödeme işlemleri hariç 

olmak üzere, ekonomik bütünlük içinde bulunduğu 

bankaların ya da finansal kuruluş olarak faaliyet 

gösteren finansal kiralama, faktoring ve finansman 

şirketlerinin, kredi verme işlemleri dâhil sundukları 

her türlü hizmetin gerçekleştirilmesine ilişkin 

faaliyette bulunmasına imkân sağlaması. 

 

 

➢ 10.000.000 TL idari para cezası 

uygulanarak aykırılığın ortadan 

kaldırılması için 60 gün süre verilir.  

➢ Bu süre içinde aykırılığın ortadan 

kaldırılmaması hâlinde 20.000.000 

TL. idari para cezası uygulanarak 

aykırılığın ortadan kaldırılması için 

30 gün süre verilir. 

➢ Verilen süre içinde aykırılığın ortadan 

kaldırılmaması hâlinde 40.000.000 

TL idari para cezası uygulanarak 

aykırılığın ortadan kaldırılması için 

15 gün süre verilir. 

➢ Bu sürenin verilmesine yönelik 

bildirimde, on beş günlük süre içinde 
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aykırılığın ortadan kaldırılmaması 

hâlinde Bakanlıkça, içeriğin 

çıkarılması ve/veya erişimin 

engellenmesi kararı verilebileceği 

belirtilir. Bu bildirimden itibaren 

yalnızca geçmiş siparişlere ilişkin iş 

ve işlemler yürütülür.  

➢ Verilen süre içinde aykırılığın ortadan 

kaldırılmaması hâlinde, Bakanlık 

tarafından aracı hizmet sağlayıcının 

ve/veya hizmet sağlayıcının ilgili 

internet adreslerine içeriğin 

çıkarılması ve/veya erişimin 

engellenmesi kararı verilebilir. Bu 

karar, Erişim Sağlayıcıları Birliğine 

gönderilir.  

➢ Birlik tarafından ilgili içerik ve yer 

sağlayıcılar ile erişim sağlayıcılara 

gönderilen içeriğin çıkarılması 

ve/veya erişimin engellenmesi 

kararlarının gereği ilgili içerik ve yer 

sağlayıcılar ile erişim sağlayıcılar 

tarafından derhal yerine getirilir.  

➢ İçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin 

engellenmesi kararına karşı sulh ceza 

hâkimliğine başvurulabilir. Sulh ceza 

hâkimliğince verilen karara karşı 

5271 sayılı Ceza Muhakemesi 

Kanunu hükümlerine göre itiraz 

edilebilir. 

Madde Ek 2/4-b 

Bir takvim yılındaki net işlem hacmi altmış milyar 

Türk lirasının ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı 

yüz bin adedin üzerinde olan aracı hizmet 

sağlayıcıların, aracılık hizmeti sunduğu elektronik 

ticaret pazar yerlerinde, 

1) Ekonomik bütünlük içinde bulunduğu elektronik 

para kuruluşlarınca ihraç edilen elektronik paraların 

kabulüne ilişkin faaliyette bulunulmasına imkân 

sağlaması 

2) 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat 

Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para 

Kuruluşları Hakkında Kanun’un 12. maddesinin 2. 

fıkrasının (h) bendi (sadece ödeme aracını çıkaranın 

iş yerinde, sınırlı bir hizmet sağlayıcı ağında ya da 

sınırlı bir mal veya hizmet çeşidi için ödeme aracını 

ihraç eden ile yapılan ticari bir anlaşma 

çerçevesinde gerçekleştirilen mal veya hizmet 

alımında kullanılabilen araçlara ilişkin işlemler) ile 

 

➢ 10.000.000 TL idari para cezası 

uygulanarak aykırılığın ortadan 

kaldırılması için 60 gün süre verilir.  

➢ Bu süre içinde aykırılığın ortadan 

kaldırılmaması hâlinde 20.000.000 

TL. idari para cezası uygulanarak 

aykırılığın ortadan kaldırılması için 

30 gün süre verilir. 

➢ Verilen süre içinde aykırılığın ortadan 

kaldırılmaması hâlinde 40.000.000 

TL idari para cezası uygulanarak 

aykırılığın ortadan kaldırılması için 

15 gün süre verilir. 

➢ Bu sürenin verilmesine yönelik 

bildirimde, on beş günlük süre içinde 

aykırılığın ortadan kaldırılmaması 

hâlinde Bakanlıkça, içeriğin 

çıkarılması ve/veya erişimin 
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18. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca 6493 sayılı 

Kanun kapsamı dışında kalan; elektronik parayı 

ihraç eden kuruluşun sadece kendi mağaza ağında, 

sadece belirli bir mal veya hizmet grubunun satın 

alınmasında veya yapılan bir anlaşma sonucunda 

sadece belirli bir hizmet ağında kullanılabilen ön 

ödemeli araçlarla ilgili hizmetler sunması veya 

ekonomik bütünlük içinde bulunduğu kişilerce bu 

hizmetlerin sunulmasına imkân sağlaması 

engellenmesi kararı verilebileceği 

belirtilir. Bu bildirimden itibaren 

yalnızca geçmiş siparişlere ilişkin iş 

ve işlemler yürütülür.  

➢ Verilen süre içinde aykırılığın ortadan 

kaldırılmaması hâlinde, Bakanlık 

tarafından aracı hizmet sağlayıcının 

ve/veya hizmet sağlayıcının ilgili 

internet adreslerine içeriğin 

çıkarılması ve/veya erişimin 

engellenmesi kararı verilebilir. Bu 

karar, Erişim Sağlayıcıları Birliğine 

gönderilir.  

➢ Birlik tarafından ilgili içerik ve yer 

sağlayıcılar ile erişim sağlayıcılara 

gönderilen içeriğin çıkarılması 

ve/veya erişimin engellenmesi 

kararlarının gereği ilgili içerik ve yer 

sağlayıcılar ile erişim sağlayıcılar 

tarafından derhal yerine getirilir.  

➢ İçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin 

engellenmesi kararına karşı sulh ceza 

hâkimliğine başvurulabilir. Sulh ceza 

hâkimliğince verilen karara karşı 

5271 sayılı Ceza Muhakemesi 

Kanunu hükümlerine göre itiraz 

edilebilir. 

Madde Ek 2/4-c 

Bir takvim yılındaki net işlem hacmi altmış milyar 

Türk lirasının ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı 

yüz bin adedin üzerinde olan aracı hizmet 

sağlayıcının, aracılık hizmeti sunduğu elektronik 

ticaret pazar yerlerindeki satışlar, kendisinin 

elektronik ticaret hizmet sağlayıcı olarak yaptığı 

satışları ile elektronik ticaret dışındaki satışları hariç 

olmak üzere, eşya taşımacılığı, taşıma işleri 

organizatörlüğü ve posta hizmet sağlayıcılığı 

faaliyetlerinde bulunması 

 

➢ 10.000.000 TL idari para cezası 

uygulanarak aykırılığın ortadan 

kaldırılması için 60 gün süre verilir.  

➢ Bu süre içinde aykırılığın ortadan 

kaldırılmaması hâlinde 20.000.000 

TL. idari para cezası uygulanarak 

aykırılığın ortadan kaldırılması için 

30 gün süre verilir. 

➢ Verilen süre içinde aykırılığın ortadan 

kaldırılmaması hâlinde 40.000.000 

TL idari para cezası uygulanarak 

aykırılığın ortadan kaldırılması için 

15 gün süre verilir. 

➢ Bu sürenin verilmesine yönelik 

bildirimde, on beş günlük süre içinde 

aykırılığın ortadan kaldırılmaması 

hâlinde Bakanlıkça, içeriğin 

çıkarılması ve/veya erişimin 

engellenmesi kararı verilebileceği 

belirtilir. Bu bildirimden itibaren 
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yalnızca geçmiş siparişlere ilişkin iş 

ve işlemler yürütülür.  

➢ Verilen süre içinde aykırılığın ortadan 

kaldırılmaması hâlinde, Bakanlık 

tarafından aracı hizmet sağlayıcının 

ve/veya hizmet sağlayıcının ilgili 

internet adreslerine içeriğin 

çıkarılması ve/veya erişimin 

engellenmesi kararı verilebilir. Bu 

karar, Erişim Sağlayıcıları Birliğine 

gönderilir.  

➢ Birlik tarafından ilgili içerik ve yer 

sağlayıcılar ile erişim sağlayıcılara 

gönderilen içeriğin çıkarılması 

ve/veya erişimin engellenmesi 

kararlarının gereği ilgili içerik ve yer 

sağlayıcılar ile erişim sağlayıcılar 

tarafından derhal yerine getirilir.  

➢ İçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin 

engellenmesi kararına karşı sulh ceza 

hâkimliğine başvurulabilir. Sulh ceza 

hâkimliğince verilen karara karşı 

5271 sayılı Ceza Muhakemesi 

Kanunu hükümlerine göre itiraz 

edilebilir. 

Madde Ek 2/4-ç 

Bir takvim yılındaki net işlem hacmi altmış milyar 

Türk lirasının ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı 

yüz bin adedin üzerinde olan ve mal veya hizmet 

ilanlarının yayımlanmasına elektronik ortam 

sağlayan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının, 

mal veya hizmet ilanlarının yayımlanmasına 

elektronik ortam sağlaması hâlinde, aynı ortamda 

mal veya hizmet teminine yönelik sözleşme 

yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkân 

sağlaması.  

Bu hizmetlerin kendisi veya ekonomik bütünlük 

içinde bulunduğu kişiler tarafından farklı elektronik 

ortamlarda verilmesi hâlinde bu ortamlar arasında 

erişim imkânı sunması ve birbirinin tanıtımını 

yapması. 

 

 

 

 

20.000.000 TL 

Madde Ek 2/12 

Bir takvim yılındaki net işlem hacmi otuz milyar 

Türk lirasının ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı 

yüz bin adedin üzerinde olan aracı hizmet 

sağlayıcının ya da bir takvim yılındaki net işlem 

hacmi otuz milyar Türk lirasının ve iptal ve iadeler 

hariç işlem sayısı on milyon adedin üzerinde olan 

hizmet sağlayıcının, ekonomik bütünlüğü içinde 

 

Anılan hükümlere göre belirlenen üst sınırın 

% 10’undan az olmamak kaydıyla sınırı aşan 

tutarın 10 katı 
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bulunup bu eşiklerin altında kalan ve aracı hizmet 

sağlayıcının net işlem hacmine dâhil edilmeyen aracı 

hizmet sağlayıcılar ile ekonomik bütünlük içinde 

bulunup mal veya hizmet ilanlarının 

yayımlanmasına elektronik ortam sağlayanların her 

birinin reklam ve indirim bütçelerinin ETK Ek 

Madde 2/3-(a) ve (b) bentlerine göre hesaplanan 

reklam ve indirim bütçelerinin her birinin % 

20’sinden fazla olması. 

Madde Ek 3/1  

Hizmet sağlayıcının, yazılı şekilde ya da elektronik 

ortamda olumlu irade beyanını almadığı ekonomik 

bütünlük içinde bulunmadığı kişilerin ETBİS’e 

kayıtlı alan adının ana unsurunu oluşturan tescilli 

markasını kullanarak çevrim içi arama motorlarında 

pazarlama ve tanıtım faaliyetinde bulunması 

 

Her bir aykırılık için, 

10.000 TL – 100.000 TL 

Madde Ek 3/7 

Bir takvim yılındaki net işlem hacmi otuz milyar 

Türk lirasının ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı 

yüz bin adedin üzerinde olan aracı hizmet 

sağlayıcının ya da bir takvim yılındaki net işlem 

hacmi otuz milyar Türk lirasının ve iptal ve iadeler 

hariç işlem sayısı on milyon adedin üzerinde olan 

hizmet sağlayıcının ekonomik bütünlüğü içinde 

bulunup; net işlem hacmi otuz milyar Türk lirasının 

ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı on milyon 

adedin altında kalan ve aracı hizmet sağlayıcının net 

işlem hacmine dâhil edilmeyen hizmet sağlayıcıların 

her birinin reklam ve indirim bütçeleri, ETK Ek 

Madde 2/3-(a) ve (b) bentlerine göre hesaplanan 

reklam ve indirim bütçelerinin her birinin % 

20’sinden fazla olması 

 

Anılan hükümlere göre belirlenen üst sınırın 

% 10’undan az olmamak kaydıyla sınırı aşan 

tutarın 10 katı 

Madde Ek 4/1  

Bir takvim yılındaki net işlem hacmi on milyar Türk 

lirasının ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı yüz bin 

adedin üzerinde olan elektronik ticaret aracı hizmet 

sağlayıcının, faaliyetine devam edebilmek için 

Bakanlıktan lisans almaması ve lisansını 

yenilememesi.  

➢ 10.000.000 TL idari para cezası 

uygulanarak aykırılığın ortadan 

kaldırılması için 60 gün süre verilir.  

➢ Bu süre içinde aykırılığın ortadan 

kaldırılmaması hâlinde 20.000.000 

TL. idari para cezası uygulanarak 

aykırılığın ortadan kaldırılması için 

30 gün süre verilir. 

➢ Verilen süre içinde aykırılığın ortadan 

kaldırılmaması hâlinde 40.000.000 

TL idari para cezası uygulanarak 

aykırılığın ortadan kaldırılması için 

15 gün süre verilir. 

➢ Bu sürenin verilmesine yönelik 

bildirimde, on beş günlük süre içinde 

aykırılığın ortadan kaldırılmaması 

hâlinde Bakanlıkça, içeriğin 



 
 

17 

 

çıkarılması ve/veya erişimin 

engellenmesi kararı verilebileceği 

belirtilir. Bu bildirimden itibaren 

yalnızca geçmiş siparişlere ilişkin iş 

ve işlemler yürütülür.  

➢ Verilen süre içinde aykırılığın ortadan 

kaldırılmaması hâlinde, Bakanlık 

tarafından aracı hizmet sağlayıcının 

ve/veya hizmet sağlayıcının ilgili 

internet adreslerine içeriğin 

çıkarılması ve/veya erişimin 

engellenmesi kararı verilebilir. Bu 

karar, Erişim Sağlayıcıları Birliğine 

gönderilir.  

➢ Birlik tarafından ilgili içerik ve yer 

sağlayıcılar ile erişim sağlayıcılara 

gönderilen içeriğin çıkarılması 

ve/veya erişimin engellenmesi 

kararlarının gereği ilgili içerik ve yer 

sağlayıcılar ile erişim sağlayıcılar 

tarafından derhal yerine getirilir.  

➢ İçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin 

engellenmesi kararına karşı sulh ceza 

hâkimliğine başvurulabilir. Sulh ceza 

hâkimliğince verilen karara karşı 

5271 sayılı Ceza Muhakemesi 

Kanunu hükümlerine göre itiraz 

edilebilir. 

 

• ETK md. 12/1. fıkrada belirtilen idari para cezalarının uygulanmasına rağmen, Bakanlıkça verilen 

süre içinde aykırılığın sonlandırılmaması veya aynı aykırılığın ceza tebligatının yapıldığı tarihten 

itibaren 1 yıl içinde tekrarı hâlinde bir önceki cezanın 2 katı idari para cezası uygulanır. 

• ETK md. 12/1. fıkrada belirtilen idari para cezalarına ilişkin fiillerin, Bakanlığı yanıltmaya yönelik 

iş ve işlemlerle gerçekleştirilmesi hâlinde söz konusu cezalar 10 katı uygulanır. 

• ETK md. 12’de belirtilen idari para cezalarının bir takvim yılına ilişkin toplam tutarı, net işlem 

hacmi Ek Madde 2/4. fıkrasının 1. cümlesinde yer alan parasal eşiğin (Altmış milyar TL) altında olan 

aracı hizmet sağlayıcı veya hizmet sağlayıcı için 500 milyon Türk lirasını geçemez. Bu hüküm, idari 

para cezalarına ilişkin fiillerin, Bakanlığı yanıltmaya yönelik iş ve işlemlerle gerçekleştirilmesi 

sebebiyle idari yaptırım uygulananlar hakkında uygulanmaz. 

 

Bilgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla, 

Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu 

 

* Bilgi notumuzda yer verilen açıklamalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükte olan mevzuatı ve ilgili resmi mercilerin 

kamuya yaptığı bilgilendirmeler esas alınarak hazırlanmış olup, tereddütlü hususlarda nihai işlemler gerçekleştirilmeden evvel 

tarafımızdan görüş ve destek alınmasını tavsiye ederiz. Aksi takdirde, burada yer verilen açıklamalar temel alınarak yapılacak 

işlemler ve bunların sonuçlarıyla ilgili olarak Avukatlık Büromuz sorumlu tutulamaz. 


