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ANKARAS-Sirküler/2018    

                                          18.01.2018, ANKARA 

 

KONU: ELEKTRONİK TİCARET BİLGİ SİSTEMİ VE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

HAKKINDA TEBLİĞ 

 

11 Ağustos 2017 gün ve 30151 sayılı Resmi Gazete’de Gümrük ve Ticaret Bakanlığından 

 Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi Ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ yayınlandı. 

Bu Tebliğin amacı, elektronik ticaret bilgi sistemi üzerinden yapılması gereken kayıt ve 

bildirimlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.  

  

 Tebliğ, e- ticareti güvenilir hale getirmek, istatistiki bilgiler elde ederek gelişmesine katkı 

sağlamak amacıyla ağ üzerinde satış yapan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar ile bu Tebliğde 

belirtilen diğer tüzel kişilere elektronik ticarete ilişkin kayıt ve birtakım bildirim yükümlülükleri 

getirmiştir.  

 

Bildirimler KEP adresi, elektronik ticaretin türü, elektronik ticaret dışındaki ticari faaliyetleri, 

elektronik ticaret ortamında sunulan mal ve hizmetlerin türü, elektronik ticaret ortamında sunulan 

ödeme yöntemleri, elektronik ticaret ortamında ikinci el malların satışa sunulup sunulmadığı ve satışa 

sunulan ikinci el malların türü gibi hususları kapsamaktadır. Ayrıca elektronik ticaret ortamında sınır 

ötesi elektronik ticaret gerçekleştirilmesi halinde ülke ve ödeme yöntemi bazında bu ticaretin yıllık 

hacmi her yıl bildirilecektir.  

 

Gerçek kişiler tarafından yapılacak bildirimler kendileri veya yetkili temsilcileri, tüzel kişiler 

tarafından yapılacak bildirimler ise yetkili temsilcileri tarafından e-Devlet kapısı üzerinden ETBİS’e 

yapılacaktır. Bildirimler bir sonraki ayın son günü saat 24:00 ‘e kadar yapılmalıdır. Hizmet sağlayıcı 

ve aracı hizmet sağlayıcılar, kayıt ve bildirim yükümlülüğü bulunan hususlarda meydana gelen 

değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren otuz gün içinde, elektronik ticaret faaliyeti sona eren 

hizmet sağlayıcılar ile aracılık faaliyeti sona eren aracı hizmet sağlayıcılar ise bu durumu 

faaliyetlerinin sona erdiği tarihten itibaren otuz gün içinde bildirecektir. 

 

ETBİS’ e kayıt ve bildirim yükümlülükleri ocak ayı sonuna kadar devam etmekte olup  bildirim 

yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere Bakanlık tarafından 5 bin liradan 20 bin liraya kadar idari 

para cezasının uygulanacağı belirtilmiştir.  
 

 Bu tebliğe göre; internetten satış yapan yada satış yapılması için aracı kurumlar ile çalışan firmalar 

göre aşağıdaki uygulamaları yapmalıdır: 

 
 

 

 

 



 

   
Merkez Ofis : Mahall Ankara Eskişehir Yolu 9.km. C2 Blok. Kat:9 Daire 55 Çankaya/ANKARA Tel : 0 312 220 23 84-94 

İstanbul Ofis: Merkez Mah. Ayazma Cad. No:21 Nef 11 B Blok D:20 Kağıthane/İSTANBUL Telefon: 0212 215 5777 

Fax : 0 312 220 23 85 E Mail : ankaras@ankarasymm.com, ankarasymm@yahoo.com.tr 

Web Site: http://www.ankarasymm.com/ 

 

     

            

 

ETBİS’e kayıt işlemleri 
MADDE 5 – (1) Aşağıda belirtilen gerçek veya tüzel kişiler faaliyete başlamadan önce ETBİS’e kayıt 

olur: 

a) Kendilerine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar. 

b) Aracı hizmet sağlayıcılar. 

c) Yurt içinde yerleşik olup yurt içinde elektronik ticaret faaliyetinde bulunmamakla birlikte yurt dışında 

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

(2) Kayıt için ETBİS’e aşağıdaki bilgiler girilir: 

a) Gerçek veya tüzel kişi tacirler için MERSİS numarası ve vergi kimlik numarası, esnaf ve sanatkârlar 

için T.C. kimlik numarası ve vergi kimlik numarası. 

b) Elektronik ticaret veya aracılık faaliyetinde bulunulan mobil uygulama ve alan adı. 

 

 

Tebliğ tamamı aşağıda yer almaktadır. 

 
             S a y g ı l a r ı m ı z l a . . .  

 

 

 

11 Ağustos 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30151 

TEBLİĞ 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 

ELEKTRONİK TİCARET BİLGİ SİSTEMİ VE BİLDİRİM 

YÜKÜMLÜLÜKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, elektronik ticaret bilgi sistemi üzerinden yapılması gereken kayıt ve 

bildirimlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, ağ üzerinde mal veya hizmet satışına yönelik sözleşme yapılmasını veya sipariş 

verilmesini sağlayan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar ile bu Tebliğde belirtilen diğer gerçek veya tüzel 

kişilerin elektronik ticarete ilişkin kayıt veya bildirim yükümlülüklerini kapsar. 

(2) Bu Tebliğ hükümleri, münhasıran elektronik posta, telefon araması, kısa mesaj veya elektronik ortamda 

doğrudan iletişime imkân veren benzeri bireysel iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeleri gerçekleştiren hizmet 

sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılara uygulanmaz. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesi, 23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik 

Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 11 inci maddesi ile 26/8/2015 tarihli ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı 

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar ve kısaltmalar 

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında; 

a) Ağ: Elektronik ticarete dair işlemlerin yapılmasına imkân sağlayan internet gibi bilgisayar tabanlı ortamları, 

b) Aracı hizmet sağlayıcı: Başkalarına ait iktisadî ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını 

sağlayan gerçek ya da tüzel kişileri, 

c) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını, 

ç) Elektronik ticaret: Fizikî olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirilen çevrim içi 

iktisadî ve ticari her türlü faaliyeti, 
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           d) Elektronik ticaret altyapı sağlayıcı: Hizmet sağlayıcı veya aracı hizmet sağlayıcıların elektronik ticaret 

yapmasına imkan sağlayan altyapı ve yazılım hizmetini sunan gerçek ya da tüzel kişileri, 

e) Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS): Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların kayıt altına 

alınması, elektronik ticaret verilerinin toplanması, bu verilerin işlenerek istatistiki bilgilerin üretilmesi amacıyla 

Bakanlık tarafından oluşturulan ve bu Tebliğ kapsamında kayıt ve bildirim yapılabilmesine imkan sağlayan bilgi 

sistemini, 

f) Elektronik ticaret ortamı: Elektronik ticaret faaliyetinde bulunulan internet sitesi, mobil site veya uygulama 

gibi platformları, 

g) Elektronik ticaretin türü: Elektronik ticaretin tarafları arasında yapılan ve işletmeden işletmeye veya 

işletmeden tüketiciye gibi elektronik ticaretin yönünü gösteren sınıflandırmayı, 

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

h) Kayıtlı elektronik posta (KEP): Elektronik iletilerin gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere 

kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini, 

ı) MERSİS numarası: Merkezi Sicil Kayıt Sistemi tarafından verilen ve özel algoritma ile üretilmiş tekil 

numarayı, 

ifade eder. 

ETBİS’e kayıt işlemleri 

MADDE 5 – (1) Aşağıda belirtilen gerçek veya tüzel kişiler faaliyete başlamadan önce ETBİS’e kayıt olur: 

a) Kendilerine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar. 

b) Aracı hizmet sağlayıcılar. 

c) Yurt içinde yerleşik olup yurt içinde elektronik ticaret faaliyetinde bulunmamakla birlikte yurt dışında 

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

(2) Kayıt için ETBİS’e aşağıdaki bilgiler girilir: 

a) Gerçek veya tüzel kişi tacirler için MERSİS numarası ve vergi kimlik numarası, esnaf ve sanatkârlar için 

T.C. kimlik numarası ve vergi kimlik numarası. 

b) Elektronik ticaret veya aracılık faaliyetinde bulunulan mobil uygulama ve alan adı. 

Bildirim yükümlülüğü 

MADDE 6 – (1) ETBİS’e kayıt edilen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar kendilerine ilişkin olarak 

aşağıda belirtilen hususlarda bildirimde bulunur: 

a) Tebligata elverişli KEP adresi. 

b) Elektronik ticaretin türü. 

c) Elektronik ticaret dışındaki ticari faaliyetleri. 

ç) Elektronik ticaret ortamında sunulan mal ve hizmetlerin türü. 

d) Elektronik ticaret ortamında sunulan ödeme yöntemleri. 

e) Elektronik ticaret ortamında ikinci el malların satışa sunulup sunulmadığı ve satışa sunulan ikinci el 

malların türü. 

f) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren bankalar ile 20/6/2013 

tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para 

Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren ödeme ve elektronik para kuruluşlarından alınan hizmetlere 

ilişkin bilgiler. 

g) Varsa (f) bendinde zikredilen kuruluşlar dışında ödeme hizmeti alınan kuruluşlardan alınan hizmetlere 

ilişkin bilgiler ile (f) bendinde zikredilen kuruluşların aracı olmadığı ödeme yöntemleri. 

ğ) 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca M 

türü yetki belgesi alan kargo ve lojistik işletmecilerinden alınan hizmetlere ilişkin bilgiler. 

h) Hizmet alınan elektronik ticaret altyapı sağlayıcılarına ilişkin bilgiler. 

ı) Kişisel verilerin ve müşteri bilgilerinin tutulduğu veri tabanlarının bulunduğu ülke ve adres bilgileri. 

i) Elektronik ticaret ortamında sınır ötesi elektronik ticaret gerçekleştirilmesi halinde ülke ve ödeme yöntemi 

bazında bu ticaretin yıllık hacmi. 

j) Bakanlıkça gerekli görülen diğer bilgiler. 

(2) Kendine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar, üretim yeri ve depo adresleri 

ile sınır ötesi elektronik ticaret faaliyetinde bulunduğu aracı hizmet sağlayıcıların alan adlarını birinci fıkrada 

belirtilenlere ek olarak bildirir. 

(3) Ödeme ve elektronik para kuruluşları, bankalar, Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketi, kargo ve 
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           lojistik işletmecileri, elektronik ticaret altyapı sağlayıcıları ve aracı hizmet sağlayıcılar internet üzerinden yapılan 

sözleşme ve verilen siparişlere ilişkin Bakanlıkça detayları belirlenen ve anonim hale getirilmiş istatistiki bilgileri 

aylık dönemler halinde bildirir. Bir aya ait bilgiler, takip eden ayın son günü saat 24:00’e kadar iletilir. 

(4) ETBİS’e bildirim sırasında hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların sanal pos bilgileri Bankalararası 

Kart Merkezi Anonim Şirketi üzerinden sistem aracılığıyla teyit edilir. 

Bildirim süresi 

MADDE 7 – (1) Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (i) bendi 

dışında kalan yükümlülükler ile ikinci fıkrasındaki yükümlülükleri ETBİS’e kayıt tarihinden itibaren otuz gün içinde, 

birinci fıkranın (i) bendindeki yükümlülüğü ise her yıl mart ayı sonuna kadar yerine getirir. 

(2) Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar, kayıt ve bildirim yükümlülüğü bulunan hususlarda meydana 

gelen değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren otuz gün içinde bildirir. 

(3) Elektronik ticaret faaliyeti sona eren hizmet sağlayıcılar ile aracılık faaliyeti sona eren aracı hizmet 

sağlayıcılar bu durumu faaliyetlerinin sona erdiği tarihten itibaren otuz gün içinde bildirir. 

Bildirim usulü 

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ uyarınca gerçek kişiler tarafından yapılacak bildirimler kendileri veya yetkili 

temsilcileri, tüzel kişiler tarafından yapılacak bildirimler ise yetkili temsilcileri tarafından e-Devlet kapısı üzerinden 

ETBİS’e yapılır. 

İlan 

MADDE 9 – (1) ETBİS’e kayıt edilen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar ile bunlara ilişkin gerekli 

görülen diğer bilgiler Bakanlık internet adresinden veya Bakanlıkça oluşturulan “www.eticaret.gov.tr” internet 

adresinde ilan edilir. 

Geçiş hükmü 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1/12/2017 tarihi itibarıyla faaliyette olan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet 

sağlayıcılar 5 inci ve 6 ncı maddelerde belirtilen yükümlülüklerini söz konusu tarihten itibaren otuz gün içinde yerine 

getirir. 

(2) 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası uyarınca bildirim yükümlülüğü getirilenler bu yükümlülüklerini 1/1/2018 

tarihinden itibaren yerine getirir. 

Yürürlük 

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür. 

 


