
E-TİCARET İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 
VE BAŞVURU SÜREÇLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME 

Değerli Üyemiz ;         22.12.2017 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından “Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükler”i hakkındaki tebliğ 
11.Ağustos.2017 tarihli 30151 sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanarak yürürlüğe girmişti. 

Bu tebliğ, ağ üzerinde mal veya hizmet satışına yönelik sözleşme yapılmasını veya sipariş verilmesini sağlayan hizmet 
sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar ile Tebliğde belirtilen diğer gerçek veya tüzel kişilerin elektronik ticarete ilişkin kayıt 
veya bildirim yükümlülüklerini kapsıyor.

Kayıtların ve bildirimlerin yapılabilmesi, elektronik ticaret verilerinin toplanması ve bu verilerin işlenerek istatistiki 
bilgilerin üretilmesi amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) 
01/12/2017 tarihi itibarıyla kullanıma açıldı.

ETBİS ( Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi )’e kimler kayıt yapılacak?

Kendilerine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar, aracı hizmet sağlayıcılar, yurt içinde 
yerleşik olup yurt içinde elektronik ticaret faaliyetinde bulunmamakla birlikte yurt dışında yerleşik bir aracı hizmet 
sağlayıcı üzerinden sözleşme yapan veya sipariş alan hizmet sağlayıcılar faaliyetlerine başlamadan önce ETBİS ‘e kayıt 
yaptıracaklar. 

Sisteme Giriş 

Gerçek veya tüzel kişi tacirler için MERSİS numarası ve vergi kimlik numarası, esnaf ve sanatkârlar için T.C. kimlik 
numarası ve vergi kimlik numarası, Elektronik ticaret veya aracılık faaliyetinde bulunulan mobil uygulama ve alan adı 
girilerek www.eticaret.gov.tr web sitesindeki e-Devlet Kapısı üzerinden ETBİS’e giriş yapılabilecektir. 



İlgili Kanunun geçici madde kapsamında kapsamında ; 

1.Aralık.2017 tarihi itibarıyla faaliyette olan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar Kanunun 5 inci ve 6 ncı 
maddelerinde belirtilen yükümlülüklerini söz konusu tarihten itibaren otuz gün içinde yerine getirir.

6 ncı maddenin üçüncü fıkrası uyarınca bildirim yükümlülüğü getirilenler bu yükümlülüklerini 1.Ocak.2018 tarihinden 
itibaren yerine getirir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

Yücel AKDEMİR
Başkan

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
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TEBLİĞ

Gümrük ve T�caret Bakanlığından:

ELEKTRONİK TİCARET BİLGİ SİSTEMİ VE BİLDİRİM
YÜKÜMLÜLÜKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebl�ğ�n amacı, elektron�k t�caret b�lg� s�stem� üzer�nden yapılması gereken kayıt ve

b�ld�r�mlere �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebl�ğ, ağ üzer�nde mal veya h�zmet satışına yönel�k sözleşme yapılmasını veya s�par�ş

ver�lmes�n� sağlayan h�zmet sağlayıcı ve aracı h�zmet sağlayıcılar �le bu Tebl�ğde bel�rt�len d�ğer gerçek veya tüzel
k�ş�ler�n elektron�k t�carete �l�şk�n kayıt veya b�ld�r�m yükümlülükler�n� kapsar.

(2) Bu Tebl�ğ hükümler�, münhasıran elektron�k posta, telefon araması, kısa mesaj veya elektron�k ortamda
doğrudan �let�ş�me �mkân veren benzer� b�reysel �let�ş�m araçlarıyla yapılan sözleşmeler� gerçekleşt�ren h�zmet
sağlayıcı ve aracı h�zmet sağlayıcılara uygulanmaz.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebl�ğ, 3/6/2011 tar�hl� ve 640 sayılı Gümrük ve T�caret Bakanlığının Teşk�lat ve

Görevler� Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen�n 9 uncu maddes�, 23/10/2014 tar�hl� ve 6563 sayılı Elektron�k
T�caret�n Düzenlenmes� Hakkında Kanunun 11 �nc� maddes� �le 26/8/2015 tar�hl� ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Elektron�k T�carette H�zmet Sağlayıcı ve Aracı H�zmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmel�ğ�n 16 ncı
maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebl�ğ�n uygulanmasında;
a) Ağ: Elektron�k t�carete da�r �şlemler�n yapılmasına �mkân sağlayan �nternet g�b� b�lg�sayar tabanlı ortamları,
b) Aracı h�zmet sağlayıcı: Başkalarına a�t �kt�sadî ve t�car� faal�yetler�n yapılmasına elektron�k t�caret ortamını

sağlayan gerçek ya da tüzel k�ş�ler�,
c) Bakanlık: Gümrük ve T�caret Bakanlığını,
ç) Elektron�k t�caret: F�z�kî olarak karşı karşıya gelmeks�z�n, elektron�k ortamda gerçekleşt�r�len çevr�m �ç�

�kt�sadî ve t�car� her türlü faal�yet�,
d) Elektron�k t�caret altyapı sağlayıcı: H�zmet sağlayıcı veya aracı h�zmet sağlayıcıların elektron�k t�caret

yapmasına �mkan sağlayan altyapı ve yazılım h�zmet�n� sunan gerçek ya da tüzel k�ş�ler�,
e) Elektron�k T�caret B�lg� S�stem� (ETBİS): H�zmet sağlayıcı ve aracı h�zmet sağlayıcıların kayıt altına

alınması, elektron�k t�caret ver�ler�n�n toplanması, bu ver�ler�n �şlenerek �stat�st�k� b�lg�ler�n üret�lmes� amacıyla
Bakanlık tarafından oluşturulan ve bu Tebl�ğ kapsamında kayıt ve b�ld�r�m yapılab�lmes�ne �mkan sağlayan b�lg�
s�stem�n�,

f) Elektron�k t�caret ortamı: Elektron�k t�caret faal�yet�nde bulunulan �nternet s�tes�, mob�l s�te veya uygulama
g�b� platformları,

g) Elektron�k t�caret�n türü: Elektron�k t�caret�n tarafları arasında yapılan ve �şletmeden �şletmeye veya
�şletmeden tüket�c�ye g�b� elektron�k t�caret�n yönünü gösteren sınıflandırmayı,

ğ) H�zmet sağlayıcı: Elektron�k t�caret faal�yet�nde bulunan gerçek ya da tüzel k�ş�ler�,
h) Kayıtlı elektron�k posta (KEP): Elektron�k �let�ler�n gönder�m� ve tesl�matı da dâh�l olmak üzere

kullanımına �l�şk�n olarak hukukî del�l sağlayan, elektron�k postanın n�tel�kl� şekl�n�,
ı) MERSİS numarası: Merkez� S�c�l Kayıt S�stem� tarafından ver�len ve özel algor�tma �le üret�lm�ş tek�l

numarayı,
�fade eder.
ETBİS’e kayıt �şlemler�
MADDE 5 – (1) Aşağıda bel�rt�len gerçek veya tüzel k�ş�ler faal�yete başlamadan önce ETBİS’e kayıt olur:
a) Kend�ler�ne a�t elektron�k t�caret ortamında faal�yet gösteren h�zmet sağlayıcılar.
b) Aracı h�zmet sağlayıcılar.
c) Yurt �ç�nde yerleş�k olup yurt �ç�nde elektron�k t�caret faal�yet�nde bulunmamakla b�rl�kte yurt dışında

yerleş�k b�r aracı h�zmet sağlayıcı üzer�nden sözleşme yapan veya s�par�ş alan h�zmet sağlayıcılar.
(2) Kayıt �ç�n ETBİS’e aşağıdak� b�lg�ler g�r�l�r:
a) Gerçek veya tüzel k�ş� tac�rler �ç�n MERSİS numarası ve verg� k�ml�k numarası, esnaf ve sanatkârlar �ç�n

T.C. k�ml�k numarası ve verg� k�ml�k numarası.
b) Elektron�k t�caret veya aracılık faal�yet�nde bulunulan mob�l uygulama ve alan adı.
B�ld�r�m yükümlülüğü
MADDE 6 – (1) ETBİS’e kayıt ed�len h�zmet sağlayıcı ve aracı h�zmet sağlayıcılar kend�ler�ne �l�şk�n olarak

aşağıda bel�rt�len hususlarda b�ld�r�mde bulunur:
a) Tebl�gata elver�şl� KEP adres�.
b) Elektron�k t�caret�n türü.
c) Elektron�k t�caret dışındak� t�car� faal�yetler�.
ç) Elektron�k t�caret ortamında sunulan mal ve h�zmetler�n türü.



d) Elektron�k t�caret ortamında sunulan ödeme yöntemler�.
e) Elektron�k t�caret ortamında �k�nc� el malların satışa sunulup sunulmadığı ve satışa sunulan �k�nc� el

malların türü.
f) 19/10/2005 tar�hl� ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında faal�yet gösteren bankalar �le 20/6/2013

tar�hl� ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat S�stemler�, Ödeme H�zmetler� ve Elektron�k Para
Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında faal�yet gösteren ödeme ve elektron�k para kuruluşlarından alınan
h�zmetlere �l�şk�n b�lg�ler.

g) Varsa (f) bend�nde z�kred�len kuruluşlar dışında ödeme h�zmet� alınan kuruluşlardan alınan h�zmetlere
�l�şk�n b�lg�ler �le (f) bend�nde z�kred�len kuruluşların aracı olmadığı ödeme yöntemler�.

ğ) 11/6/2009 tar�hl� ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmel�ğ� uyarınca M
türü yetk� belges� alan kargo ve loj�st�k �şletmec�ler�nden alınan h�zmetlere �l�şk�n b�lg�ler.

h) H�zmet alınan elektron�k t�caret altyapı sağlayıcılarına �l�şk�n b�lg�ler.
ı) K�ş�sel ver�ler�n ve müşter� b�lg�ler�n�n tutulduğu ver� tabanlarının bulunduğu ülke ve adres b�lg�ler�.
�) Elektron�k t�caret ortamında sınır ötes� elektron�k t�caret gerçekleşt�r�lmes� hal�nde ülke ve ödeme yöntem�

bazında bu t�caret�n yıllık hacm�.
j) Bakanlıkça gerekl� görülen d�ğer b�lg�ler.
(2) Kend�ne a�t elektron�k t�caret ortamında faal�yet gösteren h�zmet sağlayıcılar, üret�m yer� ve depo adresler�

�le sınır ötes� elektron�k t�caret faal�yet�nde bulunduğu aracı h�zmet sağlayıcıların alan adlarını b�r�nc� fıkrada
bel�rt�lenlere ek olarak b�ld�r�r.

(3) Ödeme ve elektron�k para kuruluşları, bankalar, Bankalararası Kart Merkez� Anon�m Ş�rket�, kargo ve
loj�st�k �şletmec�ler�, elektron�k t�caret altyapı sağlayıcıları ve aracı h�zmet sağlayıcılar �nternet üzer�nden yapılan
sözleşme ve ver�len s�par�şlere �l�şk�n Bakanlıkça detayları bel�rlenen ve anon�m hale get�r�lm�ş �stat�st�k� b�lg�ler�
aylık dönemler hal�nde b�ld�r�r. B�r aya a�t b�lg�ler, tak�p eden ayın son günü saat 24:00’e kadar �let�l�r.

(4) ETBİS’e b�ld�r�m sırasında h�zmet sağlayıcı ve aracı h�zmet sağlayıcıların sanal pos b�lg�ler� Bankalararası
Kart Merkez� Anon�m Ş�rket� üzer�nden s�stem aracılığıyla tey�t ed�l�r.

B�ld�r�m süres�
MADDE 7 – (1) H�zmet sağlayıcı ve aracı h�zmet sağlayıcılar 6 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasının (�) bend�

dışında kalan yükümlülükler �le �k�nc� fıkrasındak� yükümlülükler� ETBİS’e kayıt tar�h�nden �t�baren otuz gün �ç�nde,
b�r�nc� fıkranın (�) bend�ndek� yükümlülüğü �se her yıl mart ayı sonuna kadar yer�ne get�r�r.

(2) H�zmet sağlayıcı ve aracı h�zmet sağlayıcılar, kayıt ve b�ld�r�m yükümlülüğü bulunan hususlarda meydana
gelen değ�ş�kl�kler�, değ�ş�kl�k tar�h�nden �t�baren otuz gün �ç�nde b�ld�r�r.

(3) Elektron�k t�caret faal�yet� sona eren h�zmet sağlayıcılar �le aracılık faal�yet� sona eren aracı h�zmet
sağlayıcılar bu durumu faal�yetler�n�n sona erd�ğ� tar�hten �t�baren otuz gün �ç�nde b�ld�r�r.

B�ld�r�m usulü
MADDE 8 – (1) Bu Tebl�ğ uyarınca gerçek k�ş�ler tarafından yapılacak b�ld�r�mler kend�ler� veya yetk�l�

tems�lc�ler�, tüzel k�ş�ler tarafından yapılacak b�ld�r�mler �se yetk�l� tems�lc�ler� tarafından e-Devlet kapısı üzer�nden
ETBİS’e yapılır.

İlan
MADDE 9 – (1) ETBİS’e kayıt ed�len h�zmet sağlayıcı ve aracı h�zmet sağlayıcılar �le bunlara �l�şk�n gerekl�

görülen d�ğer b�lg�ler Bakanlık �nternet adres�nden veya Bakanlıkça oluşturulan “www.et�caret.gov.tr” �nternet
adres�nde �lan ed�l�r.

Geç�ş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1/12/2017 tar�h� �t�barıyla faal�yette olan h�zmet sağlayıcı ve aracı h�zmet

sağlayıcılar 5 �nc� ve 6 ncı maddelerde bel�rt�len yükümlülükler�n� söz konusu tar�hten �t�baren otuz gün �ç�nde yer�ne
get�r�r.

(2) 6 ncı madden�n üçüncü fıkrası uyarınca b�ld�r�m yükümlülüğü get�r�lenler bu yükümlülükler�n� 1/1/2018
tar�h�nden �t�baren yer�ne get�r�r.

Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� Gümrük ve T�caret Bakanı yürütür.

 
 


