
 

Ticaret ve Borçlar Hukuku I  Temmuz 2022 

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNDA 

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER  

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
(“Değişiklik Kanunu”) 7 Temmuz 2022’de Resmî Gazete’de yayımlandı. Değişiklik Kanunu ile, 
6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a (“Mevcut Kanun”) yeni tanımlar 
eklendi, ilave kapsam düzenlemeleri yapıldı, Ticaret Bakanlığı’na (’’Bakanlık’’) ek yetkiler verildi 
ve elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar ile elektronik ticaret hizmet sağlayıcılara yeni 
yükümlülükler getirildi. 

1. Tanımlar 

Değişiklik Kanunu ile Mevcut Kanun’da halihazırda yer alan tanımlara aşağıdaki tanımlar eklendi: 

 Tanım 

Elektronik Ticaret Pazar 

Yeri 

Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının aracılık hizmetlerini sunduğu 
elektronik ticaret ortamı 

Elektronik Ticaret 

Ortamı 

Elektronik ticaret faaliyetinde bulunulan internet sitesi, mobil site veya 
mobil uygulama gibi platformlar 

Elektronik Ticaret Aracı 

Hizmet Sağlayıcı 

Elektronik ticaret pazar yerinde elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların mal 
veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme yapılmasına ya da sipariş 
verilmesine imkân sağlayan aracı hizmet sağlayıcı  

Elektronik Ticaret 

Hizmet Sağlayıcı 

Elektronik ticaret pazar yerinde ya da kendine ait elektronik ticaret 
ortamında mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme yapan ya da 
sipariş alan hizmet sağlayıcılar 

Net İşlem Hacmi 
İptal ve iadeler hariç olmak üzere, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı 
için aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret pazar yerleri, elektronik 
ticaret hizmet sağlayıcı için ise elektronik ticaret pazar yeri niteliğini haiz 
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 Tanım 

olmayan kendine ait elektronik ticaret ortamları üzerinden belirli bir 
dönemde yapılan sözleşme ve verilen siparişler için düzenlenmesi gereken 
nihai fatura veya fatura yerine geçen belge değerleri toplamı 

Elektronik Ticaret Bilgi 

Sistemi (ETBİS) 

Elektronik ticaret hizmet sağlayıcı ve elektronik ticaret aracı hizmet 
sağlayıcıların kayıt altına alınması, elektronik ticaret verilerinin toplanması, 
bu verilerin işlenerek istatistiki bilgilerin üretilmesi amacıyla Bakanlık 
tarafından oluşturulan ve bu Mevcut Kanun kapsamında kayıt ve bildirim 
yapılabilmesine imkân sağlayan bilgi sistemi 

Ekonomik Bütünlük 

Bir kişinin, bir ticaret şirketinin doğrudan veya dolaylı olarak paylarının en 
az %25’ine ya da oy haklarının çoğunluğuna veya onu yönetebilecek 
kararları alabilecek payına sahip olması, şirket sözleşmesi uyarınca yönetim 
organında karar alabilecek çoğunluğu oluşturan sayıda üyeyi seçme 
hakkını haiz olması, kendi oy haklarının yanında bir sözleşmeye dayanarak 
tek başına veya diğer pay sahipleriyle birlikte oy haklarının çoğunluğunu 
oluşturması, bir ticaret şirketini sözleşmeye bağlı olarak hâkimiyeti altında 
bulundurması veya bu hallere bağlı olarak bu kişiyle bağlantılı tüm ticaret 
şirketleri ve bu kişiye ait işletmeler arasındaki ilişkiyi ya da pay sahibi olup 
olmadıklarına bakılmaksızın birden fazla ticaret şirketinin aynı kişi veya 
kişiler tarafından yönetilmesi  

Bu tanım uyarınca, aralarında herhangi bir pay sahipliği ilişkisi bulunmayan 

fakat aynı kişiler tarafından yönetilen şirketler arasında bile bir ekonomik 
bütünlük olduğu varsayılacak. Böylelikle Değişiklik Kanunu, ekonomik 

bütünlük tanımını oldukça geniş tutarak, elektronik ticaret aracılık hizmet 

sağlayıcı ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcı için öngörülen 
yükümlülüklerinin birçoğunu, bunların ekonomik bütünlüğü içerisinde 

bulunan şirketleri de kapsayacak şekilde düzenledi.  

 

2. Kapsam 

Değişiklik Kanunu ile, seyahat acenteliği, sivil havacılık, bireysel emeklilik, tasarruf ve yatırım 
sistemleri, bankacılık, sigortacılık, finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansmanı, 
sermaye piyasası, ödeme, menkul kıymet mutabakat sistemleri ve elektronik para hizmetleri, 
elektronik haberleşme, bahis ve şans oyunları alanlarında faaliyet gösterenlerin, elektronik ticaret 
aracı hizmet sağlayıcı ya da elektronik ticaret hizmet sağlayıcı olarak kabul edilmeyeceği belirtildi. 

3. Bakanlık Yetkileri 

Değişiklik Kanunu ile Bakanlık’a (i) Değişiklik Kanunu hükümlerinin uygulanmasını denetleme ve 
teknik açıdan ihtiyaç duyması halinde söz konusu denetimlerin gerçekleştirilmesi adına bilirkişi 
görevlendirme, (ii) Değişiklik Kanunu’nun kabul edilme amacıyla uyumlu olarak Bakanlık’ın 
elektronik ticarette etkin ve adil bir rekabet ortamının sağlanması ve korunması adına gerekli 
düzenlemeleri yapabilme, (iii) ticari elektronik ileti gönderiminde bulunan kişilerin abonelik 
bilgilerini öğrenmek adına dilediği zaman Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan bilgi talep 
etme ve (iv) Değişiklik Kanunu ile elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları ve elektronik ticaret 
hizmet sağlayıcıları için getirilen yükümlülüklere aykırı davranılması halinde, idari para cezasına 
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hükmetme,  ilgili kişilere gerekli talimatlarda bulunarak aykırılığın giderilmesi adına süre verme ve 
süreye riayet edilmemesi halinde cezaları 10 katına kadar artırabilme yetkileri verildi.  

4. Yükümlülükler 

Bakanlık’ın denetim ve bilgi talebi yetkilerine bağlı olarak hizmet sağlayıcılar ve aracı hizmet 
sağlayıcılar için elektronik ticarete dair iş ve işlemlerle ilgili bilgi, belge, defter ve kayıtları işlem 
tarihinden itibaren 10 yıl boyunca saklama yükümlülüğü getirildi.  

Değişiklik Kanunu, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılara ve elektronik ticaret hizmet 
sağlayıcılara net işlem hacimlerine göre kademeli olarak çeşitli yükümlülükler getirdi. Değişiklik 
Kanunu ile her bir yükümlülük ayrı ayrı oldukça yüksek meblağlara ulaşan yaptırımlara bağlandı. 

4.1. Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcılara Getirilen Yükümlülükler 

Değişiklik Kanunu ile, münhasıran elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının markasını taşıyan 
ürünlerin bayilik ve acentelik gibi sözleşmeler kapsamında satışa sunulduğu elektronik ticaret pazar 
yerleri elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarına getirilen yükümlülüklerden istisna tutuldu. 

• Genel Yükümlülükler 

Yükümlülük İntibak Süresi 

Elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların sunduğu içeriği hukuka 

aykırı olduğundan haberdar olması halinde, söz konusu hukuka 
aykırı içeriğin yayımdan kaldırılması ve bu hususun ilgili kamu 

kurum ve kuruluşlarına bildirilmesi 

1 Ocak 2023’ten itibaren 

Hak sahibinden gelen ve bilgi ve belgeye dayanan şikayet üzerine, 
elektronik ticaret hizmet sağlayıcının ilgili hak sahibinin fikri ve 

sınai mülkiyet hakkını ihlal eden ürünlerinin yayımdan kaldırılması:  

• Değişiklik Kanunu, elektronik ticaret hizmet sağlayıcının fikri ve sınai 
mülkiyet hakkının ihlal edilmediğini gösteren bir bilgi ve belge 

sunarak itiraz etmesi durumunda, ilgili ürünün yeniden 

yayımlanabileceğini ayrıca belirtiyor. 

Elektronik ticarette haksız ticari uygulamalarda bulunmama:  

• Değişiklik Kanunu, haksız ticari uygulamaları “aracılık hizmeti 
sunduğu elektronik ticaret 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 uygulamaları” olarak 

tanımladı. 

• Değişiklik Kanunu’nun 7. maddesi her durumda haksız ticari 

uygulama sayılacak halleri sayıyor. Bunlar arasında satış fiyatında tek 
taraflı değişiklik yapılması dahil olmak üzere, elektronik ticaret hizmet 

sağlayıcının kampanyalı mal veya hizmet satışına zorlanması ve mal 

veya hizmet satışı karşılığında elektronik ticaret hizmet sağlayıcıya 
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Yükümlülük İntibak Süresi 

yapılması gereken ödemenin, en geç satış bedelinin elektronik ticaret 
aracı hizmet sağlayıcının tasarrufuna girdiği ve siparişin alıcıya 

ulaştığı tarihten itibaren beş iş günü içinde eksiksiz yapılmaması yer 

alıyor. 

Kendi markalarını taşıyan ya da marka kullanım hakkını haiz olduğu 

malları faaliyet gösterdikleri elektronik ticaret pazar yerinde satışa 

sunmama veya bu malların satışına aracılık etmeme 

• Bu kapsamda Değişiklik Kanunu, malların farklı elektronik ticaret 

ortamında satışa sunulması halinde bu ortamlar arasında erişim 

imkânı sunulması ve birbirinin tanıtımının yapılmasının da önüne 

geçti. 

• Toplam satış hasılatının yarısından fazlasını elektronik ticaret 

dışındaki satışlardan elde eden kişilerin markasını taşıyan veya marka 

kullanım hakkını haiz olan mallar ise bu yasaktan istisna tutuldu. 

 1 Ocak 2024’ten itibaren 

Elektronik ticaret hizmet sağlayıcının satış yaptığı elektronik 

platformda 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında düzenlemesi 

gereken belgelerdeki bilgilere yer verilmesini sağlama 

1 Ocak 2023’ten itibaren 

Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı veya elektronik ticaret 

hizmet sağlayıcının önceden yazılı ya da elektronik olumlu irade 
beyanını almadan, ETBİS’e kayıtlı alan adlarının ana unsurunu 

oluşturan tescilli markalarını kullanarak çevrim içi arama 

motorlarında pazarlama ve tanıtım faaliyetinde bulunmama 

Elektronik ticaret hizmet sağlayıcının tanıtıcı bilgilerini, 

kendisinden temin edilen belgeler veya ilgili kurumların elektronik 

sistemleri aracılığıyla doğrulama 

 
• Bir Takvim Yılındaki Net İşlem Hacmi 10 Milyar Türk Lirasının Üzerinde Olan 

Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcıların Yükümlülükleri  

Yukarıda sayılan genel yükümlülüklere ek olarak, bir takvim yılındaki net işlem hacmi 10 milyar 
Türk Lirasını aşan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılara aşağıdaki yükümlülükler getirildi: 

Yükümlülük İntibak Süresi 

Elektronik ticaret hizmet sağlayıcı ve alıcıdan elde edilen verileri, 
yalnızca aracılık hizmetlerinin sunulması amacıyla kullanma ve 

elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarla rekabet ederken 

kullanmama: 

• Bu yükümlülük kapsamına elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının 

ekonomik bütünlük içinde bulunduğu kişiler de dahil edildi. 

1 Ocak 2023’ten itibaren 

Elektronik ticaret hizmet sağlayıcının satış verilerini bedelsiz 
taşımasına ve bu veriler ile bunlardan elde ettiği işlenmiş verilere 

bedelsiz ve etkin şekilde erişebilmesine teknik imkân sunma 
1 Ocak 2024’ten itibaren 
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Yükümlülük İntibak Süresi 

Net işlem hacmine dâhil edilen elektronik ticaret ortamları hariç 
olmak üzere, kendine ait elektronik ticaret ortamları arasında 

erişim imkânı sunmama ve bu ortamlarda birbirinin tanıtımını 

yapmama 

• Bu yükümlülük kapsamına elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının 

ekonomik bütünlük içinde bulunduğu kişiler de dahil edildi. 

1 Ocak 2023’ten itibaren 

Borsada kayden izlenen paylar hariç olmak üzere, şirket 
ortaklarının %5 ve katları oranındaki pay devir veya edinimlerini ve 

ayrıca şirket kurulumlarını, pay devralınmaları ve pay devirlerini 

Bakanlık’a bildirme 

Ticaret Bakanlığı’na, belirlenecek usul ve esaslara göre rapor 

gönderme: 

• Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan ve elektronik ticaret 

aracı hizmet sağlayıcının faaliyetleri, yönetim, organizasyon, pay 
sahipliği yapısı, ekonomik bütünlük içinde bulunduğu kişiler ve 

finansal durumu gibi bilgileri içeren raporlar ve 

• Elektronik hizmet sağlayıcı tarafından sağlanan içerikle ilgili mevzuata 
aykırılıkların tespitine yönelik işlemleri ve tespit edilen aykırılıkları 

belirten rapor 

İptal ve iadeler hariç işlem sayısının 100 bin adedin üzerinde olması 
halinde, Değişiklik Kanunu’ndaki hesaplamaya göre tespit edilen 

lisans ücretini ödeyerek Bakanlık’tan lisans alma ve lisansını senelik 

olarak yenileme 

1 Ocak 2025’ten itibaren 

 
• Bir Takvim Yılındaki Net İşlem Hacmi 30 Milyar Türk Lirasının Üzerinde Olan ve 

İptal ve İadeler Hariç İşlem Sayısı 100 Bin Adedin Üzerinde Olan Elektronik 
Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcıların Yükümlülükleri  

Yukarıda sayılan yükümlülüklere ek olarak, bir takvim yılındaki net işlem hacmi 30 milyar Türk 
Lirasını ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı 100 bin adedi aşan elektronik ticaret aracı hizmet 
sağlayıcılara aşağıdaki yükümlülükler getirildi: 

Yükümlülük İntibak Süresi 

Net işlem hacminin aynı takvim yılına ilişkin 12 aylık ortalama 

Tüketici Fiyat Endeksi değişim oranı uygulanmış tutarının; 

• 30 milyar Türk Liralık kısmı için bu tutarın %2’sini 

• 30 milyar Türk Lirasının üzerindeki kısmı için ise bu tutarın 

%0,3’ünü  

aşan reklam harcaması yapmama ve aynı tutarı aşan promosyon, 

ödül, puan, kupon, hediye çeki ve benzeri imkânları sunmama 

1 Ocak 2023’ten itibaren 

Elektronik ticaret hizmet sağlayıcının ticari ilişkilerini, alternatif 

kanallardan mal veya hizmet sunmasını ya da reklam yapmasını 
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Yükümlülük İntibak Süresi 

kısıtlamama, herhangi bir kişiden mal veya hizmet teminine 
zorlamama ve buna imkân sağlayan herhangi bir hükme aracılık 

sözleşmesinde yer vermeme 

 

• Bir Takvim Yılındaki Net İşlem Hacmi 60 Milyar Türk Lirasının Üzerinde Olan ve 
İptal ve İadeler Hariç İşlem Sayısı 100 Bin Adedin Üzerinde Olan Elektronik 
Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcıların Yükümlülükleri  

Yukarıda sayılan yükümlülüklere ek olarak, bir takvim yılındaki net işlem hacmi 60 milyar Türk 
Lirasını ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı 100 bin adedi aşan elektronik ticaret aracı hizmet 
sağlayıcılara aşağıdaki yükümlülükler getirildi: 

Yükümlülük İntibak Süresi 

Aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret pazar yerlerinde, kredi 
kartıyla yapılan kredili ödeme işlemleri ve diğer ödeme işlemleri 

hariç olmak üzere, ekonomik bütünlük içinde bulunduğu bankaların 

ya da finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman 
şirketlerinin sundukları her türlü hizmetin gerçekleştirilmesine 

ilişkin faaliyette bulunmasına imkân sağlamama 

1 Ocak 2024’e kadar 

Ekonomik bütünlük içinde bulunduğu elektronik para 

kuruluşlarınca ihraç edilen elektronik paraları kabul etmeme 

Cüzdan gibi, 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 hizmetler sunmama veya ekonomik bütünlük içinde 

bulunduğu kişilerce bu hizmetlerin sunulmasına imkân sağlamama 

Kendisinin elektronik ticaret hizmet sağlayıcı olarak yaptığı satışları 
ile elektronik ticaret dışındaki satışları hariç olmak üzere, aracılık 

faaliyeti gösterdiği elektronik ortam satışlarında eşya taşımacılığı, 
taşıma işleri organizatörlüğü ve posta hizmet sağlayıcılığı 

faaliyetlerinde bulunmama 

Mal veya hizmet ilanlarının yayımlanmasına elektronik ortam 
sağladıysa, aynı ortamda mal veya hizmet teminine yönelik 

sözleşme yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkân sağlamama: 
1 Ocak 2023’ten itibaren 

 

4.2. Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılara Getirilen Yükümlülükler 

Değişiklik Kanunu ile elektronik ticaret hizmet sağlayıcılara, ekonomik bütünlük içerisinde 
bulunmadığı kişilerin yazılı ya da elektronik olarak olumlu irade beyanı olmadan, bu kişilere ait 
ETBİS’te kayıtlı alan adının ana unsurunu oluşturan tescilli markaları arama motorlarında kendi 
pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde kullanmama yükümlülüğü getirildi. Ek olarak, net işlem hacmi 
ve işlem sayısı bazında ayrıştırılan farklı elektronik ticaret hizmet sağlayıcı kategorilerine, elektronik 
ticaret aracı hizmet sağlayıcılara getirilen yükümlülüklerin bazılarının kıyasen uygulanacağı 
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düzenlendi. Buna göre, elektronik ticaret hizmet sağlayıcılar net işlem hacmi 10 milyar Türk 
Lirasının ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı 10 milyon adedin üzerinde olan, net işlem hacmi 30 
milyar Türk Lirasının ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı 10 milyon adedin üzerinde olan ve net 
işlem hacmi 60 milyar Türk Lirasının ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı 10 milyon adedin üzerinde 
olan şeklinde üç kategoride ele alındı.  

Ancak elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılardan farklı olarak, satışlarının yarısını elektronik 
ticaret dışındaki satışlardan elde eden elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların bu yükümlülüklere 
tabi olmayacağı belirtildi.  

Bir takvim yılındaki net işlem hacmi 10 milyar Türk Lirasının ve iptal ve iadeler hariç 
işlem sayısı 10 milyon adedin üzerinde olan elektronik ticaret hizmet sağlayıcılara 
aşağıdaki yükümlülüklerin kıyasen uygulanacağı öngörüldü: 

- Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar için öngörülen verileri yalnızca hizmetlerini 
sunma amacıyla kullanma ve veri taşınmasına imkân verme 

- İlgili mevzuata aykırı hususların tespitine yönelik işlemleri ve bunun neticesinde tespit 
edilen aykırılıkları içeren raporu Bakanlık’a gönderme 

Değişiklik Kanunu’ndaki hesaplamaya göre (ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcının 
kendine ait elektronik ticaret ortamları üzerinden yurt dışına yaptığı satışlar dahil 
edilmeyerek) tespit edilen lisans ücretini ödeyerek Bakanlık’tan lisans alma ve lisansını 
senelik olarak yenileme 

Bir takvim yılındaki net işlem hacmi 30 milyar Türk Lirasının ve iptal ve iadeler hariç 
işlem sayısı 10 milyon adedin üzerinde olan elektronik ticaret hizmet sağlayıcılara, 
yukarıda belirtilen yükümlülüklere ilave olarak aşağıdaki yükümlülüklerin kıyasen 
uygulanacağı öngörüldü: 

- Net işlem hacminin aynı takvim yılına ilişkin 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi değişim 
oranı uygulanmış tutarının 30 milyar Türk Liralık kısmı için bu tutarın en fazla %2’sine ve 
30 milyar Türk Lirasının üzerindeki kısmı için ise bu tutarın en fazla %0,3’üne kadar reklam 
harcaması yapma ve promosyon, ödül, puan, kupon, hediye çeki ve benzeri imkânları 
sunma 

Bir takvim yılındaki net işlem hacmi 60 milyar Türk Lirasının ve iptal ve iadeler hariç 
işlem sayısı 10 milyon adedin üzerinde olan elektronik ticaret hizmet sağlayıcılara, 
yukarıda belirtilen yükümlülüklere ilave olarak aşağıdaki yükümlülüklerin kıyasen 
uygulanacağı öngörüldü: 

- Aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret pazar yerlerinde, kredi kartıyla yapılan kredili 
ödeme işlemleri ve diğer ödeme işlemleri hariç olmak üzere, ekonomik bütünlük içinde 
bulunduğu bankaların ya da finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman 
şirketlerinin sundukları her türlü hizmetin gerçekleştirilmesine ilişkin faaliyette bulunmasına 
imkân sağlamama 
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- Ekonomik bütünlük içinde bulunduğu elektronik para kuruluşlarınca ihraç edilen elektronik 
paraları kabul etmeme 

- Cüzdan gibi mal veya hizmet alımında kullanılan araçlara ilişkin hizmetler sunmama veya 
ekonomik bütünlük içinde bulunduğu kişilerce bu hizmetlerin sunulmasına imkân 
sağlamama 

- Mal veya hizmet ilanlarının yayımlanmasına elektronik ortam sağladıysa, aynı ortamda mal 
veya hizmet teminine yönelik sözleşme yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkân 
sağlamama 

5. Sonuç 

Değişiklik Kanunu özellikle önemli pazar gücüne sahip elektronik ticaret platformlarının, 
konumlarından faydalanarak çeşitli haksız ticari uygulamalar ve algoritma benzeri müdahalelerle 
diğer teşebbüsleri dışlamasının ve kendini kayırmasının önüne geçilmesini amaçlıyor.  Bu amaçlar 
kapsamında Değişiklik Kanunu, hem elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları hem de elektronik 
ticaret hizmet sağlayıcılarına pek çok yeni yükümlülük getiriyor. Ekonomik bütünlük kavramının 
geniş şekilde tanımlanması sebebiyle, yalnızca elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları ve 
elektronik ticaret hizmet sağlayıcıları değil, bu kavram kapsamında değerlendirilen diğer şirketlerin 
de ilgili yükümlülüklere uyum sağlaması gerekecek. Bu yükümlülüklere uyumun denetlenmesinde 
Bakanlık’ı yetkilendiren Değişiklik Kanunu, yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde idari para 
cezası yaptırımı öngörüyor. Bu nedenle, getirilen yükümlülüklerin ilgili şirketlerce intibak sürelerine 
uygun olarak yerine getirilmesi gerekiyor. 


