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E-TÝCARET NEDÝR?  
 

E-Ticaret için verilebilecek tek bir taným yoktur. Bazý görüºlere göre, e-ticaret (E-
Commerce), her türlü malýn ve servisin bilgisayar teknolojisi, elektronik iletiºim kanallarý ve 
ilgili teknolojiler (akýllý kart-smart card-, elektronik fon transferi -EFT-, POS terminalleri, 
faks gibi) kullanarak satýlmasý ve satýn alýnmasýný kapsayan bir kavramdýr. Baºka bir görüºe 
göre ise e-ticaret, ödeme iºleminin internet üzerinden yapýldýðý alýº-satýºlarý içermektedir.  
E-Ticaret yoluyla oluºan ekonomi de, dijital ekonomi, elektronik ekonomi (e-ekonomi) olarak 
tanýmlanmaktadýr.  
 

Elektronik iletiºim teknolojileri ticari hayatta aslýnda uzun yýllardýr (1980'lerden beri) 
kullanýlmaktadýr. Ama, internetin e-ticaret için kullanýlmasý çok yenidir (1997'lerden beri). 
Zaten internet asýl geliºimini (patlamasýný) ticari kullanýmý artmaya baºladýktan sonra 
yaºamaya baºlamýºtýr. Sonuçta, internet'in yaygýnlaºmasý ile birlikte, web ve e-posta 
uygulamalarýnýn e-ticaretin doðal mekaný haline haline geldiðini söyleyebiliriz. 
Ýnternetin ticari ürünleri satmada kullanýmý, ilk baºta "belki olabilir" türünden ve süslü web 
sayfalarýndan oluºan birtakým denemelerden ibaretti. Ancak, Amazon.com, Dixons, Yahoo 
gibi örneklerin 1-2 yýl içerisinde, sadece internet üzerinden sattýklarý servislerle birer büyük 
ºirket ºekline gelmeleri, birden bu denemeleri ve hayalleri gerçeðe dönüºtürüverdi. Ýnternet 
üzerinde dönen ekonomi her geçen gün artmaktadýr. Hatta, 1999 yýlýnda Amerikan Ticaret 
Bakanlýðý'nýn yaptýðý bir araºtýrmada (http://www.ecommerce.gov) internet ekonomisinin 
(ucuz girdi ve iº gücü, az maliyet vb sebebiyle) enflasyon oranýnýn azaltýlmasýnda rol oynadýðý 
saptanmýºtýr.  
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OECD, Avrupa Topluluðu, ABD gibi ekonomiler, internet üzerinden yapýlan 
elektronik ticaretin globalleºmesi ve saðlýklý bir yapýda geliºmesi konusunda 1990'lý yýllarýn 
sonlarýndan beri stratejik toplantýlar yapmakta ve ortak eylem planlarý geliºtirmeye 
çalýºmaktadýrlar. Bu çalýºmalarda, kullanýcýlar ve müºterilerin elektronik ticarete güvenlerinin 
artmasý (kiºisel bilgilerin güvenliði, güvenli kredi kartý kullanýmý, müºteri haklarýnýn 
korunmasý vb), geleneksel ticari faaliyetlerin yapýlabilmesi için geliºtirilmiº/düzenlenmiº yasa 
ve kurallarýn elektronik ticari pazara da hitap eder hale gelmesi, elektronik ticaret için 
oluºturulan bilgi/iletiºim altyapýsýnýn geliºtirilmesi, elektronik ticaretten alýnacak verimin 
arttýrýlmasý gibi unsurlar göz önünde tutulmakta ve bu konularda hükümet politikalarýna yön 
verecek kararlar alýnmaktadýr. 

2010 yýlýna kadar, Avrupa Topluluðu bünyesinde, e-ticaret ile ilgili konularda 20 
milyon yeni iº olanaðý yaratýlacaðý tahmin edilmektedir (EU Summit, Mart 2000, Lizbon, 
Portekiz). Bu ve benzeri örnekler ve açýklamalara baktýðýmýzda, globalleºen dünyada e-
ticaretin ne kadar önemli olduðunu görmekteyiz.Ülkemizde de, 1998'den sonra, bazý büyük 
alýºveriº merkezleri internet üzerinde satýº maðazalarý açmýºlar, ayrýca kurumlara ve bireysel 
giriºimcilere elektronik dükkan (e-dükkan) kiralayan servis saðlayýcýlar ortaya çýkmaya 
baºlamýºtýr. Basýn ve bankacýlýk alanlarýnda, konularýnda öncü niteliði olan bazý kuruluºlar, e-
ticaret alanýnda da yatýrýmlarýný (2000'lerin baºlarýnda) hýzlandýrmýºlardýr.  

ELEKTRONÝK TÝCARET ÝªLEMLERÝ 

Kapalý ve açýk aðlar kullanýlarak yapýlabilecek iº ve ticaret aktiviteleri ºu ºekilde 
sýralanabilir: 
 
o Mal ve hizmetlerin elektronik alýºveriºi, 
o Üretim planlamasý yapma ve üretim zinciri oluºturma, 
o Tanýtým, reklam ve bilgilendirme, 
o Sipariº verme, 
o Anlaºma/sözleºme yapma, 
o Elektronik banka iºlemleri ve fon transferi, 
o Elektronik konºimento gönderme, 
o Gümrükleme, 
o Elektronik ortamda üretim izleme, 
o Elektronik ortamda sevkýyat izleme, 
o Ortak tasarým geliºtirme ve mühendislik, 
o Elektronik ortamda kamu alýmlarý, 
o Elektronik para ile ilgili iºlemler, 
o Elektronik hisse alýºveriºi ve borsa, 
o Ticari kayýtlarýn tutulmasý ve izlenmesi, 
o Doðrudan tüketiciye pazarlama, 
o Sayýsal imza, elektronik noter gibi güvenilir üçüncü taraf iºlemleri, 
o Sayýsal içeriðin anýnda daðýtýmý, 
o Anýnda bilgi oluºturma ve aktarma, 
o Elektronik ortamda vergilendirme, 
o Fikri, sýnai ve ticari mülkiyet haklarýnýn korunmasý ve transferi 
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E-TÝCARET'TE DÝKKAT EDÝLMESÝ GEREKEN KURALLAR  WEB SÝTESÝ: 
 
" Sýk Sorulan Sorular bölümü geliºtirilmeli ve her sayfadan buraya link vermelidir.  
" Satýcý Elektronik Ticaret Bilgi Merkezi kurmalýdýr.(Elektronik Ticaret ile ilgili genel bilgiler 
ve haberler) 
" Satýcý, ürün destek bilgisi için her sayfaya yada bilgi merkezine link vermelidir. 
" Satýcý tanýtýcý bilgiler, ticari isim, adres ve kontak telefon, e-mail ve faks bilgileri, 3.parti ve 
ortaklýklarýyla ilgili bilgiler Alýcýya verilmelidir. (Satýcý ile ilgili bilgiler Alýcý güvenini 
arttýrýr).  
" Alýcý, Satýcýnýn kimlik bilgilerine her yerden ulaºabilmelidir. 
" Alýcýya, yaptýðý alýºveriºin hangi hukuka tabi olduðu anlatýlmalýdýr. 
" Satýcý, satýlan mal veya sunulan hizmetle ilgili tüm sýnýrlamalarýný (Ülke dýºýna satýº 
yapmýyoruz vb.), Alýcýlarýn kiºisel bilgilerini girmeden yada ürün, servis seçimi yapmadan 
önce görmelerini saðlamalýdýr. 
" Satýºý yapýlan tüm mal ve hizmetlerin detaylý açýklamasý site üzerinde verilmelidir.  
" Sitede arama fonksiyonu olmalýdýr. (Alýcýnýn aradýðý bilgiye bir an önce ulaºmasý gerekir.) 
" Satýcý, sitenin ana sayfasýna yada her sayfaya arama icon'u koymalýdýr. 
" Satýcý, Alýcýya sýk sorulan sorular (FAQ) servisi, Müºteri hizmetlerine baðlý bir telefon 
numarasý, ºikayet ve sorularýný bildirebilecekleri bir e-mail adresi sunmalýdýr. 
" Her sayfada Müºteri hizmetlerine baðlý bir link olmalýdýr. 
" Satýcý, Alýcýnýn soru ve ºikayetlerini inceleyip geribildirim yapmalýdýr. 
" Satýcý, Alýcýya soru ve ºikayetlerinin üzerinde çalýºýldýðýna ve kendilerine en geç 1 iº günü 
içerisinde geri bildirimde (e-posta, faks vb.) bulunulacaðýný belirten bir e-posta göndermeli ve 
söz verilen sürede Alýcýya geri dönmelidir. 
 
SÝPARÝª 
" Alýcý, sipariºini tamamlamadan önce ürün stok bilgisini görebilmelidir.  
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" Ürünün, internet üzerinden satýºýnýn yapýldýðý bir ikon'la belirtilmelidir.(Site'deki tüm 
ürünler satýlmýyor olabilir yada stoklarda kalmamýº olabilir) 
" Satýcý, toplu satýº yada indirim yaptýðý ürünleri belirtmelidir (Alýcýnýn reklamda gördüðü her 
ürünü alabilmesi önemlidir.) 
" Satýcý, maksimum talep miktarýný Alýcýya belirtmelidir.  
" Alýcý, son onay týklamasýný yapmadan önce tüm fatura bilgilerini görebilmelidir.  
" Satýcý, satýº politikasýný, kabul ettiði ödeme tiplerini yada kendisiyle iliºkisi olmayan 3.parti 
bilgilerini bildirmelidir. Stoklarda olmayan bir sipariº tedarik edildikten sonra Alýcýya 
bildirilmelidir. 
" Satýcý, mevcut ürün miktarýný, teslimat süresi yada olabilecek tahmini gecikmeleri Alýcýya 
bildirmelidir.  
" Satýcý, mal ile birlikte, Alýcýnýn problem yada sorularý için ne yapmasý gerektiðini, paranýn 
kartýndan ne zaman çekileceðini, mal izlemek için tek bir sipariº numarasý kullanýldýðýný, 
iptal, iade ve geri ödeme politikalarýný Alýcýya bildirmelidir.  
" Satýcý, sipariºin alýndýðýný ve iºleme konulduðunu e-mail, faks yada web sayfa mesajý ile 
Alýcýya bildirmelidir 
" Satýcý, Alýcýdan tüm fatura bilgilerini sorgulamalýdýr. 
" Alýcý, sipariºi ile ilgili son durumu web based bir raporla görmeli, sipariºini takip 
edebilmelidir. 
" Satýcý, Alýcýya geçmiºe yönelik alýºveriºlerini görüntüleyebilme imkaný sunmalýdýr. 
" Ürünün tedarik edilemediði de Alýcýya bildirilmelidir.  
" Satýcý, Alýcýya ºirket içi politikalarýndaki deðiºimleri bildirmelidir. 
 
ÖDEME 
" Alýcýnýn ödeyeceði toplam fiyat, olabildiðince erken (istenen tüm ürün bilgileri, miktarý, 
maliyeti, tahmini taºýma ve diðer olasý maliyetler) gösterilmelidir. Bilinmezler en azda 
tutulmalýdýr. 
" Satýcý, Alýcýya ödeme kolaylýklarý sunmalýdýr (Kredi Kartý, EFT/Havale vb.). 
" Satýcý, parayý ne zaman tahsil edeceðini, son iºlem sayfasýnda belirtmelidir. 
" Satýcý tarafýndan iºlem esnasýnda kabul edilen para birim veya birimleri açýkça 
 belirtilmelidir. 
" Alýcýdan iºlem esnasýnda CVV/CVC2 numaralarý da istenmelidir. 
" Alýcýya iºlem ile ilgili dökümleri mutlaka saklamasý gerektiði belirtilmelidir. 
" Alýcý tarafýndan saklanacak belge aºaðýda bilgiler olmalýdýr: 
" Kart numarasý 
" Ýºlem için verilen özel bir numara (sipariº numarasý) 
" Web sayfasýna iliºkin adres bilgisi 
" Alýcýya iºlem belgesinin ºahsi kayýtlarýnda kullanmak üzere dökümünü almasý ve mutlaka 
saklamasý yönünde hatýrlatýcý ibare 
" Müºterinin ad ve soyadý bilgileri 
" Ýºlem tarihi 
" Ýºlem tutarý 
" Ýºlem yapýldýðý para birimi 
" Ýºlem için alýnan provizyon numarasý 
" Ýºyeri bilgileri 
" Alýnan mal veya hizmetle iliºkin açýklayýcý bilgiler 
" Mal veya hizmetin geri gönderimi veya iptali ile ilgili açýklayýcý bilgiler 
" Yapýlan iºlemin türü (satýº veya iade) 
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TESLÝMAT 
" Satýcý, ürün teslim tarihini Alýcýya önceden bildirmelidir.  
" Satýcý, sipariº veya varsa baºka teslimat bilgilerini, toplam ödeme tutarýný, teslimatýn nereye 
yapýlacaðýný, beklenen teslimat tarihini ve teslimatýn neyle, hangi Taºýyýcý ile yapýlacaðýný 
Alýcýya bildirmelidir. 
 " Satýcý, sipariºin gönderimi esnasýnda kredi kartý numarasý ve adres bilgilerinin paket üzerine 
yapýºtýrmamalýdýr. 
" Satýcý, satýn alýnan malý teslimat sýrasýnda oluºabilecek hasarlara karºý sigortalamalýdýr. 
" Satýcý, sipariº edilen malýn yola çýktýðýný ve ne kadar zamanda Alýcýya ulaºacaðýný 
bildirmelidir.  
" Satýcý, Alýcýya malýn yola çýktýðýný bildirirken, malýn adedini, nereden yüklendiðini, neyle 
gönderildiðini (taºýyýcý ºirket adý), bir sorun yaºanýrsa nasýl bir yol izleneceðini, sipariº 
numarasýný (iade, ve iptal edilen sipariºler için) bildirmelidir. 
" Satýcý, Alýcýya malýn yola çýktýðýný e-mail, faks veya web sayfasýndan bildirerek haber 
vermelidir. 
" Satýcý, Alýcýya malýn kendisine hangi yolla ulaºtýrýlmasýný seçme hakký vermelidir (acil 
ulaºmasý gereken veya hediyelik bir ürün sipariºi ayrýºtýrýlmalýdýr.) 
" Satýcý, malý sipariº eden Alýcýya, malýn teslimatýnýn nerede, ne zaman ve kime yapýldýðýný 
geri bildirmelidir.  
" Satýcý, Alýcýnýn karºýlamasý dahilinde ekstra teslimat olanaklarý sunmalýdýr. 
 
GARANTÝ 
"Her ürün için garanti koºullarý yazýlmalýdýr. 
"Garantinin süresi, hangi koºullarý kapsadýðý, hangi koºullarý kapsamadýðý, garantinin 
yüklenicisi ve nereye, nasýl baºvurulmasý gerektiði yazýlmalýdýr. 
"Alýcý, garanti hizmetinden kolaylýkla yararlanabilmelidir. 
"Alýcýya, ürünün satýº sonrasý destek ve servis hizmetleri anlatýlmalýdýr. 
"Alýcýya, verilecek desteðin açýklanmasý ve saðlanan destek tiplerinin bildirilmesi gereklidir. 
Alýcýnýn desteði nasýl ve kimden alacaðý, destek süresi ve maliyeti belirtilmelidir.  
"Satýcý sorunu çözemediði takdirde Alýcýyla Üretici arasýnda irtibat kurma imkaný 
saðlamalýdýr. 
 
ÝADELER 
" Satýcý, iade edilen mallar konusunda uygulanacak prosedürü Alýcýya önceden bildirmelidir.  
" Malýn iade edilme ºartlarý, sipariºten ne kadar süre sonra iade edilebileceði, taºýma 
masraflarý ve diðer masraflarý kimin karºýlayacaðý önceden Alýcýya bildirilmelidir. 
" Alýcý, ºahsi bilgilerini girmeden ve malý sipariº etmeden önce iade ºartlarýný ve geri ödeme 
politikasýnýn bulunduðu sayfayý görebilmelidir.  
" Satýcý, iade ºartlarýnda son iade tarihini de belirtmelidir.  
" Satýcý, Alýcýya, iade edilen bir malýn, geri ödemesini ne kadar zamanda yapacaðýný, paranýn 
ne kadarýný geri ödeyeceðini ve bir sorun olursa Alýcýnýn ne yapmasý gerektiðini bildirmelidir. 
" Teslimat tarihi gecikmiº olan sipariºler için Satýcý, Alýcýya sipariºi iptal hakký vermelidir. 
 
GÝZLÝLÝK 
" Satýcý, Standart Gizlilik Politikasý kullanmalýdýr. Hangi Alýcý bilgileri, ne amaçla toplanýyor 
ve nerede kullanýlýyor anlatýlmalýdýr. Alýcýnýn, kiºisel bilgi kullanýmý sýnýrlandýrmalarýnýn nasýl 
yapýlacaðý anlatýlmalýdýr. 
" Satýcý, gizlilik politikalarýný her sayfada bildirmelidir. 
" Satýcý, dýº dünyaya hangi Alýcý bilgilerini vereceðini, Alýcýya sormalýdýr (bu ilk iºlem 
olmalýdýr). Alýcýlar, seçimlerini yapar yapmaz aktive edilmeli ve zaman içinde seçimlerini 
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deðiºtirebilmelidirler. 
" Satýcý, Alýcý bilgilerinin, üçüncü ºahýslara daðýtýlmayacaðýný duyurmalýdýr. 
" Satýcý, ödeme ve finansal bilgilerinin, alýcý kimlik ve ödeme bilgilerinin, tüm iºlemlerle ilgili 
Alýcý tarafýndan saðlanan tüm bilgilerin, Alýcý ve Satýcý arasýndaki tüm detaylarýn güvenliðini 
saðlamalýdýr.  
" Satýcý, Alýcý e-mail'lerinin güvenli bir ºekilde gönderilmesini saðlamalýdýr. Alýcý talepleri 
ºifreli gönderilmelidir. 
" Satýcý, neleri güvenli yaptýðýný ve bu güvenliði saðlamak için hangi teknolojileri kullandýðýný 
Alýcýlara anlatmalýdýr. Ödeme sayfasýnda güvenliði saðlayan firmanýn ve ödeme altyapýsýný 
saðlayan Banka'nýn logosu yer almalýdýr. 
 
GÜVENLÝK  
" Ödeme kýsmýnda 3D SET 1.0 protocol, 3D SSL gibi kart bilgilerini ºifreleyebilen güvenli 
ticaret modellerinin ve yeni teknolojilerin kullanýlmasý ( VISA tarafýndan 01 Mart 2001 
tarihinden itibaren zorunlu tutulacaktýr) 
" Satýcýnýn Server'ýn yerleºtirilecek olan firewall'lar yardýmý ile kart datasýna dýºarýdan izinsiz 
ulaºým engellenmelidir. 
" Satýcý tarafýndan kredi kartlarý ile verilen sipariºlerdeki ve onaylanan iºlemlerdeki bilgilerin 
ve iºlem loglarýnýn tutulmasý, hem doðabilecek anlaºmazlýklarda ve mahkeme kararlarýnda 
yardýmcý olmasý, hem de sürekli alýºveriº yapan kart sahipleri hakkýnda çok etkili bir database 
oluºturulmasý açýsýndan çok yararlý olacaktýr 
" Satýcý sahte veya sorun yaºanmýº iºlemlere iliºkin bilgilerin mutlaka bir dosya içerisinde 
saklanmalýdýr. Bu hususta özellikle özerk bir kuruluº vasýtasý ile sahtekarlýða yönelik database 
saklanarak iºletilebilir ve bu kuruluºa üye sanal maðazalar tarafýndan kullanýlabilir. 
" Kredi kartlarý ile yapýlan herhangi bir dolandýrýcýlýk durumunda konuyu sektördeki diðer 
sanal maðazalarla, banka ve polis ile paylaºýlmalýdýr. 
" Satýcý isterse mal veya hizmetin teslimi esnasýnda kredi kartýnýn ibrazýnýn istenmesini ve 
bilgilerin önceden düzenlenmiº fatura üzerine nüfus cüzdaný seri numarasý bilgileri ile birlikte 
not edilmesi ve müºteri imzasýnýn alýnmasýný istiyorum. 
 
 
ELEKTRONÝK TÝCARETÝN TARAFLARI 
 

Elektronik ticaretin taraflarý aºaðýdaki gibi sýralanabilir. Bu sýralama sözleºme 
hukuku çerçevesinde, e-ticaretin subjeleri ile birlikte, e-ticaretle ilgili konularda kamusal 
görev üstlenen/üstlenecek olan kurumlarý da kapsamaktadýr. 
 
o Alýcýlar, 
o Satýcýlar, 
o Üretici/imalatçýlar, 
o Komisyoncular, 
o Sigorta ºirketleri, 
o Nakliye ºirketleri, 
o Özel sektör bilgi teknolojileri, 
o Sivil toplum örgütleri, 
o Üniversiteler, 
o Onay kurumlarý, 
o Elektronik noter, 
o Dýº Ticaret Müsteºarlýðý, 
o Gümrük Müsteºarlýðý, 
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o Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, 
o Diðer kamu kurum ve kuruluºlarý. 
 

Ülkelerin elektronik ticaretin taraflarý olan kamu ve özel sektör kuruluºlarýnýn 
elektronik ticarete geçiº sürelerini kýsalttýklarý, baºka bir deyimle gerekli idari ve teknik alt 
yapýyý kurduklarý, ihtiyaç duyulan kurumsal yapýlarý oluºturduklarý ve hukuki düzenlemeleri 
gerçekleºtirdikleri ölçüde uluslararasý piyasalarda rekabet edebilecekleri ve ticarette üstünlük 
saðlayacaklarý tartýºmasýzdýr. Bu anlamda internet kullanýmýna uygun telekomünikasyon alt 
yapýsý ile kamu ve özel kuruluºlarýn bilgisayar donaným ve yazýlým projelerini 
gerçekleºtirmeleri de dahil, ulusal kurumlarca yerine getirilmesi gereken birçok görev 
bulunmaktadýr. 
 
PERAKENDE ELEKTRONÝK TÝCARETTE ÖDEME YÖNTEMLERÝ 
 

Bilgi, ürün ve hizmet alým satým iºlemlerinin bilgi aðlarý üzerinden gerçekleºtirilmesi 
olarak tanýmlanan elektronik ticaret, henüz kýsa bir geçmiºi olmasýna karºýn katlanarak artan 
hacmi sayesinde günümüzün en popüler konularýndan biri haline geldi. Aslýnda internet, uzun 
zamandýr üzerinde konuºulan global ekonominin hayata geçirilmesi için gereken altyapýnýn ta 
kendisidir. Ülke sýnýrlarýnýn olmadýðý ve yöresel/bölgesel kurallarýn yerine standartlarýn 
konulduðu yapýsýyla yeni ekonomik düzenin uygulama alanýdýr internet. Global bilgi aðý 
üzerinde yapýlan ticaretin son yýllarda katlanarak artmasý uygun ekonomik konjonktürün yaný 
sýra Ýnternet kullanýmýnýn yaygýnlaºmasý, iletiºim altyapýsýnýn güçlenmesi ve güvenlik 
konusundaki endiºelerin büyük oranda ortadan kalkmasýný saðlayan teknolojilerinin geliºmesi 
gibi teknolojik faktörler ile bir araya gelmesiyle açýklanabilir.  
 

Temel olarak iºletmeden iºletmeye (Business to Business) ve iºletmaden tüketiciye 
(Business To Consumer, B2C) ana baºlýklarý altýnda incelenen elektronik ticaret modelleri 
farklý iºleyiº ve ihtiyaçlara sahiptirler. Konunun daðýlmasýnýn önüne geçebilme amacýyla 
yazýmýzý B2C modelinde ödeme yöntemleri ile sýnýrlýyoruz. Forrester Research'ün bir 
araºtýrmasý internet üzerinden yapýlan perakende satýºlarýn (B2C) 1999 yýlýnda 20 milyar USD 
ve perakende satýºlarýn %0.2'si olarak gerçekleºtiðini ortaya koyuyor. Yapýlan projeksiyonlar 
B2C'nin perakende satýºlar içindeki payýnýn 2000 yýlýnda %0.4'e ve 2002'de %1'lere 
ulaºacaðýný gösteriyor. Son bir kaç senede katlanarak artan elektronik ticaret hacmi yapýlan 
tahminlerin hiç de abartýlý olmadýðýný hissettiriyor.  
 

Elektronik ticaret için alýcý ve satýcýlarýn güvenli, güvenilir ve kolay deðer transferi 
saðlamalarýna olanak saðlayacak araçlarýn saðlanmasý hayati önem taºýmaktadýr. Ýnternet 
üzerinden ticari iºlem yapan partilerin (alýcý, satýcý ve aracýlar) fiziksel olarak birbirlerinden 
uzak ve çoðu zaman farklý ülkelerde olmalarýnýn yol açtýðý güvensizlik, geleneksel ticarette 
bile henüz tam anlamýyla çözülmeyen bir çok sorunun elektronik ticaret için çözülmesi 
talebini hayati hale getirmektedir. Elektronik ticaretle ilgili yapýlan araºtýrmalar e-ticarette en 
büyük sorunun taraflarýn birbirlerinin kimlikleri ve yetkilerini kontrol etmekte yaºadýklarý 
zorluk olduðunu ortaya çýkarmýºtýr. Oyuncularýn iddia ettikleri kiºiler olduklarýný 
kanýtlamalarýnýn dýºýnda ayný zamanda kendi yetkilerine uygun davranýp davranmadýklarýnýn 
kontrolü de gereklidir.  
 

Alýcý, satýcý ve aracýlarýn iddia ettikleri kiºiler olduklarýný kanýtlamalarý gerçek hayatta 
karºýlýklý kimlik ibrazýyla elektronik ortamda ise dijital sertifikalar yardýmýyla yapýlmaktadýr. 
Ancak dijital sertifikalarýn kullanýmý daðýtým ve bakým ile ilgili zorluklarýn dýºýnda 
sertifikalarýn mobilitesinin henüz saðlanamamasý kullanýmýnýn yaygýnlaºmasýný önlemiºtir. 
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Tüm çalýºmalara karºýn sertifikalarýn mobilitesinin ve böylece kullaným kolaylýðýnýn 
saðlanmasý ancak smart kartlarla çözülebilecek gibi görünüyor. Ancak smart kart 
okuyucularýnýn önümüzdeki 3-4 seneden önce yaygýnlaºmasýnýn beklenmemesi ºimdilik baºka 
çözümler üretilmeye çalýºýlmasýna neden olmaktadýr.  
 

Kredi kartlarý yaygýn kullanýmý, olgunlaºmýº standartlarý ve online iºleme olanak 
tanýyan altyapýsý sayesinde iºletmeden tüketiciye elektronik ticaret için var olan ödeme 
yöntemleri arasýnda en uygun çözümdür. Alýcýnýn yetkisine uygun (limitleri dahilinde) iºlem 
yapýp yapmadýðýnýn gerçek zamanlý kontrolü online provizyon talebiyle yapýlmakta ve ödeme 
güvenilir bir parti (banka) tarafýndan garanti edilmektedir. Ýnternet üzerinden yapýlan 
alýºveriºlerin güvenliði ile ilgili kaygýlar finansal bilginin (kredi kartý numarasý vb) açýk bir að 
olan internet üzerinde transfer edilirken istenmeyen kiºilerce ele geçirilmesi ve taraflarýn 
birbirlerinin kimliklerini kontrol edememeleri nedeniyle oluºan problemlerden 
kaynaklanmaktadýr.  
 

Bilginin internet üzerinde iki nokta arasýnda transfer edilirken çalýnmasý riski telefonda 
iletilmesi sýrasýnda telefonu dinleyen biri tarafýndan çalýnmasý riskinden fazla deðildir. Ayrýca 
bu risk bilginin internet üzerinden ºifrelenmiº olarak transfer edilmesini saðlayan ºifreleme 
teknolojileri (SSL vb.) kullanýlarak çözülmüº, sorun olmaktan çýkmýºtýr. Asýl risk kart 
sahibinin kimliðinin kontrolünün yapýlamamasýnýn kaynaklanmaktadýr. Aslýnda fiziki olarak 
kredi kartýnýn POS cihazýndan geçmesini gerektirmeyen iºlemler, ki bunlar telefon/mail order 
ve internet iºlemleridir, kart sahibinden baºkalarýnýn da bir kaç bilgiye sahip olmalarý 
durumunda alýºveriº yapabilmelerine olanak tanýdýðýndan risk içermektedir. Sadece kredi kartý 
numarasý ve son kullanma tarihi bilgileri alýºveriº için yeterlidir. Örneðin bir gazeteye ilan 
vermek istendiðinde telefonda kart numarasý ve son kullanma tarihi bilgilerinin vererek 
ödeme yapabilmektedir. Bu nedenle bir çok kart sahibi tedirgin olmakta ve haklý olarak 
ihtiyaçlarý olduðu halde bu tür iºlemlere soðuk bakmaktadýrlar. Tabi bu noktada ºunu da 
belirtmekte yarar var: kredi kartý sahipleri tümden korunmasýz deðil, yani iºleme her zaman 
itiraz edebilirler. Ancak uzun araºtýrmalar, bir yýðýn baº aðrýtýcý iºlemleri göze almak 
kaydýyla. Burada unutulmamasý gereken nokta internet iºlemlerinin mail order iºlemlerinden 
daha güvensiz olmadýðýdýr.Garanti bankasý; Akbank; Dýºbank gibi ve diðer bankalarýn ilgili 
birimleri bu konuda hizmet vermektedir.  
 
ÖDEME ARAÇLARI: 
 
Ýnternet üzerinden güvenli bir ºekilde ödeme yapýlabilmesi için pek çok araç geliºtirilmiºtir. 
 
Kredi Kartý 

Kredi kartýnýn tüm dünyada standart bir ödeme altyapýsýna sahip olmasý ve kullanýcý 
kitlesinin geniºliði Internet üzerinden yapýlan alýºveriºlerde en çok kullanýlan ödeme yöntemi 
(Türkiye'de tek yöntem) olmasýný saðlamýºtýr. Alýºveriº sýrasýnda kredi kartý bilgilerinin 
üçüncü ºahýslarca ele geçirilmesinin önlenmesi amacýyla bu bilgilerin ºifrelenmesi esasýna 
dayanan SSL ve SET protokolleri kullanýlmakta, böylece alýºveriº güvenliði kolaylýkla 
saðlanmaktadýr. 
 
 
Elektronik Para 

Elektronik para Internet'te kullanýlmak üzere geliºtirilmiº para birimidir. Elektronik 
para günlük hayatta kullanýlan maðaza çeklerinin Internet ortamýndaki karºýlýðý olarak 
deðerlendirilebilir. Bu sistemden yararlanmak isteyen kiºilerin ilk olarak elektronik para 
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hizmeti sunan ºirketler tarafýndan geliºtirilen özel yazýlýmlardan birini bilgisayarlarýna 
yüklemeleri ve o ºirketle çalýºan bir bankada hesap açtýrmalarý gereklidir. Bundan sonra 
elektronik para ile anlaºmalý maðazalarýn sitelerinden veya kendisi gibi elektronik para 
yazýlýmýný kullanan diðer taraflar ile sanal alýºveriº yapabilirler. Elektronik para yazýlýmý, 
istenilen miktarda paranýn bir banka hesabýndan çekilerek, Internet üzerinden yapýlacak 
harcamalarda kullanýlmak üzere elektronik ortamda saklanmasýný saðlar. Her elektronik 
paranýn normal hayatta olduðu gibi bir seri numarasý vardýr. Internet üzerinden bir harcama 
yapýldýðýnda belli seri numaralý elektronik paralar alýºveriº yapanýn bilgisayarýndan silinerek 
alýºveriº yapýlan bilgisayara geçirilir. Bu ºekilde, para akýºý aynen günlük hayatta olduðu gibi 
gerçekleºtirilir. Türkiye'de bu sistem henüz uygulamaya geçmemiºtir. Dünyada elektronik 
para hizmeti veren bazý kuruluºlara örnek olarak CyberCash (www.cybercash.com), DigiCash 
(www.digicash.com) verilebilir. 
 
Elektronik Çek 

Elektronik çek, elektronik ticaret gerçekleºtiren sitelerin ödemeleri çek olarak kabul 
etmelerini ve iºleyebilmelerini saðlayan bir ödeme sistemidir. Elektronik çek, ABD'de 
Financial Services Technology Consortium (www.fstc.org) tarafýndan SDML, Signed 
Document Markup Language, adý verilen bir iºaretleme dili kullanýlarak geliºtirilmiºtir. 
Elektronik çek sisteminde, ödemeler kredi kartý olmadan banka hesabý bilgilerinin gerekli 
olanlarýnýn elektronik ticaret sitesine girilmesi yoluyla yapýlýr. Kullanýcý bir anlamda ticaret 
sitesine çek keserek ödeme yapmýº olur. Bankadaki sistemler yapýlan transferleri her gün 
temizleyerek bahsedilen hesapta alýºveriºin tamamlanmasý için gerekli ºartlarýn yeterli olup 
olmadýðýný kontrol ederler ve bu durumdan elektronik ticaret sitesini ºifreli kanallarla 
haberdar ederler. Bu iºlemler takas merkezi olarak adlandýrýlan finansal kurumlar tarafýndan 
da yürütülebilir. Kullanýlmasý kolay bir sistem olmakla birlikte, daha yaygýn kullanýmý için 
gerekli sistemlerin finans sektörü tarafýndan kabul görmesi gereklidir. Bu hizmet ülkemizde 
herhangi bir kuruluº tarafýndan henüz uygulamaya konulmamýºtýr. Daha detayly bilgi için 
www.echeck.org sitesi ziyaret edilebilir. 
 
Diðer Ödeme Araçlarý 

Escrip: Baðýº ödemeleri gibi bazý özel düºük miktarlý ödemeler için kurulmuº bir 
sistem. 
IPIN: Internet harcamalarýný ISS faturalarýna yansýtan bir sistem. 
PCPay: Smart Card bazlý bir sistem. 
ECharge My Phone: Telefon faturasý ile entegre edilmiº bir sistem. 
First Virtual: Ödemeleri üçüncü bir kuruluºun toplayýp, ilgili taraflara daðýtýmýný yaptýðý bir 
sistem. 
 
ELEKTRONÝK TÝCARETTE KATMA DEÐER VERGÝSÝ 
 

Tüketim vergileri mal ve hizmetlerin satýºý üzerinden hesaplanýr. Katma Deðer Vergisi 
(KDV) mal ve hizmet ticareti üzerinden tarh edilen önemli bir tüketim vergisidir. Günümüzde 
KDV, elektronik ticaret açýsýndan çözüme ulaºýlmasý gereken öncelikli bir konu durumuna 
gelmiºtir.  
 

Yürürlükteki haliyle KDV elektronik ticaret (e-ticaret) üzerinde hayli etkin bir 
konumdadýr. Ancak, yine de uluslararasý iºlemlerde uygulanabilirliðini artýrmak için KDV 
Kanunu'na bazý ekleme ve düzeltmelerin yapýlmasý kaçýnýlmazdýr. KDV'nin tarh edilmesi ve 
tahsilinin temini için düzenleyici adýmlar atýlmalýdýr. E-ticaret üzerinden alýnmasý gereken 

http://www.echeck.org
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KDV'nin tarh, tahakkuk ve tahsili amacýyla Devletler tarafýndan alýnmasý gereken tedbirlere 
aºaðýdaki gibidir. 
 
KDV'nin Tarh ve Tahakkuk Sorunu  

 
Küreselleºme olgusunun yaºandýðý günümüz dünyasýnda hiç bir ülke tek baºýna 

hareket edemez. Özellikle çifte vergilendirmenin veya hiç vergilendirmemenin söz konusu 
olduðu tüketim vergileri üzerinde devletler arasý mutlak bir uzlaºýnýn saðlanmasý 
gerekmektedir.  
KDV, Avrupa Birliði�nde uygulanan bir tüketim vergisidir. Avrupa Birliði ülkeleri e-ticaret 
üzerinden KDV hususunda eºgüdümlü hareket etmek suretiyle gerek OECD ülkeleri gerek 
diðer ülkeler ile birlikte çalýºmalara baºlamýºlardýr. Ekim 1998 tarihinde OECD ülkeleri 
Bakanlarý düzeyinde yapýlan Ottowa Konferansýnda bir takým tedbir ve ilkeler belirlenmiºtir.  
Ottowa Konferansýnda yapýlan görüºmeler sonucunda, i- KDV'nin tüketimin yapýldýðý yerde 
tahakkuk ettirileceði, i- Gümrük Vergileri ve KDV açýsýndan dijital ürünlerin fiziki mal olarak 
kabul edilmeyeceði, (Dijital ürünlerin hizmet olarak kabulü gümrük vergisinin 
uygulanamayacaðý anlamýna gelmektedir.)önerilerinde bulunulmuºtur. Devletler açýsýndan 
önem arz eden konular ise, tüketim yerinin bir tanýmýnýn bulunmayýºý ve e-ticaret üzerindeki 
KDV'nin tarh ve tahakkuk usul ve esaslarýnýn tam olarak ortaya konulamamasýdýr.  
 

Modernizasyon Çalýºmalarý: E-ticaretin geliºmesiyle beraber vergileme yeri kuralý 
yeniden sorgulanmaya baºlanmýºtýr. Uluslararasý hizmet sunumlarýnýn son derece sinirli 
olduðu, yalnýzca fiziki mallarýn ithalat-ihracat iºlemlerine konu olduðu 20 yýl evvel 
belirlenmiº olan vergileme yeri kavramý erozyona uðramýºtýr. Gelecekte hizmet sektörünün 
büyük bir geliºme göstereceðini tahmin edemeyen devletler tarafýndan su an bireylere çok 
kolay bir ºekilde ulaºýlan uluslararasý hizmetlerin vergilendirilmesi konusunda güçlüklerle 
karºýlaºýlmýºtýr.  Temel vergilendirme yeri kuralý gereði hizmetler sunumu yapan kimsenin 
ülkesinde vergilenecektedir. Fakat oldukça az bir hizmet grubu bu kural altýnda 
vergilendirilebilmektedir. Bu konuda bir çok istisnanýn bulunmasý aslýnda hizmetlerin bir 
çoðunun tüketildikleri (yararlanýldýklarý) ülkede vergilendirileceði anlamýný taºýmaktadýr. Bu 
nedenlerden dolayý, yararlanýldýklarý ülkelerde vergilendirilemeyen hizmetler için kurallarýn 
yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.  
 

Avrupa ülkeleri Maliye Bakanlarý dijital ürünlerin arzýný KDV açýsýndan hizmet 
sunumu olarak kabul etmiºlerdir. Hatta, bu ülkelerin Maliye Bakanlarý uluslararasý 
anlaºmalarla e-ticaretin tüketim yerinde vergilendirilmesi gerektiðini belirtmiºlerdir. Temel 
vergilendirme yeri kuralýnýn bu çerçevede yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Genel 
olarak hizmet sunulmasý durumunda hizmetten yararlanýlan ülkede vergilendirilmesi 
gerektiðine iliºkin kuralýn yalnýzca e-ticarete baðlý olmamasý gerekir. Bu iºlemin doðasý 
gereði geleneksel ticarette de bu kuralýn aynen uygulanmasý gerekir. Tüketim vergileri mal ve 
hizmetlerin satýºý üzerinden hesaplanýr. Katma Deðer Vergisi (KDV) mal ve hizmet ticareti 
üzerinden tarh edilen önemli bir tüketim vergisidir. Günümüzde KDV, elektronik ticaret 
açýsýndan çözüme ulaºýlmasý gereken öncelikli bir konu durumuna gelmiºtir.  
 
E-ticaret Ýºlemlerinin Türleri  
 
KDV yönünden e-ticaret iºlemleri iki gruba girer:  
i- Internet üzerinden sipariº edilerek teslim edilen fiziki mallar, 
i- Dijital ürünlerin on-Lice teslimi seklinde sunulan hizmetler.  
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i. Internet üzerinden sipariº edilen fiziki mallar: E-ticaret üzerinden yapýlan iºlemlerin bir 
çoðu fiziki mallarýn teslimi ile sonuçlanýr. Yürürlükteki mevzuata göre, KDV mallarýn teslim 
edildiði yerde (ülkelerde) tarh ve tahakkuk ettirilir. Bu açýdan fiziki mallarýn tesliminde KDV 
sorunu bulunmamaktadýr. Fiziki mallarýn ithalinde gümrükten geçim esnasýnda gerek gümrük 
vergilerinin gerek KDV'nin tahsili saðlanmaktadýr.  
 
i. Hizmetler açýsýndan tüketim yeri kuralý: Baslýca sorun e-ticaret aracýlýðýyla firmalar arasý 
(B2B) hizmet sunumlarý üzerinden hesaplanan KDV'nin tarh ve tahsilinin saðlanmasýdýr. 
Ayrýca firmalardan nihai tüketicilere (B2C) yapýlacak hizmet sunumlarý üzerinden de 
KDV'nin nasýl tarh ve tahakkuk ettirilebileceði konusunda büyük sorunlar bulunmaktadýr.  
Tüketim yeri kuralý uluslararasý iºlem üzerinden vergiyi tarh ve tahakkuk ettirecek ülkenin 
belirlenmesini saðlamaktadýr. Ottowa Konferansý�nda kabul edildiði üzere, tüketim vergileri, 
ancak tüketimin yapýldýðý yerdeki hizmetler üzerinden alýnabilir. Hizmetin doðasý gereði, 
tüketim yeri kuralýnýn uygulanmasýnda zorluklar bulunmaktadýr. Yürürlükteki mevzuat bu 
konuda düzenlemeler içermekle birlikte özellikle e-ticaret alanýnda yapýlacak bir takým 
ilavelerle daha tutarlý bir KDV sistemi getirilebilir.  
 

Firmalar arasý iºlemler (B2B): E-ticaret üzerinden yapýlan iºlemlerin büyük bir 
çoðunluðu firmalar arasýnda gerçekleºmektedir. "Revirse Charge" iºlemleri olarak bilinen 
yabancý firmalar arasý iºlemlerde KDV müºteriye yansýtýlmaktadýr. Oysa Ottowa Konferansý 
ile bu sonuç çeliºmektedir.  
 

Nihai müºteriye Hizmet Verilmesi (B2C): Günümüzde nihai müºteriye e-ticaret 
yoluyla verilen hizmet ihmal edilebilir boyutlarda ise de gelecekte teknolojik geliºmeler 
sayesinde bu durumun tersine döneceði anlaºýlmaktadýr. Yazýlým (Software), müzik ve video 
dosyalarýnýn yüksek hýzlarda transferi mümkün oldukça, e-ticaret yoluyla nihai müºterilere 
verilen hizmet hacmi ve deðeri artacaktýr.  
 

Nihai Tüketiciye Hizmet Teslimlerinde KDV Sorunu Tüketim Yeri Kavramý: Ortaya 
çýkan uluslararasý kanaat gereðince, nihai tüketici açýsýndan tüketim yeri kavramý bireyin 
ikamet yeri ile özdeºtir. Bu durum, vergilendirme açýsýndan bir çok satýcýnýn islerinin 
kolaylaºmasýna yol açmýºtýr.  
 

Ýºlemin niteliði: mallarýn tesliminin tersine dijital ürünlerin tesliminde gümrükten 
geçsek söz konusu olmadýðý gibi iºlemin gözle görülür (takip edilebilir) bir belirtisi de 
bulunmamaktadýr. Gerçekte, firmalarca iºlemin kayda alýnmasýnda ve devlet tarafýndan 
denetiminde de sorun bulunmamaktadýr. Ancak, baºka bir ülkedeki nihai tüketiciye yapýlan 
satýºlar bazý sorunlara yol açmaktadýr. aslýnda, KDV'nin bireyler tarafýndan beyan 
edilebilmesine, tarh ve tahakkuk etmesine kolaylýk saðlayan yol ve yöntemler bulunmak 
suretiyle, anýlan sorunlar çözüme kavuºturulabilir.  
 

Bireysel tüketicilerin Internet yoluyla ticaret yapmasýný geliºtiren teknolojik 
ilerlemeler vergilendirme sorunlarýnýn artmasýna yol açmaktadýr. Yürürlükteki mevzuat 
üzerinde yapýlacak düzeltme ve deðiºiklerle e-ticaretin olumlu yönde geliºmesini saðlayacak 
biçimde uyumlaºtýrýlmasý gerekmektedir.  
 

Firmalar arasý ticaretin aksine e-ticaret yoluyla nihai tüketiciye verilen hizmetlerin 
vergisel yönünün hesaplanmasýnda tüketimin yapýldýðý yer ilkesi uyarýnca bireysel müºterinin 
sorumluluklarýný yerine getirebileceði hususu ºüpheyle karºýlanmaktadýr. hatta müºterilerin bir 
çoðunun vergilendirmeden haberi dahi olmayacaktýr. Tüketim vergileri mal ve hizmetlerin 
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satýºý üzerinden hesaplanýr. Katma Deðer Vergisi (KDV) mal ve hizmet ticareti üzerinden tarh 
edilen önemli bir tüketim vergisidir. Günümüzde KDV, elektronik ticaret açýsýndan çözüme 
ulaºýlmasý gereken öncelikli bir konu durumuna gelmiºtir.  
Devletlerce Yapýlabilecek Düzenlemeler  
KDV'nin tarh ve tahakkukunun kolaylaºtýrýlmasý amacýyla, devletler tarafýndan aºaðýda 
belirtilen düzenlemeler yapýlabilir.  
 

i- uluslararasý e-ticaret yapan firmalarýn vergiyi tahsil etmeleri ve bireylerin bulunduðu 
yerin vergi idaresine yatýrmalarý saðlanabilir. i- uluslararasý e-ticaret yapan firmalarýn tahsil 
ettikleri vergiyi kendi vergi idarelerine yatýrmalarýnýn ardýndan bu vergi idaresine verginin 
transferi saðlanabilir. içi- Fidansal kurumlar kurmak suretiyle verginin stopaj yoluyla 
kesilmesine ve bu kuruluºlarýn ilgili vergi idaresine yatýrýlmasýna aracýlýk ettirilmesi 
saðlanabilir. Teknolojinin geliºmesiyle birlikte devletlerin verginin tarh, tahakkuk ve tahsil 
ettirilmesinde ve uygun yöntemi bulmaya çalýºacaklarý kesindir.  
 

Uluslararasý KDV'de beklenen deðiºim:  
Dünya devletleri KDV konusunda radikal bir deðiºiklik düºünmemektedirler, ancak 

ufak deðiºikliklerle tüketimin gerçekleºtiði yerde vergilendirilmenin yapýlabilmesine yönelik 
idari tedbirleri almaya baºlamýºlardýr. Diðer mal teslimlerinde olduðu gibi elektronik olarak 
verilen hizmetleri de vergilendirebilen devletlerin önünde aºaðýda belirtilen düzenlemeleri 
gerçekleºtirmeleri gerekmektedir.  
 

i- Hizmetler için temel vergilendirme yeri kuralý yeniden gözden geçirilmelidir. i- 
firmalarýn veya nihai tüketicilerin yerleºim yerine iliºkin olarak vergi kaçýrmaya olanak 
saðlayýp saðlamadýðý araºtýrýlmalýdýr. i- Firmalar arasý "Revirse Charge" mekanizmasýnýn 
kullanýmýna devam edilmesi hususu gözden geçirilmelidir. iv- Nihai tüketicilere satýº yapan 
yabancýlarýn muhasebe defter ve kayýtlarýnýn izlenmesi usulleri geliºtirilmelidir. v- Ayni veya 
farklý yerleºim yerinde ayni hizmetten yararlananlara uygulanacak kurallar belirlenmelidir. vi- 
Is dünyasýný vergi sorunlarýný çözücü mahiyette sonuçlara ulaºmak için desteklemek 
gerekmektedir.  
 

Bu çerçeveyi biraz daha detaylandýrabiliriz. Söyle ki, Yeni bir kural: Tüketim yeri 
ilkesi e-ticaret için günümüzdeki temel vergilendirme yeri kuralý ile çeliºmektedir. Çözüm 
uluslararasý hizmetlerin yararlanýldýklarý ülkede vergilendirilmesine yönelik yeni bir kural 
oluºturmakla saðlanabilir.  
 

Tüketimin tanýmý: Firmalar için sunulan birçok hizmetin tüketim yeri bu firmalarýn 
kurulduðu yer addedilmektedir. Yararlanma baºka bir ülkede ortaya çýktýðýnda söz konusu 
yararlanmanýn gerçekleºtiði ülkede vergilerin tarh ve tahakkuk edilmesi gerektiðine yönelik 
bir kural konulmasý gerekmektedir. Nihai tüketiciler için ise, tüketim yeri kavramý, bireylerin 
kalýcý bir yerleºime sahip olduklarý ikametgahlarýnýn bulunduðu ülke olarak belirlenmiºtir.  
"THA revirse Charge": Firmalar müºterisi olduklarý hizmetlerin ithalinde KDV hesaplamaya 
devam edeceklerdir. Bu olay yabancý firmalarýn KDV mükellefiyetini ortadan kaldýrmakta ve 
yerli firmalara karsý rekabet ortamýný devam ettirmektedir. Yabancý firmalarýn mükellefiyet 
tesisi: Karýºýklýðý önlemek için üretici firmalarýn mükellefiyet tesisi saðlanmak suretiyle on-
Lice KDV ödemeleri gerçekleºtirilmektedir. Fakat her hal ve takdirde böyle bir sistemin 
isleyebilmesi için uluslararasý anlaºmalarýn yapýlmasýna gerek bulunmaktadýr.  
 

Otomasyonel yazýlým çözümleri: Daha etkin bir vergilendirme için, is dünyasýna 
uluslararasý satýºlarý izlemekte kullanýlacak sipariº izleme süreçlerini geliºtirecek yazýlýmlarý 
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kullanmasý teºvik edilebilir. Bu yolla yabancý firmalarýn ülke içinde mükellefiyet tesis 
ettirilmesine gerek kalmayacaktýr. 
  

Devletler tüketim yerinde tarh ve tahakkuk eden vergiyi öngören uluslararasý 
anlaºmalar ýºýðýnda vergileme yeri kuralýný gözden geçirmek zorundadýrlar. E-ticaret 
tarafýndan desteklenen ticaretin globalleºmesi olayý, yaratýlan katma deðerin ülkelerce 
vergilendirilmesi yönünden yalnýz baslarýna mücadele edebilecekleri bir konu deðildir. Dünya 
çapýnda bir düzenleme yapýlabilmesi için devletlerin uluslararasý anlaºmalar yapmasýna gerek 
bulunmaktadýr. Devletlerin KDV'nin teknolojik geliºmeler nedeniyle kavrayamadýðý e-ticaret 
iºlemlerinin uyumlaºtýrýlmasý konusunda birlikte çalýºmalarý gerekmektedir. 
 
ELEKTRONÝK TÝCARETTE GÜVENLÝK 
 

Elektronik ticarette alýcý ve satýcý birbirlerini görmeksizin iº yaptýklarýndan karºýlýklý 
olarak güvenin saðlanmasý için ek bir takým önlemler almaya ihtiyaç duyarlar. Öncelikle alýcý 
ve satýcý taraflar birbirlerinin kimliklerinden emin olmak isterler. Ýºte bu ihtiyaç dijital imza 
ve dijital sertifikalarýn geliºtirilme nedenidir. Bunlar aracýlýðýyla iki taraf birbirlerinin 
kimliðinden emin olabilmektedir. Türkiye'de ºu anda dijital sertifikalar ile ilgili yasal altyapý 
henüz oluºturulmadýðý için alýcý tarafýnda bulunan bireysel kullanýcýlar henüz dijital sertifika 
kullanmaya baºlamamýºlar, satýº yapan siteler de müºterilerine bunu ºart koºmamýºlardýr. Bu 
nedenle satýcýlar alýcýlarýn kimliklerini kontrol edememektedirler. Ancak Garanti Bankasý'nýn 
ödeme sistemini kullanarak Internet'ten satýº yapmak isteyen firmalara bankamýz bu ºartý 
getirmiº ve böylece tüketicilerin alýºveriº yaptýklarý sitenin kimliði ile ilgili kuºku duymalarýný 
önlemiºtir.  
 

Elektronik ticarette güvenlik konusunda deðerlendirilmesi gereken diðer bir konu da 
alýcýlarýn elektronik ticaret sitelerinden alýºveriº yapmak için vermek durumunda kaldýklarý 
kredi kartý vb. bilgilerin Internet üzerinden iletilirken üçüncü ºahýslarýn eline gedmesi riskidir. 
Bilindiði gibi özellikle telefonla yapýlan satýºlarda (gazeteye ilan vermek, katalog satýºlarý vb) 
kredi kartý numarasý ve son kullanma tarihi alýºveriº için yeterli olmaktadýr. Bu yüzden bu 
bilgilerin korunmasý elektronik ticaretin geliºimi için büyük önem taºýmaktadýr. Ancak 
elektronik ticarette kredi kartý bilgilerinin baºkalarýnýn eline geççe riski günlük hayattakine 
göre çok daha azdýr. Günlük hayatta ödeme yaparken kredi kartý bir baºkasýna verilmekte, bu 
yüzden kredi kartýnýn üzerindeki bilgilerin gizliliði büyük oranda ortadan kalkmaktadýr. Sanal 
alýºveriº hizmeti veren firmalar, kredi kartý bilgilerinin güvenliði ve gizliliðini saðlamak için 
yaygýn olarak SSL ve SET gibi güvenlik standartlarýný kullanmaktadýrlar. Kullanýcý, iºyeri ve 
banka arasýndaki veri akýºý sýrasýnda bilgilerin ºifrelenerek aktarýlmasý esasýna dayanan 
güvenlik sistemleri sayesinde bilgilerin baºka bir kiºinin eline gedmesi durumunda 
çözülebilmesi (yani kullanýlabilmesi) önlenir. Böylece kart bilgilerinin gizliliði ve alýºveriºin 
güvenliði saðlanmýº olur. Garanti Bankasý sistemini kullanan firmalar müºterinin kredi kartý 
bilgilerini göremezken Garanti Bankasý da yapýlan alýºveriºin içeriðini bilmez. Ayrýca kredi 
kartý sahiplerinin Internet üzerinde yapýlan alýºveriºlere de diðer alýºveriºler gibi her zaman 
itiraz hakký vardýr. 
  
SSL (Secure Socket Layer) 

 
SSL network üzerindeki bilgi transferi sýrasýnda güvenlik ve gizliliðin saðlanmasý 

amacýyla Netscape tarafýndan geliºtirilmiº bir güvenlik protokolüdür. 1996 yýlýnda 3.0 
versiyonunun çýkarýlmasýyla hemen bütün Internet tarayýcýlarýnýn (Microsoft Explorer, 
Netscape Navigator vb) desteklediði bir standart haline gelmiº ve çok geniº uygulama alanlarý 
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bulmuºtur. SSL gönderilen bilginin kesinlikle ve sadece doðru adreste deºifre edilebilmesini 
saðlar. Bilgi gönderilmeden önce otomatik olarak ºifrelenir ve sadece doðru alýcý tarafýndan 
deºifre edilebilir. Her iki tarafta da doðrulama yapýlarak iºlemin ve bilginin gizliliði ve 
bütünlüðü korunur.  
 

Veri akýºýnda kullanýlan ºifreleme yönteminin gücü kullanýlan anahtar uzunluðuna 
baðlýdýr. Anahtar uzunluðu bilginin korunmasý için çok önemlidir. Örneðin; 8 bit üzerinden 
bir iletimin çözülmesi son derece kolaydýr. Bit, ikilik sayma düzeninde bir rakamý ifade eder. 
Bir bit, 0 veya 1 olmak üzere 2 farklý deðer alabilir. 8 bit ise sadece 28=256 olasý farklý 
anahtar içerir. Bir bilgisayar bu 256 farklý olasýlýðý sýra ile inceleyerek bir sonuca ulaºabilir. 
SSL protokolünde 40 bit ve 128 bit ºifreleme kullanýlmaktadýr. 128 bit ºifrelemede 2128 
deðiºik anahtar vardýr ve bu ºifrenin çözülebilmesi çok büyük bir maliyet ve zaman gerektirir. 
Kötü niyetli bir kiºinin 128 bit'lik ºifreyi çözebilmesi için 1 milyon dolarlýk yatýrým yaptýktan 
sonra 67 yýl gibi bir zaman harcamasý gerekir. Bu örnekten anlaºýldýðý gibi SSL güvenlik 
sistemi tam ve kesin bir koruma saðlar.  
 

Günümüzde geliºtirilen ºifreleme tekniklerini ( örnek olarak internette alýº veriº 
iºlemlerinde kredi kartý bilgilerinin transfer edildiði SSL teknolojisi) state-of-art olarak 
nitelendirirler. Dünyada en yaygýn olarak kullanýlan eposta ºifreleme yazýlýmý olan ve 
geçtiðimiz ay içerisinde bir grup geliºtirici sayesinde tozlu raflara kaldýrýlmaktan son anda 
kurtulan PGP ºifreleme yazýlýmýnýn geliºtiricisi Zimmermann bile "her kim kýrýlamaz bir ºifre 
bulduðuna inanýyorsa ya hiç görülmemiº bir dahidir yada tecrübesiz ve çok saf birisidir" 
ºeklinde yorum yapmýºken bu ºekilde kesin konuºmak doðru olmasa gerek. Zira yine geçen 
ay içerisini de güvenlik dünyasýný yerinden oynatan olaylar bunu ispatlamýºtýr. Bakýn son 
zamanlarda önce Internet Explorer'da bulunduðu sonra da Microsoft'un açýklamasýyla aslýnda 
browser'da deðilde iºletim sisteminde bulunduðunu açýkladýðý bir güvenlik açýðý ortaya 
çýkmýºtý. Bir çok güvenlik uzmaný bu açýðý inanýlmaz derecede ciddi olarak nitelendirmiºlerdi. 
Ve iºin ilginç yaný bu açýk son beº yýldýr IE'de bulunuyor ve bunun manasý IE kullanarak 
Ýnternet'ten kredi kartý ile alýº veriº yapýlýyorsa SSL korumasýnýn hiç bir iºe yaramayacaðýdýr. 
ªimdi kredi kartlarý hakkýnda bu tür yorumlarý yapanlar kalkýp "pardon yanýlmýºýz, son beº 
yýldýr pek güvenli deðilmiº ama bundan sonra son derece güvenli olacak söz" mü diyecekler? 
Bu açýðýn yayýnlanmasýndan iki hafta geçmemiºti ki, geçtiðimiz hafta pazartesi günü Ýsveçli 
bir güvenlik uzmaný bu açýðý kullanarak Ýsveç'in en büyük dört bankasýndan üçünün sistemine 
ve bazý müºterilerin hesaplarýna girerek istediði hesaba para transferleri yapmayý baºarmýºtýr 
hem de sonunda izlerini tamamen yok ederek! Ve iºte bu uzmanýn görüºü: "kýrýlmasý çok 
kolay bir protokol ve kullanýcýlarýn umduðu güvenliði saðlamýyor"  Diðer öne sürdükleri bir 
nokta ise: kredi kartlarý fiziksel olarak zaten güvenli deðil ki. Yemek yediðiniz bir restoranda 
kartýnýzý verdiðiniz garson da kredi kartý bilgilerinizi çalýp kullanabilir. Yada fiziksel olarak 
kredi kartlarýný posta yoluyla gönderiyorsunuz, bu ne kadar güvenli ki?  
 

Bilgileri alan sitenin kredi kartý bilgilerinizi herhangi bir ºekilde bir veri tabanýnda 
saklayýp saklamadýðýndan, eðer saklýyorsa sakladýðý bu ortamýn sadece bir text dosyasý olup 
olmadýðýndan nasýl emin olabilirsiniz ki?. Öncelikle yazý dizime uzun bir süre ara 
verdiðimden dolayý siz okuyucularýmdan özür dileyerek yazýma kaldýðým yerden devam 
etmek istiyorum. Daha önceki yazýmda da belirttiðim gibi Ýnternette kredi kartý kullanýmýnýn 
güvenli olduðunu savunanlarýn öne sürdükleri diðer bir nokta ise kredi kartýnýn fiziksel olarak 
kullanýmýnýn zaten güvenli olmadýðýdýr.  
 

Akla gelen diðer bir soru ise 'madem bu kredi kartlarý fiziksel olarak zaten tamamen 
riskli ve güvensiz, neden gerekli önlemleri almadan bunu bir de internete taºýyorsun ve 
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durumu daha da kötü ve riskli hale getiriyorsun? ªimdi gelelim restorandaki garsonun kredi 
kartý bilgilerinizi çalma riskine. Bakýn aslýnda bu noktaya hiç mi hiç katýlmýyorum. Kredi kartý 
kullanýmýnýn Ýnternet ortamýndaki riskleri ile fiziksel ortamdaki risklerinin karºýlaºtýrýlmasýnýn 
yapýlmasý bile saçma geliyor bana. Ýlk olarak fiziksel olarak gittiðiniz restoranlarýn yada alýº 
veriº yaptýðýnýz yerlerin sayýsý bellidir . Kaldý ki bu yerlerde kiminle muhatap olduðunuz da 
bellidir. Ancak milyonlarca kullanýcýsý olan kimin kim olduðu belli bile olmayan Ýnternette 
alýº veriº için kredi kartý bilgilerinizi gönderdiðinizde ne olacaðýný asla bilemezsiniz.  
Fiziksel olarak kredi kartý kullanýmýnda risklerin azaltýlmasý daha çok kullanýcýya aittir. Kredi 
kartýnýzý garsona vermek yerine kendiniz gidip ödeme yapabilirsiniz. Ancak Ýnternette bir 
siteden alýº veriº yaptýðýnýzda, gerekli olan noktalara ne kadar dikkat etseniz bile kredi kartý 
bilgileriniz bilgisayardan çýktýðý andan itibaren nerede ve nasýl kullanýlacaðýndan emin 
olamazsýnýz.  
 

Bilgileri alan sitenin kredi kartý bilgilerinizi herhangi bir ºekilde bir veri tabanýnda 
saklayýp saklamadýðýndan, eðer saklýyorsa sakladýðý bu ortamýn sadece bir text dosyasý olup 
olmadýðýndan nasýl emin olabilirsiniz ki?. Bu noktada kredi kartýný kullandýðýnýz bankanýn ne 
kadar güvenli olduðu yada alýº veriº iºlemi için gerek kredi kartý onaylama kurumlarýnýn 
gerekse sanal maðazalarýn ne kadar güvenli olduðunun pek fazla bir önemi yoktur. Daha önce 
de defalarca söylediðim gibi güvenlik zincirinin saðlamlýðý onu oluºturan halkalardan en 
kuvvetli olana deðil, halkalardan en zayýf olana baðlýdýr! Peki diyeceksiniz, 'kardeºim hep laf 
hep eleºtiri. Anladýk her yýl Ýnternet üzerinden milyonlarca belki milyarlarca dolar kredi kartý 
dolandýrýcýlýðý gerçekleºiyor. Eleºtiri yapmak kolay da çözüm olarak ne yapmak lazým?'  
Evet aslýnda gerek kredi kartýnýn Ýnternette kullanýmý gerekse fiziksel kullanýmý konusunda 
güzel çözümler yok deðil ancak bunlarýn hayata geçirilmesi ve uygulanmasýnda sorunlar var. 
Diðer bir araºtýrmaya göre: Elektronik Ortam ve Ýnternet; e-iº ve e-ticaret için ne kadar 
güvenli? Ýnternet üzerinde dolaºan bilgi paketleri, bir takým güvenlik protokolleri yardýmýyla 
"ºifrelenerek" gönderilir. Bunlardan en popülerleri SSL (güvenlikli web oturumu ve karºýlýklý 
bilgi deðiº-tokuºu) ve SET (kredi kartý uygulamalarý) dir. SSL (Secure Sockets layer) ve SET 
(Secure Electronic Transaction) sayesinde, bilgi güvenli bir ºekilde "sadece" doðru kiºiye 
iletilir ve bilgiyi gönderen bilgisayar ile alan bilgisayar arasýnda güvenli bir veri iletiºimi 
kurulur. Böylece, kredi kartý numarasý, isim, adres vb gibi bilgiler güvenli olarak iletilir. 
Ýnternet üzerinde alýºveriº yapýlan tüm merkezlerde alýºveriº yapýlýrken bu tip güvenlik 
sistemleri kullanýlýr. 128 bir ºifreleme algoritmalarý kullanan bu sistemler, e-ticaret için 
gerekli "güvenli iletiºim" ortamýný saðlarlar. 
 
SET ve SSL Nedir?  

 
SSL (Secure Sockets Layer), að üzerindeki web uygulamalarýnda güvenli bilgi 

aktarýmýnýn temini için (bilginin doðru kiºiye güvenli olarak iletimi), "Netscape" firmasý 
tarafýndan geliºtirilmiº bir program katmanýdýr (program layer). Burada, bilgi iletiminin 
güvenliði, uygulama programý (web browser, HTTP) ile TCP/IP katmanlarý arasýndaki bir 
program katmanýnda saðlanmaktadýr. SSL, web sunucularýna (Apache vb), bir modül olarak 
yüklenir ve böylece web sunucularý güvenli eriºime uygun hale gelir. SSL, hem istemci (bilgi 
alan) hem de sunucu (bilgi gönderen) bilgisayarda bir doðrulama (authentication, iki 
bilgisayarýn karºýlýklý olarak birbirini tanýmasý) mekanizmasý kullanýr. Böylece, bilginin doðru 
bilgisayardan geldiði ve doðru bilgisayara gittiði teyit edilir. Bilgisayarlarýn birbirlerini 
"tanýma" iºlemi, açýk-kapalý anahtar tekniðine (public-private key encryption) dayanan bir 
kripto sistemi ile saðlanýr. Bu sistemde, iki anahtardan oluºan bir anahtar çifti vardýr. 
Bunlardan açýk anahtar (public key) herkes tarafýndan bilinebilen ve gönderilen mesajý 
"ºifrelemede" kullanýlan bir dijital anahtardýr. (Burada anahtar'dan kasýt, aslýnda bir ºifreleme 
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-kriptolama- algoritmasýdýr. Bu algoritma (yani, anahtar) kullanýlarak gönderilecek bilgi 
ºifrelenir). Ancak, açýk anahtar ile ºifreelenen mesaj sadece bu anahtarýn diðer çifti olan 
"kapalý anahtar" (private key) ile açýlabilir (deºifre edilebilir). Kapalý anahtar da, sadece sizin 
bildiðiniz bir anahtar olduðundan, mesaj güvenliði saðlanmýº olur. Örnek olarak, size mesaj 
göndermek isteyen birine kendi açýk anahtarýnýzý gönderirsiniz. Karºý taraf bu anahtarý 
kullanarak mesajýný ºifreler ve size gönderir. ªifrelenen mesajý, sadece sizde olan ikinci bir 
anahtar (kapalý anahtar, private key) çözebilir ve bu anahtarý sadece siz bilirsiniz.  
SSL, web sunucusunu tanýmak için, dijital olarak imzalanan sertifikalar kullanýr. Sertifika, 
aslýnda, o organizasyon hakkýnda bazý bilgiler içeren bir veri dosyasýdýr. Ayný zamanda da, 
kuruluºun açýk-kapalý anahtar çiftinin "açýk" anahtarý da sertifika içinde yer alýr. Sunucu 
sertifikasý da, o sunucuyu iºleten kuruma ait bilgiler içeren bir sertifikadýr. Sertifikalar, 
"güvenilir" sertifika kuruluºlarý tarafýndan daðýtýlýr (VeriSign gibi). Ýstemci bilgisayar, SSL 
destekleyen bir sunucuya baðlandýðý anda, (bu, https:// ile baºlayan URL satýrlarý ile 
gerçekleºir) doðrulama iºlemi baºlar. Ýstemci, kendi açýk anahtarýný sunucuya gönderir. 
Sunucu ise, bu anahtarý kullanarak ºifrelediði bir mesajý istemciye geri gönderir. Bir sonraki 
adýmda istemci sadece kendinde olan kapalý (private) anahtarý kullanarak gelen ºifreli mesajý 
çözer ve sunucuya geri gönderir. Mesajý alan sunucu ise, bunu kendisinin gönderdiði orijinal 
mesaj ile karºýlaºtýrýr ve eðer iki mesaj "ayný" ise "doðrulama" iºlemi baºarýyla 
tamamlanmýºtýr ve sunucu bu noktadan itibaren "doðru bilgisayarla/kiºiyle" iletiºimde 
olduðunu anlar. Daha sonra sunucu istemciye o an gerçekleºen web oturumunda kullanýlacak 
tüm önemli anahtarlarý gönderir ve güvenli iletiºim baºlar. Anahtarlar üretilirken kullanýlan 
bazý popüler algoritmalar olarak, DES (Data Encryption Standard), RSA, IDEA verilebilir. 
Bunlardan RSA'nýn RC4 algoritmasý (128 bit ºifreleme olarak) Netscape ve Internet 
Explorer'da da kullanýlan bir algoritmadýr. SET (Secure Electronic Transaction), elektronik 
ticarette, internet üzerinde güvenli bilgi aktarýmýný saðlamak amacýyla aralarýnda VISA, 
MasterCard ve IBM'in de olduðu kuruluºlar tarafýndan geliºtirilen bir protokoldür. SET, 
özellikle on-Lice (gerçek zamanda) kredi kartý bilgileri iletimi için geliºtirilmiº bir standarttýr. 
SET, kredi kartý ile yapýlan online ödemelerde, bilgilerin internet üzerinden aktarýmýnda 
gizlilik ve güvenlik entegrasyonunu saðlar. SET protokolü sadece müºteri (ürün sipariºi veren 
kredi kartý sahibi) ile sanal dükkan (e-dükkan) ve kredi kartý ºirketi arasýndaki ödeme fazýný 
ºifreler.  
 

SET ile, ödeme iºlemine taraf olan herkes (müºteri, dükkan sahibi, kredi kartý ºirketi), 
birbirlerini tanýrlar (teºhis ederler, authentication) ve bu ispatlanabilir. "Tanýma" iºlemi, 
SSL'dekine benzer bir dijital sertifikasyon sistemi ile yapýlýr. Yani, ödeme fazýna dahil bütün 
taraflar kendi kimliklerini belirten dijital bir sertifika kullanýr. 
 
Ýnternette Pazar Araºtýrmasý ve Pazarlama 
  

Internet�in normal iletiºim kanallarýna göre en büyük avantajý çok ucuz olmasý. 
Yüksek kiralar ödemeden ve harcamalar yapmadan tüm dünyaya eriºebilirsiniz. Web'de 
pazarlama, sitenize (e-dükkan) gelen müºterilere ürünlerinizin tanýtýmýný iyi yaparak 
cezbetmekle olur. Ancak, ürün tanýtýmý olarak, -çok bilgilendirici bile olsalar- tonlarca yazý 
içeren sýkýcý dokümanlar yada -çok güzel bile olsalar!- -görüntülenmesi dakikalar süren büyük 
hacimli resimler ve standart olmayan web uygulamalarý (sadece tek tip browser'da görülebilen 
sayfalar, veya özel plug-in'ler gerektiren animasyon yada filmler gibi) inanýn ki pek kimseyi 
cezbetmeyecektir.  
 

Önemli bir nokta olarak, ürünlerinizi tanýtmak için "spam mail" kullanmayýn. Yani, 
ürünleriniz hakkýndaki tanýtýmlarý ve her türlü ºeyi e-mail yolu ile, insanlara rasgele 

https://
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göndermeyin. Herkes, posta kutusunda bu tip mailler bulmayý "rahatsýz edici" sayar ve bu 
hem etik kurallara aykýrýdýr hem de suçtur. Ayrýca, böyle pazarlama stratejileri firmanýzýn 
ciddiyetini sýfýra indirir. Bunu da düºünmek lazým.  
 

Ýnternette gerçek zamanlý bir iletiºim söz konusu olduðundan, müºteriler sýkýlýrlarsa, 
kolayca, tek bir fare týklamasýyla dükkanýnýzdan çýkar gider. e-müºteriler, asla pasif konumda 
deðildir. Bunu unutmayýn. Müºteri çekmek, ayný klasik dükkanlarda olduðu gibi,güzel 
görünen vitrinlerle (web sayfalarý) ve de müºteriye saðlayacaðýnýz güvenle olacaktýr. Periydik 
indirimler, kampanyalar, promosyonlar da yapabilirsiniz (Unutmayýn!!! Ticaret 
Yapýyorsunuz, kurallarýna göre oynayýn..) Müºterilerinizin, sattýðýnýz ürünlerden ve verdiðiniz 
servislerden ne kadar tatmin olduðunu kolayca anlamak mümkündür. Web teknolojisi size, 
ziyaretçileriniz/müºterileriniz konusunda her türlü bilgiyi elde edebileceðiniz imkanlar sunar. 
Gelen ziyaretçilerin profili (cinsiyet, yaº, yaºadýðý yer vb) kolayca çýkartýlabilir. Ancak, 
müºteriler/ziyaretçiler hakkýndaki bilgiler, onlara uzun formlar doldurtarak yada bu bilgileri 
onlardan e-posta yoluyla isteyerek olmamalý. Emin olun, ya hiç kimse cevap vermez yada 
önemsiz miktarda cevap alýrsýnýz. Bunun yerine, sayfalarýnýzda periyodik aralýklarla deðiºen 
2-3 anket sorusu (hatta en iyisi tek bir soru!) sorabilirsiniz. Bunlarýn cevaplarý da, tabii ki 
çoktan seçmeli olmalý. Ziyaretçi, 3-4 seçenekten kendine uyaný fareyle "týk" layýp seçebilmeli. 
Web'de sörf yaparken, fare ile "týk" lamak insanlarýn her zaman hoºuna gider ve boºluk 
doldurmaya (klavye kullanarak bir ºeyler, form vb doldurmak) tercih edilir. Ayrýca (eðer 
varsa) sitenizin reklamýný verdiðiniz yerlerden (reklamý görüp etkilenen ve reklamýn üzerini 
týklayarak size ulaºan) kaç kiºinin geldiðini de tespit edebilirsiniz. Böylece, reklam verdiðiniz 
yerler konusunda seçme kriterleri oluºur elinizde. En fazla hangi ürünlere talep olduðu, bir 
müºterinin dükkanýnýzda ne kadar süre kaldýðý, dükkanýnýza girerken kullandýklarý 
bilgisayarýn ve web göz atýcýsýnýn belli baºlý özelliklerinin neler olduðu gibi birçok bilgiye de 
eriºmek mümkün. Tabi, böyle stratejik bilgiler elde ettikten sonraki adýmda, bunlarý dikkate 
alan e-dükkan düzenlemeleri yapmak, strateji revizyonlarýna gitmek gibi konulara eðilmek 
gerekir. 
 
ELEKTRONÝK TÝCARETÝN ETKÝLERÝ VE KARªILAªILAN SORUNLAR 
 
A. OLUMLU ETKÝLERÝ 
 

Elektronik ticaretin ekonomik ve toplumsal hayatta giderek kendisine daha 
fazla yer edinmesine baðlý olarak ortaya çýkan olumlu etkileri aºaðýda özetlenmiºtir. 
o Açýk að üzerinden gerçekleºen e-ticaret faaliyetleri, elektronik iletiºimi artýrmýºtýr. Bu ise, 
iºletmelere, tüm tüketicilere ve diðer iºletmelere daha ucuz ve kolay bir ºekilde ulaºma 
olanaðý saðlamaktadýr. Pek çok iºletme, bu yolla herhangi bir fiziksel yatýrýma girmeden, bir 
satýº maðazasý, fiziki bir pazarlama aðý kurmadan ürünlerini pazarlayabilmektedir. 
 
o Ulusal ve uluslararasý ticari iºlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi (üretici,satýcý, alýcý, 
aracý, gümrük idaresi, sigortacý, nakliyeci, bankalar ve diðer kamu kurumlarý kapsamýnda) 
zamanýn etkin kullanýlmasýný saðlamaktadýr. Böylece ürünlerin sipariº edilmesi ile teslimi 
arasýnda geçen süre asgariye inmekte, zamandan kaynaklanan maliyetler ile stok maliyetleri 
düºmektedir. 
 
o Elektronik ticarette ihtiyaç duyulan belgeler elektronik ortamda hazýrlanmakta, bu bilgi ve 
belgeler ilgililerin kullanýmýna sunulmaktadýr. Böylece, iºlemler minimum hata ile kýsa bir 
süre içinde ve kýrtasiye masrafý ödenmeksizin tamamlanmaktadýr. Ýnternete dayalý e-ticaret ve 
elektronik daðýtým sistemleri uluslararasý ticareti hýzlandýrmaktadýr. 
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o E-ticaret, mal ve hizmet piyasalarýnýn yapýsýný deðiºtirmekte, yeni ürünler, yeni pazarlama 
ve daðýtým tekniklerine yol açmakta, hýzlý bir ºekilde ürün geliºtirilmesi, test edilmesi ve 
müºteri ihtiyaçlarýnýn tespit edilmesini olanaklý kýlmakta, pazar talebindeki deðiºikliklere 
hýzla yanýt verebilmektedir. 
o E-ticaret, ticari faaliyetlerin tabana yayýlmasýný saðlamýº, pazar alanýný geniºletmiº ve 
ekonomik yoðunlaºmaya yol açmýºtýr. Böylece uluslar arasý ticaretten daha çok pay alýnmasý 
mümkün hale gelmiºtir. 
o Elektronik ortamda üretim, pazarlama ve daðýtým faaliyetleri maliyetleri düºürmesi 
nedeniyle, e-ticaret iºletmelere, ulusal ve uluslararasý düzeyde rekabet üstünlüðü saðlamakta 
ve rekabeti artýrmaktadýr. 
o Tüketiciler için iºlem maliyetleri ve nakliye masraflarý düºmektedir. Tüketiciler evlerinden 
çýkmadan sorun yaºamadan ve zaman harcamadan sanal maðazalardan alýºveriº 
yapabilmektedirler. 
o Tüketiciler internet sayesinde, yeni mamül ve ürün bilgilerine kolay ulaºabilmekte, bilgi 
sahibi olmakta ve alternatif ürünleri karºýlaºtýrarak, kolayca satýn alabilmektedir. 
o Zaman ve fiziksel engellerin kalkmasý elektronik ticaret yoluyla çok sayýda tüketicinin 
küresel piyasaya girmesine yol açmýº, azalan maliyetler, yüksek hýz ve çeºitlilik tüketiciler 
arasýnda yoðun bir rekabet ortamý yaratmýºtýr. 
o Yeni tüketici memnuniyeti ve yeni iºgücü profilleri e-ticaretin getirdiði yeniliklerdendir. 
o E-ticaret (internet), yeni bir çok iº, görev ve unvanlar ortaya çýkarmýºtýr. Bu iº alanlarý 
internet servis ve içerik saðlayýcýlarý, web sayfasý hazýrlayýcýlarý gibi doðrudan internete 
iliºkin hizmetler olabileceði gibi, insanlarýn evlerinde oturarak internet üzerinden hizmet 
üretmeleri de olabilir. Örneðin mülakat ve danýºmanlýk yapma, rapor, oyun ve eðlence 
hazýrlama bu kapsamda görülmektedir.; 
o E-ticaret, ekonomik bir olgu olmasýna karºýn, sosyal ve politik yaºamý etkilemektedir. 
Ekonominin bilgi ve bilgiyi yönetme temeline dayanmasý, eðitim, kültür, saðlýk ve sosyal 
güvenlik gibi alanlarda internet kullanýlmasýný yaygýnlaºtýrmýºtýr. Bu durum sosyal 
politikalarýn yeniden gözden geçirilmesine yol açmýºtýr. 
o Bilgisayar yoluyla veri tabanlarýna kolay ulaºým ve e-posta, geleneksel eðitim ve öðretim 
alýºkanlýklarýný deðiºtirmektedir. Geleneksel sýnýflar yerini sayýsal ve sanal ortama býrakmýº, 
öðretim gören öðrenciler bilgiye çok daha hýzlý ve kolay ulaºma imkaný bulmuºlardýr. Ýnternet 
bu anlamda bilgiye ulaºmanýn önündeki engelleri ortadan kaldýrmýºtýr. 
o Organizasyonlar ve iºletmeler dönüºmekte, geleneksel yöneticilerinin sayýsý azalmakta, 
daha fazla uzmanlaºmakta, yatay ve dikey olarak küçülmekte ancak etkinliði artmaktadýr. 
o E- ticaret, iºletmeler arasý verinin paylaºýlmasýna, iºletme çalýºanlarýnýn iºbirliðine, 
koordinasyonuna, müºterilerin öneri ve taleplerinin deðerlendirilmesine büyük ölçüde 
kolaylýklar getirmiºtir. 
 
B. OLUMSUZ ETKÝLERÝ 

 
E-ticaretin yukarýda belirtilen olumlu yanlarýna karºýn bazý olumsuzluklarý da 

bulunmaktadýr. Bazý yazarlara göre yasal, kurumsal ve teknolojik sýnýrlamalar 
nedeniyle öngörülen geliºmelerin gerçekleºmesi olasý deðildir. Ýnternetin kültürel açýdan 
negatif yanlarý olduðunu iddia eden bir baºka görüºe göre, internet bir bilgi çöplüðüdür ve 
insanlarý yönlendirmektedir.12 Yirminci yüzyýlýn son çeyreði bilgi çaðý, yirmibirinci yüzyýl 
ise bilgiyi yönetme çaðý olarak adlandýrýlmaktadýr. Gerçekten bilgiyi üretmeyen ve 
yönetemeyenler için internet bir bilgi çöplüðü olabilir. Olumsuzluklarýn ve sýnýrlamalarýn 
asgariye indirilmesiyle internet bir ayrýcalýk ve üstünlük aracý olabilir. Olumsuzluklarý ortadan 
kaldýrmak için herkes kendini görevli kabul etmelidir. Elektronik ticaretin olumsuzluklarý 
aºaðýda özetlenmiºtir. 
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o E-ticaret, bilim ve teknolojiyi üreten, süratle ekonomik ve toplumsal faydaya dönüºtüren 
geliºmiº ülkeler ile endüstri toplumu olmadan bilgi toplumu olmaya çalýºan geri kalmýº ve 
geliºmekte olan ülkeler arasýndaki refah düzeyi farkýný daha da artýracaktýr. 
o Elektronik ticaret (internet), bir yandan yeni iº alanlarý, görev ve ünvanlar ortaya çýkarýrken, 
diðer yandan da organizasyonlarýn yatay ve dikey olarak büzülmesi ve geleneksel ticarette rol 
alan bazý unsurlarýn ortadan kalkmasý nedenleriyle iºgücü fazlasý ortaya çýkacak, dolayýsýyla 
iºsizlik artacaktýr. 
o E-ticaret (internet), bütünü ile ele alýndýðýnda teknik yapýsý itibari ile denetime müsait bir 
nitelikte deðildir. Ýnternete girmek, yararlanmak ve çeºitli olanaklarý kullanmak için herhangi 
bir yasal formalite, baºvuru izni, onay gibi iºlemler sözkonusu deðildir. Ýnternetin hukuki 
anlamda bir sahibi yoktur; belli bir iºleticisi ve/veya yöneticisi de yoktur. Bu nedenle 
internetin kullanýmýnda ortaya çýkabilecek suiistimalleri, aºýrýlýklarý, usulsüzlükleri, kural dýºý 
davranýºlarý denetleyip, yaptýrým uygulayacak merkezi bir otorite de bulunmamaktadýr. 
Ýnternetin bu niteliði, uluslararasý yada uluslarüstü organizasyonlar tarafýndan dikkate alýnmalý 
ve çözüm üretilmelidir. 
 

Elektronik ticarette tartýºma alanlarýný finansal, yasal ve altyapý sorunlarý olarak üç 
baºlýk halinde toplamak mümkündür. 
 
1. Finansal Sorunlar 
 

o Ýnternete girmek için birinci koºul bir bilgisayara sahip olmak, ikinci koºul bu 
bilgisayara modem takýlmasýný saðlamaktýr. Üçüncü olarak bir telefon aboneliðine ihtiyaç 
vardýr. Son olarak da bilgisayarlarýn internet ortamýna girmelerine olanak saðlayan, onlara 
(kullanýcýlara) internet kapýsýný açan internet servis saðlayýcýlarýna ihtiyaç vardýr. Bu dört 
unsurun toplam maliyeti internette iºlem yapmanýn baºlangýç maliyetini oluºturur. Bu 
baºlangýç maliyeti ile internette iºlem yapma maliyetinin yüksek olduðu ifade edilmektedir. 
Avrupa'nýn önde gelen online yazýlým ºirketlerinden birinde yönetim kurulu üyesi olan 
Milferd Beck, Avrupalý tüketicilerin online alýº veriºe, ABD'li tüketicilerden üç kat daha fazla 
harcama yaptýklarýna iºaret etmiºtir. Diðer taraftan OECD tarafýndan yayýnlanan bir rapora 
göre, yüksek telefon hat ücretleri, firmalar arasý e-ticaretin geliºimini engellemektedir. 
Türkiye'de, bu maliyetler tüketicilerin satýn alma gücüne göre yüksek olmakla birlikte, OECD 
üyesi ülkeler arasýnda en düºük düzeyde olanlar arasýndadýr. E-ticaretin geliºmesinin 
önündeki en önemli engellerden biri, herkesin kolay ve ucuz ulaºacaðý bir ortamýn 
oluºturulamamasýdýr. 
o Elektronik ticaret ile birlikte hem vergi politikasý hem de vergi hukuku alanýnda yeni 
geliºme ve sorunlarýn ortaya çýkmasý kaçýnýlmazdýr. Uluslararasý e-ticarette verginin tahsilatý, 
ödeme araçlarýnýn geliºtirilmesi, gümrük prosedürlerinin basitleºtirilmesi, e-ticarete uygun 
hale getirilmesi önemlidir ve çözülmesi zorunludur. Bu kapsamda en önemli sorun ülkeler 
arasý gayrý fiziki mallarýn satýº vergilerinin toplanmasýyla ilgilidir. Elektronik ticaretin 
vergilendirilmesinde, sistem, adil ve etkin, kurallar açýk, yeterli derecede esnek ve dinamik, 
vergi kayýp ve kaçaklarýný önleyici nitelikte olmalýdýr. 
o Diðer bir finansal sorunu, elektronik fon transferi, elektronik para, kredi kartlarý, elektronik 
ödeme araçlarý oluºturmaktadýr. Dünya üzerinde internetin gittikçe yaygýnlaºmasý sonucu 
ticaretin de bu yeni iletiºim kanalýnda yapýlmaya baºlamasý, üretici ve tüketicilere yeni alým 
ve satým olanaklarý sunmuº, buna baðlý olarak da yeni ödeme ºekilleri doðmuºtur. Elektronik 
para (E-Money) bu geliºmeler sonucu ortaya çýkmýº, önemli bir ödeme aracý olarak 
kullanýlmaya baºlanmýºtýr. E-para, kiºide bulunan elektronik bir araca yüklenmiº bir mali 
deðer veya kiºisel fonu ifade eder. Elektronik araca yüklenmiº olan bu deðer, kiºi aracý 
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kullandýkça azalýr ve yüklenmiº olan deðerin bitimi sonucu tekrar deðer yüklenilmesi gerekir. 
E-parayý ºu anda yaygýn olarak kullanýlan kredi ve borç kartlarýndan ayýran en büyük özellik, 
e-para kullanýmý sýrasýnda provizyon veya benzeri bir sorgulama iºleminin olmamasýdýr. 
Elektronik para uygulamalarýnýn gerçekleºebilmesi için güvenlik sorunlarýnýn giderilmesi, 
gerekli hukuki ve kurumsal yapýnýn oluºturulmasý, para ve mali politikalarla vergilendirme ile 
ilgili sistemlerin e-para kullanýmýna uygun hale getirilmesi gereklidir. 
 
 
2. Yasal Sorunlar 
 

Elektronik ticaret ve internet iºlemleri ile ilgili bir diðer önemli konu yasal düzenleme 
yetersizliði ve belirsizliðidir. Yasal belirsizlik özellikle internet aracýlýðýyla yapýlan ticaretin 
geliºtiði ülkelerde düzenleme boºluðu ortaya çýkarmýºtýr. Ýnterneti yürürlükteki mevzuat 
açýsýndan ele aldýðýmýz zaman, konunun farklý yönleri bakýmýndan oldukça deðiºik bir 
görünüm ile karºýlaºmaktayýz. Hukuk sistemimizin, internetin bazý önemli öðelerinin 
düzenlenmesi bakýmýndan yetersiz olduðu anlaºýlmakla beraber, birçok yönlerine çözüm 
getirecek hükümleri bulunduðu da görülmektedir. Bunlar tahmin edileceði üzere, daha çok 
özel hukuk alanýndadýr. Ýnternetin süjeleri arasýndaki özel hukuk iliºkileri, büyük ölçüde akdi 
iliºkiler olduðu için, bunlarýn mevcut hükümler ile düzenlenme olanaðý büyük ölçüde 
mevcuttur. Ancak, her konunun hukuki düzenlemesinde olduðu gibi, burada da birinci 
derecede önem taºýyan sorumluluk hukuku meselesinde, akit dýºý sorumluluðun mevzuata 
getirilecek hükümler ile ele alýnmasýdýr. Yukarýda da belirtilmiº olduðu gibi, yapýlmýº olan 
incelemeler ortaya koymuºtur ki, mevzuat özellikle kamu hukuku alanýnda yetersiz 
kalmaktadýr ve bu bakýmdan da ciddi sorunlarýn bu alanda ortaya çýkabileceði söylenebilir. 
Amaç, internetin hukuk alt yapýsýnýn, kamu hukuku alanýnda da kýsýtlayýcý olmaktan ziyade 
düzenleyici, istikamet verici ve hatta teºvik edici hükümler ile kurulmasý; internetin önünün 
hukuk yolu ile açýlmasý ve çaðý simgeleyen bu olaðanüstü olgunun, "Bilgi Ummaný" nýn 
herkese sýnýrsýz açýk tutulmasýný temin edecek kurallarýn getirilmesidir. 
 

Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu Hukuk Çalýºma Gurubu Raporunda; 
elektronik ticarete iliºkin faaliyetler ve yasal düzenleme alanlarý aºaðýda yer alan baºlýklar 
altýnda deðerlendirilmiºtir. 
a. Tüketicinin korunmasý ile ilgili mevzuatýn elektronik ticaret açýsýndan yeniden gözden 
geçirilmesi,  
b. Elektronik ortamda sözleºmelerin yapýlmasý konusunun Borçlar Hukuku çerçevesinde 
irdelenmesi, 
c. Elektronik ortamda elde edilen veya muhafaza edilen delillerin tanýnmasýnýn Usul Hukuku 
açýsýndan deðerlendirilmesi, 
d. Elektronik imza konusunda, özelikle gizli anahtar unsurunun tevdi edileceði bir kuruma 
gerek duyulup duyulmadýðýnýn incelenmesi, 
e. Elektronik ödeme araçlarý arasýnda yer alan elektronik parayý kullanýma sunacak olan 
kurum ve bu kurumla ilgili hukuki çerçevenin belirlenmesi, 
f. Elektronik ödeme sistemlerinde faaliyet gösterecek operatörlerin saptanmasý, bu operatörler 
arasýnda yapýlacak sözleºmeler açýsýndan Rekabet Kanunundaki ilkeleri dikkate alan hukuki 
kurallarýn saptanmasý, 
g. Elektronik ödeme araçlarýný verenler ile kullananlar arasýndaki sorumluluk daðýlýmýnýn 
hukuken ve adil bir orantý gözetilerek tesisi, 
h. Elektronik ödeme araçlarýnýn yasadýºý faaliyetler için kullanýlmasýný önleyici cezai 
tedbirlerin alýnmasý, 
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i. Elektronik ödeme araçlarýnýn çalýnmasý veya kaybedilmesi halinde sorumluluk ve ispat 
yükü konularýnýn düzenlenmesi, 
j. Servis saðlayýcýlarýnýn sorumluluðu ve bunun kapsamý (özellikle pornografi, ýrkçý ve ºiddete 
yönelik muhteva, hakaret, telif haklarý ve haksýz rekabet açýsýndan), 
k. Elektronik iºlemler sýrasýnda açýklanan kiºisel verilerin gizliliði ve korunmasý, 
l. Telif Haklarý ve Komºu haklar ile ilgili Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda yer alan 
çoðaltma, umuma arz, daðýtým yetkilerinin elektronik iletim açýsýndan 
yeniden gözden geçirilmesi; bu konuda WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teºkilatý) tarafýndan 
oluºturulan diplomatik konferansta hazýrlanan iki uluslararasý antlaºmaya (Telif Haklarý 
Antlaºmasý ile Ýcracý Sanatçý ve Fonogram Yapýmcýlarý Antlaºmasý) taraf olunmasý hususunun 
deðerlendirilmesi;kopyalamayý önleyici sistem ve bilgiler ile ilgili hükümlerin yukarda sözü 
edilen Kanuna ilavesinin incelenmesi, 
m. On-Lice ticaret sýrasýnda haksýz rekabet ve aldatýcý reklamlarýn irdelenmesi, 
n. Elektronik ticaret sýrasýnda kullanýlan internet alan isimlerin (domain names) hukuken 
korunmasý, 
o. Kamu alýmlarýnda on-Lice sisteminin kullanýmý. 
 
3. Altyapý Sorunlarý 
 

Ýletiºim alt yapýlarý ve bilgi teknolojilerine dayanýlarak yürütülen küresel 
elektronik ticaret, son derece geliºmiº iletiºim ºebekesine, bilgisayarlarla ve ona baðlanan 
bilgi teknolojilerine dayanmaktadýr. Giderek elektronik ticaret ölçeðinin büyümesi ve küresel 
bilgi altyapýsýnýn sunduðu imkanlarýn dünya ticareti ve tüketici refahý açýsýndan 
öngörülmeyecek boyutlara ulaºmasý, altyapý sorunlarýný da birlikte getirmiºtir. Alt yapý 
sorunlarýný aºaðýdaki gibi sýralamak mümkündür. 
o Telekomünikasyon altyapýsý iyileºtirilmeli herkesin bu hizmetlerden yararlanmasýna imkan 
tanýnmalýdýr. 
o Elektronik ticaretin tüm ºekilleri özellikle internet üzerinden ticaret, iletiºim alt yapýlarý yolu 
ile bilgi akýºý saðlanarak yapýlmaktadýr. Bu durum internette bir sýkýºmaya, dolayýsýyla da bir 
problemin ortaya çýkmasýna yol açmaktadýr. 
o Ýletiºim ve bilgi teknolojileri pazarlarýnýn rekabete açýlmasýnýn önündeki engeller 
kaldýrýlmalýdýr. 
o Ýletiºim alanýndaki teknik standartlar belirlenmelidir. 
o Elektronik sistemler ve iºlemler içinde yer alan hizmet saðlayýcýlar, kullanýcýlar ve 
tüketiciler için güven ortamý tesis edilmelidir. 
 
ÝNTERNET ETÝÐÝ  
 

E-Ýº ve E-Ticaret için sanal ortam etik kurallarý E-Ýº ve E-Ticaret internet üzerinde 
olduðu için, en genelde internet kullaným etiðine uymak gerekir. Özetlemek gerekirse;  
1) Birçok kiºi ve ºirket, insanlarýn e-posta adreslerine kendi ºirket tanýtýmlarýný göndererek 
reklam yaptýklarýný sanmaktadýr. e-posta adresi, internet kullanýcýsýnýn kendine ait bir 
özelliðidir ve izinsiz kullanýlmamalýdýr.Ýnsanlarýn e-postalarýna gereksiz ºeyleri postalamak 
"spam" diye tabir edilen ve internet kullaným etik kurallarýna uymayan bir davranýºtýr.  
2) Kendi veritabanýnýzda bulunan e-posta adreslerini hiç bir ºekilde baºkalarýnýn kullanýmýna 
sunmayýn. Eðer bu e-posta adreslerine promosyon amaçlý herhangi bir ürün reklamý yada 
benzeri ºey göndermek isterseniz, ilk e-posta kaydý sýrasýnda bunu kullanýcýya teyit ettirin.  
3) Elektronik iletiºim, "sanal" olsa da, sonuçta insanlar arasýnda olan bir faaliyet. Bu sebeple, 
normal hayatta tasvip etmediðiniz hiçbir ºeyi bu ortamlarda da yapmayýn.  
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4) Ticari etik kurallarýna elektronik ortamda da uyun. Ürün ve hizmetlerin fiyatlarý, ürün 
teslim sürelerine riayet, müºteri bilgilerinin mahremiyeti gibi konulara çok dikkat edin.  
 
e-Ticaret Kurulu (ETÝK) 
 

T.C. Baºbakanlýk Dýº Ticaret Müsteºarlýðý e-Ticaret Genel Koordinatörlüðü 
"Elektronik Ticaret Aðýnýn" tesis edilmesi ve ülkemizde elektronik ticaretin yaygýnlaºtýrýlmasý 
amacýyla, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun (BTYK) 25 Aðustos 1997 tarihli 
toplantýsýnda, bir çalýºma grubunun oluºturulmasý kararlaºtýrýlmýº ve yapýlacak çalýºmalarda 
koordinatörlük görevi Dýº Ticaret Müsteºarlýðý'na, sekreterya görevi de TÜBÝTAK'na 
verilmiºtir.  
 

Bu Karar uyarýnca, Dýº Ticaret Müsteºarlýðý'nýn baºkanlýðýnda ilgili kuruluºlarýn 
katýlýmýyla oluºturulan e-Ticaret Kurulu (ETÝK)ilk toplantýsý 16 ªubat 1998 tarihinde yapýlmýº 
ve ETÝK bünyesinde hukuk, teknik ve finans çalýºma gruplarý oluºturulmuºtur.  
 

BTYK'nýn 2 Haziran 1998 tarihli toplantýsýna anýlan çalýºma gruplarýnýn hazýrladýðý 
finans, teknik ve hukuk raporlarý sunulmuºtur. Bu raporlara iliºkin alýnan kararlarda 
ülkemizde elektronik ticaretin geliºtirilmesine iliºkin devletin uzun vadeli dört temel görevi 
belirlenmiºtir. 
1. Gerekli teknik ve idari alt yapýnýn kurulmasýný saðlamak, 
2. Hukuki yapýyý oluºturmak, 
3. Elektronik ticareti özendirecek önlemleri almak, 
4. Ulusal politika ve uygulamalarýn uluslararasý politikalar ve uygulamalarla uyumunu 
saðlamak. 
 

BTYK'nýn ayný tarihli toplantýsýnda, Türkiye'de elektronik ticaretin yaygýnlaºtýrýlmasý 
ile ilgili düzenlemeler tamamlanýncaya kadar ETÝK'in görevini sürdürmesine ve kendi 
önerileri doðrultusunda bir eylem planý hazýrlayarak uygulamayý izlemesi, sonuçlarý 
deðerlendirmesi, uygulamada ortaya çýkacak sorunlarý çözmeye yönelik yeni öneriler 
geliºtirerek bunlarý ilgili kuruluºlarýn ve BTYK'nun görüºüne sunmaya devam etmesine karar 
verilmiºtir. 
 

Bunun üzerine elektronik ticaret hukuksal alt yapýsýnýn teºkilinde uygulamadaki 
aksaklýklarýn tespiti amacýyla eylem planýndan önce bir örnek uygulama planýnýn 
gerçekleºtirilmesi öngörülmüº, Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu toplantýsý 26 Nisan 
2000 tarihinde Müsteºarlýðýmýz koordinatörlüðünde gerçekleºtirilmiºtir. 
 

Toplantýda, iç ticaret örnek uygulamasý ve hukuk çalýºma gruplarýnýn 1 Temmuz 2000 
tarihine kadar, dýº ticaret örnek uygulama çalýºma grubunun ise 1 Eylül tarihine kadar 
yürütülen çalýºmalar ve geleceðe dönük önerileri içeren birer sonuç belgesi hazýrlamasý 
kararlaºtýrýlmýºtýr. Hukuk ve iç ticaret örnek uygulama çalýºma gruplarýnýn sonuç belgeleri 
hazýrlanmýºtýr.  
 

Bu çalýºmalarý yürütmek üzere 2000 yýlý baºýnda Müsteºarlýðýmýz bünyesinde bir 
"Elektronik Ticaret Genel Koordinatörlüðü" oluºturulmuºtur. E-ticaretle ilgili etkin çalýºmalar 
yapmak üzere, Genel Müdürlük temsilcilerinden oluºan E-ticaret Komisyonu teºkil edilmiº, 
böylece Müsteºarlýk içi eºgüdüm saðlanmýºtýr. 
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Baºbakanlýðýn 19.03.1998 tarih ve B.02.0.PPG.0.12.320-04993 (1998/13) sayýlý 
genelgesi ile; kamu bilgisayar aðlarý konusunda yapýlan faaliyetlerin deðerlendirilmesi, 
koordinasyonu, izlenmesi ve finansmaný konusunda karºýlaºýlan darboðazlarýn aºýlmasý 
amacýyla Baºbakanlýk Müsteºarýnýn baºkanlýðýnda bazý bakanlýk ve kuruluº müsteºarlarýndan 
oluºan T.C. Baºbakanlýk Kamu-Net Üst Kurulu ve Kamu-Net Teknik Kurulu kurulmuºtur.  
 

e-Türkiye Çalýºmalarý, Baºbakanlýðýn koordinasyonunda ve Kamu-Net Üst Kurulu ve 
Kamu-Net Teknik Kurulu toplantýlarýnýn ardýndan 30.07.2001 tarihli geniº katýlýmlý toplantýsý 
ile baºlatýlmýºtýr. E-Türkiye kapsamýnda on üç ayrý çalýºma grubu yer almakta olup, 
Müsteºarlýðýmýz bünyesinde oluºturulan Elektronik Ticaret Genel Koordinatörlüðü 2001 yýlý 
Ekim ayýndan itibaren E-Türkiye kapsamýndaki on üç çalýºma grubundan biri olan E-ticaret 
çalýºmalarýnýn koordinasyonunu sürdürmektedir.  
 
ETÝCARETLE ÝLGÝLÝ KANUNLAR 

Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatýrým Sistemi Kanunu Ve E-Ticaret 

Borçlar Kanunu 14. Madde 

Borçlar Kanunu Tam Metin 

Devlet Ýhale Kanunu Ve E-Ticaret 

Elektronik Ýmza Kanunu 

Emlak Vergisi Kanunu Ve E-Ticaret 

Esnaf Ve Sanatkârlar Ve Diðer Baðýmsýz Çalýºanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanunu Ve E-Ticaret 

Gelir Vergisi Kanunu Ve E-Ticaret 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Tümü 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda E-Ticaret 

Kurumlar Vergisi Kanunu Ve E-Ticaret 

Milletlerarasý Tahkim Kanunu Ve E-Ticaret 

Sermaye Piyasasý Kanunu Ve E-Ticaret 

Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun Tam Metin 

Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun'da Mesafeli Sözleºmeler Ve E-Ticaret  
Türk Ceza Kanunu Tam Metin 

Türk Ceza Kanununda E-Ticaret 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý Kanunu Ve E-Ticaret 

Türkiye Ýº Kurumu Kanunu Ve E-Ticaret  
 
ELEKTRONÝK TÝCARET KONUSUNDA ÇALIªAN BÖLGESEL VE 
ULUSLARARASI KURULUªLAR 
 

Bilgisayar kullanýcýlarýný birbirine baðlayan açýk bir bilgisayar aðý olan internete 
dünyanýn pek çok ülkesinden ulaºýlabilmektedir. Diðer bir deyiºle, internet üzerinden bir 
"dünya tülü" ya da Ýngilizce sözcüklerle "world wide web-www" oluºturulmuºtur. Bu tülde 
bir tanýtým sayfasý, yani 'web sitesi' hazýrlayan herhangi bir firma, ürünlerini yaygýn bir alýcý 
kitlesinin incelemesine sunmuº olmaktadýr. 
 

ETKK Teknik Çalýºma Grubu'nun 1998 tarihli raporuna göre; 1993 yýlýnda 
yalnýzca 30 tane dünya tülü sunucusu (web server) varken, 1998 yýlýnda bu sayý 500 bini 
aºmýºtýr. Herkesin eriºimine açýk tül sayfasý sayýsý ise 7 milyon civarýndadýr ve 2000 yýlýna 
kadar bu sayýnýn 1.1 milyara ulaºacaðý öngörülmektedir. Ýnternet üzerinde 1998 yýlýnda 35-40 
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milyon olduðu sanýlan kullanýcý sayýsý, pek çok ülkede hýzla artmaktadýr. Ýnternet trafiðinin 
yaklaºýk olarak yarýsý tül sayfalarýndan geçmektedir, bunun da yüzde 35'inin ticari amaçlý 
olduðu tahmin edilmektedir. Dünya tülüne dayalý müºteri/firma arasý elektronik ticaret (E-
ticaret) toplam deðeri için ise, 1996 yýlýnda 50 milyon dolar, 2000 yýlýnda 6.6 milyar dolar 
gibi tahminler verilmektedir. 
 

Elektronik ticaret konusunda son yýllarda yaºanan bu geliºmelere paralel 
olarak birçok ülke ve uluslararasý kuruluº elektronik ticaret ve onunla baðlantýlý konularý 
gündemine almýº ve bu yöndeki çalýºmalarýna hýz vererek e-ticaret yoluyla ticarette etkinlik 
ve rekabet üstünlüðü saðlamayý amaçlamýºtýr. Dünya Ticaret Örgütü (World Trade 
Oranization-WTO), Avrupa Birliði (AB), Ýktisadi Ýºbirliði ve Kalkýnma Teºkilatý (OECD)  
ile Birleºmiº Milletler (UN) bünyesinde ve çeºitli ülkelerce ticarette etkinliðin saðlanmasý 
amacýyla çalýºmalar yürütülmektedir. Bu çalýºmalardan bazýlarý aºaðýda verilmiºtir. 
 
A. DÜNYA TÝCARET ÖRGÜTÜ 
 

Dünya Ticaret Örgütü, özellikle haberleºme hizmetleri piyasalarýnýn rekabete açýlmasý 
ve yeniden düzenlenmesi konusundaki çalýºmalarý gözeten uluslararasý bir kuruluº olarak da 
öne çýkmýºtýr. 15 ªubat 1997 tarihli DTÖ Anlaºmasý, tüm haberleºme altyapýsýný internetin 
geliºimi için önemli bir ölçüt olarak deðerlendirir. 
 

Dünya Ticaret Örgütü'nün Hizmetler Ticareti Genel Anlaºmasý (GATS), elektronik 
ticaret altyapýsýný oluºturan iletiºim ve bilgi teknolojisi hizmetlerinde liberalleºmeyi 
desteklemektedir. Elektronik ticaret konusunda DTÖ'nün diðer bir anlaºmasý da Fikri 
Mülkiyet Haklarýnýn ticaretle ilgili boyutlarýdýr. Bu anlaºmayla fikri (entellektüel) mülkiyetin 
korunmasý amaçlanmýºtýr. 
 
B. BÝRLEªMÝª MÝLLETLER 
 

Birleºmiº Milletler, telekomünikasyon altyapýsý ve bilgi teknolojilerinin az geliºmiº ve 
geliºmekte olan ülkelerde kullanýlmasý ve yaygýnlaºtýrýlmasý için bünyesinde yer alan 
kuruluºlarý aracýlýðý ile çok sayýda çalýºma yürütmektedir. Bu çalýºmalar; Birleºmiº Milletler 
Uluslararasý Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL), Birleºmiº Milletler Avrupa 
Ekonomik Komisyonu (UNECE), Uluslararasý Ticaret Merkezi (ITC) tarafýndan 
sürdürülmektedir. Bu çalýºmalardan bazýlarýna deðinilmesi yararlý olacaktýr. 
 

1. Küresel Ticaret Noktalarý Aðý (Global Trade Point-GTP Net) Piyasalarýn hýzla 
küreselleºtiði ve bilginin ticaret yapanlar bakýmýndan stratejik bir nitelik kazandýðý 
günümüzde, özellikle Küçük ve Orta Ölçekli Ýºletmelerin (KOBÝ) ticari bilgi ve iletiºim 
ihtiyacýnýn karºýlanmasý amacýyla, Birleºmiº Milletler Ticaret Noktalarý Geliºtirme Programý 
çerçevesinde pek çok ülkede ticaret noktalarý kurulmuºtur. Birleºmiº Milletler Ticaret ve 
Kalkýnma Konferansý (UNCTAD) tarafýndan desteklenen, BM Ticaret Noktalarý Geliºtirme 
Merkezi'nin (UNTPDC-United Nations Trade Point Development Center) geliºtirdiði 
"Küresel Ticaret Noktalarý Aðý (GTPNet)" KOBÝ'lere "Elektronik Ticaret Olanaklarý" 
sunmaktadýr. GTPNet, ticaret alanýndaki faaliyetlerin desteklenmesi ve verimliliðin artýrýlmasý 
amacýyla Dünyada halen 121 ülkede 56'sý iºlevsel olmak üzere deðiºik kuruluº aºamalarýnda 
olan toplam 198 Ticaret Noktasýný birbirine baðlamaktadýr.19 Ankara Ticaret Noktasý (ATN) 
GTPNet üyesidir. Ticaret noktalarý, GTPNet üyesi olarak bu sistemden yararlanmakta, ihtiyaç 
duyduklarý her türlü bilgiye kolayca ulaºabilmekte ve kendi ürünlerini tanýtabilmektedirler. 
Böylece GTPNet üzerinde, Elektronik Ticaret  
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Olanaklarý kullanýmý ve EDÝ uygulamasý ile KOBÝ'lere, kendi olanaklarý ile 
ulaºmayacaklarý bilgilere, küresel pazara eriºme ve elektronik ticaret yapma imkaný 
saðlanmýºtýr. Ticaret noktasý, internet üzerinde ºu özellikleri barýndýran bir web sitesi olarak 
düºünülmelidir: 
 
(1) Dýº ticaret iºlemlerine dahil olan gümrükler, dýº ticaret kurumlarý, odalar, nakliye 
firmalarý, sigorta ºirketleri gibi katýlýmcýlarýn bir araya geldiði bir merkezdir.  
(2) Mevcut ve potansiyel ihracatçý ve ithalatçýlara iº ve pazar olanaklarý, potansiyel müºteriler 
ve satýcýlara ticaret mevzuatý hakkýnda bilgi saðlayan bir kaynaktýr.  
(3) Ýnternet üzerinden küresel ticarete çýkýºýn kapýsýdýr. Ticaret noktalarý aracýlýðý ile 
GTPNet'te yer alan diðer ülkelerin, ihracat, ithalat, yatýrým politikalarý ve düzenlemelerine, 
mevcut ve potansiyel ihracatçý, ithalatçý adreslerine, GTPNet aracýlýðý ile duyurulan alým, 
satým, yatýrým, ortaklýk teklifi gibi diðer ticari fýrsatlara ulaºmak ve baðlantýya geçmek 
mümkündür. 
2. Elektronik Ticaret Model Yasasý ve Elektronik Ýmza Yeknesak Kurallarý BM Uluslararasý 
Ticaret Hukuku Komisyonu'nun elektronik ticaret alanýnda yaptýðý diðer iki çalýºma ise, 
birçok ülkenin düzenlemelerine temel oluºturan 1996 yýlýnda ilk aºamasý tamamlanan 
"Elektronik Ticaret Model Yasasý" ile  UNCITRAL'in Elektronik Ticaret Model Kanunu ile 
Elektronik Ýmza Yeknesak Kurallarý içerik itibariyle, milli mevzuatlarýný oluºturma 
aºamasýnda bulunan ülkeler açýsýndan yararlanýlacak bir kaynak olarak deðerlendirilmektedir. 
Nitekim, Model Kanunu milli mevzuatýna dahil eden ülke sayýsý hýzla artýº kaydetmektedir. 
Öte yandan elektronik imzaya iliºkin yeknesak kurallara da ülkeler çalýºmalarýnda kaynak 
olarak baºvurulmaktadýr. Bu noktadan hareketle ülkemizde de elektronik ticaret konusunda 
bir çerçeve kanun ihtiyacýný karºýlamak amacýyla, ETKK Hukuk Çalýºma Grubunca ilk etapta 
bu metinler ile AB direktifleri üzerinde çalýºmalar planlanmýº ve yürütülmüºtür. 
3. Uluslararasý Ticaret Merkezi (Internaional Trade Center-ITC)  Birleºmiº Milletler'e baðlý 
diðer bir kuruluº da Uluslararasý Ticaret Merkezi'dir (ITC). ITC, ticarette etkinlik programý 
kapsamýnda iºletmelere ürünler, hizmetler ve pazarla ilgili bilgi akýºýný saðlayarak ticareti 
destekleyici teknik danýºmanlýk hizmeti sunmaktadýr. BM Ticaret ve Kalkýnma Konferansý ile 
birlikte çalýºarak, GTPNet'te kullanýlacak veri tabaný formatlarý ve standartlarý geliºtirmeye 
çalýºmaktadýr. Birleºmiº Milletler telekomünikasyon atlyapýsý ve bilgi teknolojilerinin az 
geliºmiº ve geliºmekte olan ülkelerde kullanýlmasý ve yaygýnlaºtýrýlmasý için bünyesinde yer 
alan kuruluºlarý aracýlýðýyla çok sayýda çalýºma yürütmektedir.  
 
C. ÝKTÝSADÝ ÝªBÝRLÝÐÝ VE KALKINMA TEªKÝLATI 
 

OECD, güncel konularda iºbirliði yapmak yoluyla küresel politikalar üretilmesi 
amacýyla kurulmuº bir uluslararasý kuruluºtur. Türkiye ile birlikte toplam 28 ülkenin üye 
olduðu OECD ülkelerinde, elektronik ticaret ile ilgili çalýºmalara Amerika Birleºik 
Devletleri'nin öncülük yaptýðý gözlenmektedir. OECD, e-ticaretin çeºitli boyutlarý üzerinde 
çalýºmalar yürütmektedir. Bu çalýºmalarýn bazýlarý ºöyle sýralanabilir. 1990 yýlýnda kiºisel 
verilerin korunmasý ile ilgili temel ilkeler, 1996 yýlýnda küresel enformasyon altyapýsý, 1997 
yýlýnda tüketicinin internet ortamýnda yaptýðý alýºveriºlerde korunmasý üzerine çalýºma 
raporlarý hazýrlanmýºtýr. 1997 yýlý 19-21 Kasým tarihleri arasýnda Finlandiya'da toplanan 
Turku konferansýnda, vergilendirme, kiºisel verilerin korunmasý, güvenlik, tüketicilerin 
korunmasý ve benzeri konularýn irdelenmesine yönelik çalýºmalar yapýlmýº, Ekim 1998 
Ottowa Bakanlar Toplantýsýnda da bu konularda ilke kararlarýnýn alýnmasýna karar 
verilmiºtir.1995'de KOBÝ'lerin uluslararasý ticaretteki rekabet güçlerini artýrmak amacýyla açýk 
ve eriºilebilir bilgi deðiºimi için küresel elektronik ortamýn yaratýlmasýna yönelik olarak 
çalýºma guruplarý oluºturulmuºtur. Bu çalýºma guruplarý o enformasyon aðlarý (information 
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networks), o küreselleºme ve getirdikleri (globalization), o uygulama boyutu (deployment), o 
yasal düzenlemeler ve güvenlik (legal, regulatory, security), o uyum (interoperability), o 
finansman (financial issues), o pilot uygulamalar (tesbeds and pilots) konularý etrafýnda 
oluºmuº, bu konularda çerçeveler çizilmiº, hedefler belirtilmiº ve hedeflere uygun 
örgütlenmeler yapýlmýºtýr. 
 

Pilot proje uygulanmasý ilgili olarak üç ana konu ve bunlarýn her biri için koordinatör 
ülke ve kiºiler aºaðýdaki biçimde belirlenmiºtir. KOBÝ'ler Ýçin Küresel Bilgi Aðý JAPONYA 
KOBÝ'lerin iºle ilgili yasal, Kurumsal ve teknik gereksinmeleri AB KOMÝSYONU 
Uluslararasý uygulamalar ve Projeler ABD  
 
D. AVRUPA BÝRLÝÐÝ 
 

AB, 1980 yýlýndan beri elektronik ticaret konusunda yoðun çalýºmalar 
yürütmekte ve Avrupa düzeyinde bir bilgi aðý sistemi kurmaya çalýºmaktadýr. 1994 yýlýnda 
Avrupa Komisyonu resmi bir "Elektronik Ticaret Giriºimi (Electronic Commerce Initiative)" 
baºlatmýºtýr. 1997 yýlýnda Komisyon'un hazýrladýðý haberleºme dokümaný (Communication) 
ile Birliðin temel hedefinin elektronik ticaretin Avrupa'da hýzla geliºimini saðlamak olduðu 
belirlenmiº ve elektronik ticaretle ilgili çalýºmalarda birbirini tamamlayýcý iki hedef 
belirlemiºtir. Bunlar, elektronik ticarete güveni oluºturmak ve tek pazara tam giriºi 
saðlamaktýr.24 Avrupa Birliði'nde internet kullanýmý yoluyla mal ve hizmet ticareti yaklaºýk 
17 milyar Euro düzeyindedir.  
 

2003 sonu itibariyle bu meblaðýn 340 milyar Euro olmasý beklenmektedir. E-Europe 
giriºimi, Avrupa'nýn güvenlik, elektronik bankacýlýk gibi bazý önemli alanlardaki gücünü 
artýrarak bu geliºmeyi hýzlandýrmak amacýndadýr. Elektronik iºlemlerde, Euronun geniº bir 
ºekilde kullanýmý da, AB düzeyinde elektronik pazarýn geliºimine katkýda bulunacaktýr. 
 

Avrupa Birliði, Avrupa-Aðý bilgi kapasitesini geliºtirmek amacýyla, Ar-Ge aðýrlýklý 
programlar düzenlemekte, bu kapsamda EDI (Elektronik Veri Deðiºimi) sistemlerine ve 
belirgin olarak da ticaretle ilgili elektronik veri deðiºim sistem (Trade EDÝ System -TEDIS) 
giriºimlerine destek vermektedir. 
 

AB temel amacýný, sayýsal imza, ºifreleme, enformasyon alt yapýsý, hukuksal ve 
finansal konularýn ve ticaretin dünya ölçeðinde geliºmesini saðlayacak ölçüde düzenlenmesi 
olarak belirlemiºtir. Avrupa Birliði'nin elektronik ticaret konusundaki bazý çalýºmalarý aºaðýda 
verilmiºtir. 
 
o Avrupa Birliði Komisyonu, 8 Aralýk 1999 tarihinde "E-Europe-Herkes Ýçin Bilgi Toplumu" 
bildirimini kabul ederek E-Europe giriºimini baºlatmýºtýr. Giriºim dijital teknolojilerin bütün 
Avrupa'da algýlanýºýný hýzlandýrmayý ve tüm Avrupalýlarýn bunlarý kullanacak gerekli beceriye 
sahip olmalarýný saðlamayý amaçlamaktadýr. E-Europe giriºimi Avrupa ekonomisini 
modernleºtirmek için Komisyonun yeni stratejisinde anahtar bir role sahiptir. Avrupa Konseyi 
Lizbon Zirvesi için, Komisyon tarafýndan ortaya konulan Avrupa'nýn ekonomik ve sosyal 
olarak yenileºmesi gündeminde bu giriºim merkezi bir yer tutmuºtur. Bu nedenle, 10-11 
Aralýk 1999 tarihlerinde Helsinki Zirvesi'nde, Avrupa Konseyi, E-Europe giriºimini kabul 
etmiºtir. E-Europe giriºimi, Avrupa'nýn teknolojik gücünü artýrmak, eðitim imkanlarýndan 
yararlanmak ve giriºimci potansiyelini ortaya çýkarmak için elektronik ekonominin 
avantajlarýndan tam olarak yararlanýlmasýný saðlayacaktýr. E-Europe giriºiminin diðer önemli 
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bir amacý ise, tüketicilerin ve yurttaºlarýn, internet üzerinden aradýklarý bilgiye 
ulaºabilmelerini mümkün kýlacak becerilerle donatýlmasýdýr. 
 
o Avrupa Birliði düzeyinde, bilgi toplumunu teºvik edecek bir çok politika tedbirleri 
alýnmýºtýr. Bunlar; telekomünikasyonun liberalleºmesini artýrmak, e-ticaret konusunda açýk bir 
yasal çerçeve oluºturmak (kiºisel bilgilerin korunmasý, tevsik etme, gizlilik, v.b.), önemli 
alanlarda araºtýrma ve geliºtirme faaliyetlerini desteklemektir. 
 
o AB'nin diðer bir çalýºmasý da 1999/93/EC sayýlý "Elektronik Ýmza" ya iliºkin direktifidir. 
 
o Devlet ve hükümet baºkanlarýnýn talebi üzerine, Komisyon, Konseyle birlikte, Haziran 
2000'de Feira Zirvesi'nde kabul edilen "E-Europe Eylem Planý" çalýºmalarýna baºlamýºtýr. 
 
E-Europe Eylem Planýnýn üç temel hedefi bulunmaktadýr: 
- Her evin, okulun, iºyerinin ve idarenin on-Lice hale getirilmesi, 
- Sayýsal konulardan haberdar ve giriºimci Avrupa'yý yaratmak, 
- Toplumsal olarak kabul görmüº bir bilgi toplumu oluºturmak. 
 
o Bu çerçevede yapýlacak olan eylemler, sorunlarý çözmek için ortak bir yaklaºým 
geliºtirmede açýk bir katma deðerin mevcut olduðu, herhangi bir farkýn yaratabileceði yerlerde 
baºlatýlacaktýr. Bu temelde, on öncelik alan belirlenmiºtir. Bu alanlardaki hedeflerin 
baºarýlmasý üye devletlerin, Avrupa Komisyonu'nun, sanayiinin ve yurttaºlarýn ortak çabasýný 
gerektirmektedir. 
Sözkonusu öncelikli alanlarýný ºöyle sýralayabiliriz; 
- Sayýsal çaðda Avrupa gençliði, 
- Daha ucuz internet eriºimi, 
- E-ticareti hýzlandýrmak, 
- Araºtýrmacýlar ve öðrenciler için hýzlý internet, 
- Güvenli elektronik eriºim için smart kartlar, 
- Ýleri teknoloji ve KOBÝ'ler için risk sermayesi, 
- Engelliler için e-katýlým, 
- On-Lice saðlýk, 
- On-Lice idare, 
- Ulaºým, 
 
o Avrupa Birliði ayrýca, elektronik ticaretin geliºimini özellikle KOBÝ'ler için hýzlandýracaktýr. 
Böylece, KOBÝ'ler bütün Avrupa pazarýnda faaliyet gösterebileceklerdir. Bunun için, bir dizi 
AB mevzuat giriºimi hazýrlýk aºamasýndadýr. Bu çalýºmalar, yasal güvenliði saðlamayý, 
sýnýrlararasý hizmetlerin önündeki engelleri kaldýrmayý, on-Lice yenilikleri ve tüketici 
güvenini desteklemeyi amaçlamaktadýr. Bu çalýºmalarda önem arz eden özellik "kendi 
kendine düzenleme" ve "ortak düzenleme" kavramlarý üzerinde yoðunlaºmaktadýr. Bu 
baðlamda, Komisyon'da halihazýrda birçok çalýºma yürütülmektedir. Alternatif müºteri tashih 
mekanizmalarý ve sýnýrötesi on-Lice uyuºmazlýklarýn halli sistemleri ile ilgili faaliyetler, "E-
Güvenlik Forumu" içerisinde koordine edilmektedir. Bu Forum, 21 Mart 2000 tarihinde 
Brüksel'de Komisyon tarafýndan organize edilen "Sýnýrlararasý Elektronik Ticarette Yargý Dýºý 
Uyuºmazlýk Halli" konulu bir çalýºma toplantýsýnda (workshop) oluºturulmuºtur. E-ticaretle 
ilgili birçok direktif ve tüzük Komisyon tarafýndan kabul edilmiº, Konseyin ve Avrupa 
Parlamentosu'nun onayýný beklemektedir. "e-para" ve "Avrupa'da e-ticaretin yasal çerçevesi" 
konusundaki iki direktif için ortak bir noktaya varýlmýºtýr. Komisyon, ºu anda, sýnýrötesi 
finansal hizmetleri kapsayacak ºikayet aðýnýn kurulmasý ve KOBÝ'lere teknik know-how'ýn 
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transferini kolaylaºtýracak "go dijital" kampanyasýný baºlatmakla uðraºmaktadýr. Netice 
itibariyle AB, e-ticaretle ilgili yoðun çalýºmalar sürdüren bir bölgesel örgüttür ve ülkemiz 
açýsýndan da bu örgütün çalýºmalarý büyük önem taºýmaktadýr 
. 
E. ÜLKE UYGULAMALARI 

 
1. Amerika Birleºik Devletleri 
Amerika Birleºik Devletleri elektronik ticaret konusunda en etkin ve kapsamlý çalýºan, 

bu konuda dünyaya liderlik yapan ülkelerin baºýnda gelmektedir. ABD'de bilim ve teknolojiye 
verilen önem ve ayrýlan kaynak, internetin bu ülkede doðmasýna ve yaygýn kullanýlmasýna yol 
açmýºtýr. Bunun doðal bir sonucu olarak ABD, elektronik ticarette interneti en çok kullanan 
ülke konumuna gelmiºtir. ABD, ekonomisinin dünyanýn en büyük ekonomisi olmasýnýn, son 
yýllarda beklentilerin ötesinde bir büyüme gerçekleºtirmesinin arkasýnda yatan temel 
etkenlerden bazýlarý hiç kuºkusuz, bilgi ve iletiºim teknolojilerinde ulaºtýklarý seviye, 
bilgisayarla çalýºma eðiliminde yaºanan geliºme ve internetin her alanda yaygýn 
kullanýlmasýdýr. En fazla sayýda bilgisayar, internet ve yüksek seviyede internet baðlantýsý bu 
ülkede bulunmakta ve bu ülke hükümeti elektronik ticareti teºvik etmekte ve 
desteklemektedir. 
 
ABD'de elektronik ticaret konusundaki çalýºmalar aºaðýda verilmiºtir. 
o Ulusal Bilgi Altyapýlarý kapsamýnda (National Information Infastructure-NII) eticaret 
altyapý programý hazýrlanmýºtýr. 
o 1995 yýlýnda "Federal Elektronik Ticaret Ekibi" oluºturulmuº, elektronik ticaretin hükümet 
tarafýndan kullanýlma olanaklarý deðerlendirilmiºtir. 
o ABD'nin genel yaklaºýmý, "Küresel Elektronik Ticaret Ýçin Bir Çerçeve" dokümaný ile 
açýklanmýºtýr. 
o Öte yandan Mart 1994 yýlýnda Baºkan Yardýmcýsý A.Gore, Buenos Aires'de Dünya Ýletiºim 
Konferansý'nda yaptýðý konuºmada elektronik ticaret alanýnda güçlüklerin kaldýrýlmasýna 
deðinmiºtir. Ýleri sürdüðüne göre, ABD'de hükümet politikasýnýn iletiºim sektöründe 
dayanmasý gereken prensipler ºunlardýr:  
(1) hükümet tarafýndan kontrol edilen iletiºim ºirketlerinin özelleºtirilmesi yoluyla özel sektör 
yatýrýmlarýnýn teºviki, (2) monopol niteliði taºýyan telefon piyasalarýnýn rekabetine imkan 
tanýnmasý, iletiºimin adil fiyatlarla yapýlmasýnýn güvenceye alýnmasý, piyasalarýn yabancý 
yatýrýmcýlara açýlmasý ve antitröst uygulamalarýn güçlendirilmesi. (3) sistemin açýk giriºe 
dayandýrýlmasý ve böylece küresel bilgi altyapýsý kullanýcýlarýnýn geniº bir bilgi ve hizmet 
alanýna girebilmesi, (4) teknolojik geliºme ile birlikte esnek, rekabetçi, baðýmsýz bir 
düzenleme oluºturulmasý. 
 

Bu açýklamada her ülkenin politika yapýcýlarý, etkin ve güvenli elektronik ticaret 
sistemlerine güveni oluºturacak, çalýºabilir bir altyapý oluºturmaya davet edilmektedir. 
Amerikan Hükümeti bu süreçte beº ana ilkeyi içeren bir politika açýklamýºtýr. Bu ilkeler 
- Özel sektör öncülük etmelidir. 
- Hükümet elektronik ticarette aºýrý sýnýrlamalardan kaçýnmalýdýr. 
- Hükümetin katýlmasý gereken durumlarda amacý, açýk, minimalist, sürekli ve basit bir yasal 
ortam oluºturmak olmalýdýr. 
- Hükümetler, internetin kendine özgü yapýsýný kabul etmelidir. 
- Ýnternet temelli elektronik ticaret küresel düzeyde kolaylaºtýrýlmalýdýr. 
 
o ABD'de özel sektör ise, "Elektronik Mesaj Birliði", "Elektronik Ticaret Komitesi" ve 
"Ýºletme Entegrasyonu Network"u kuruluºlarýný oluºturmuºtur. 
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2. Japonya'da Elektronik Ticaret 
 
Japonya'da sistematik elektronik ticaret çalýºmalarý 1996 yýlýnýn baºýnda, Japonya 

Elektronik Ticareti Geliºtirme Merkezi (Electronic Commerce Promotion Council Of Japan-
ECOM) adýnda bir kurum oluºturulmasýyla baºlamýºtýr. Bu kurum bünyesinde elektronik 
ticareti farklý yönlerden inceleyen ondört çalýºma gurubu oluºturulmuºtur. ECOM'un oluºumu 
üyelik sistemine dayanmakta ve ücretlidir. Üyelik çeºitli düzeylerde politika geliºtirme, rapor 
hazýrlama veya ECOM'un çalýºmalarýndan istifade etme ºeklinde olmaktadýr. Japonya 
Uluslararasý Ticaret ve Sanayi Bakanlýðý (MITI) 1995 yýlýndan itibaren bu çalýºmalara büyük 
kaynak aktararak, 1995-1999 arasýnda toplam 45 projeye 3 Milyar Yen harcamýºtýr.30 
 
o ECOM pilot projeler aracýlýðýyla ve taraflarýn katýlýmý ile elektronik ticaretin her yönü 
üzerinde uygulamalar geliºtirmekte, sorunlarý tespit etmekte ve muhtemel çözüm yollarýný 
araºtýrmakta ve tespit etmektedir. 
o ECOM, uluslararasý iº alma eðilimlerinin ve sanal maðazalarýn (virtual mall shops) 
uluslararasýlaºmasý ve kiºisel bilgisayar kullanýmýnýn yaygýnlaºmasý ile geliºen uluslar arasý 
(firma-tüketici) elektronik ticaret iºlemlerinde öncelikli olarak ele alýnmasý gereken konularý 
ºöyle tespit etmiºtir. 
- Malýn daðýtýmý (gümrük iºlemleri, geri iade ve satýº sonrasý hizmetler), 
- Fikri Mülkiyet Haklarý (copyright, trademark, domain name), 
- Vergilendirme (uluslararasý elektronik ticaret iºlemlerindeki standartlar;kaynak yeri ve 
yerleºim yeri tanýmý), 
- Ýºletmenin yönetimi (zaman, firma kodu, elektronik ticaret iºlemlerindeki standartlar; 
kaynak yeri ve yerleºim yeri tanýmý), 
- Ýºletmenin yönetimi (zaman, firma kodu, elektronik doküman, elektronik menkul kýymetler, 
sanal iºletme, iº etiði). 
 
o Japonya'da elektronik ticaret konusuna oldukça uzun vadeli yaklaºýlmakta, geliºtirilmeye 
çalýºan yöntem, politika ve teknolojilerin tümü ile yakýn bir gelecekte kaðýt para yerine 
elektronik paranýn gedmesi hedeflenmektedir. 
 
o Özel sektör tarafýndan oluºturulan "Özel Sektörde Elektronik Ticareti Geliºtirme Konseyi" 
elektronik ticarete iliºkin ekonomik ve sosyal altyapýyý hazýrlamaktadýr. 
 
 
TÜRKÝYE'DE E-TÝCARET 

 
Türk toplumunun Internet'le tanýºmasý sadece birkaç yýl öncesine dayanmasýna 

raðmen, Internet kullanýmý için gerekli olan teknolojik altyapýnýn sürekli geliºmesiyle, 
Internet kullanýmý ülkemizde de her alanda büyük bir hýzla yaygýnlaºmaktadýr. Özellikle 1999 
yýlýndan itibaren Internet kullanýcýlarýnýn sayýsýndaki hýzlý artýº, Türkiye'deki ºirketleri de 
Internet ortamýna girmeye zorlamýºtýr. 
 

ªu anda Türkiye'deki elektronik ticaret uygulamalarý iºletmeden son kullanýcýlara 
(Business to Consumer, B2C) satýº biçimiyle gerçekleºmektedir. Ancak dünyadaki mevcut 
uygulamalardan da anlaºýlabileceði gibi iºletmeden iºletmeye satýº elektronik ticaret hacminin 
büyük kýsmýný oluºturmaktadýr. Kýsa bir süre sonra Türkiye'de de büyük firmalardan baºlamak 
üzere bir çok ºirketin tedarikçileri ve bayileri arasýndaki iºlemleri Internete taºýmalarýna ve 
iºletmeler arasý elektronik ticaretin patlamasýna tanýklýk edeceðiz. 
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Elektronik ticaretin büyüme trendini gören ve bu yeni pazarda yerini almak isteyen 
çok sayýda ºirket rekabette geri kalmamak için Internet üzerinde site açmaya baºladý. Bir çok 
ünlü marka sanal maðaza açarken, Internet servis saðlayýcýlarý oluºturduklarý alýºveriº 
merkezlerinde sanal maðaza kiralamaya baºladýlar. Bu geliºmeler elektronik ticaret 
konusunda danýºmanlýk veren ºirket sayýsýnýn da artmasýna yol açtý. 
 

Reklamcýlar Derneði 1998 yýlýnda Internet reklamlarýna Kristal Elma Ödülü vermeye 
baºladý. Elektronik ticaret konusunda çeºitli ürün ve hizmetler sunan IBM, Microsoft gibi 
teknoloji firmalarý da, tüm dünya ile ayný anda Türkiye'de elektronik ticaretle ilgili 
çalýºmalarýna hýz verdiler. Ýºletmeden iºletmeye (Business to Business, B2B) satýº modelin ilk 
örneðini Arçelik bayilerinden sipariºlerini Internet üzerinden almaya baºlayarak gösterdi. 
 

Türkiye'de elektronik ticaret yasal altyapýsýný oluºturmak amacýyla e-Ticaret Kurulu 
(ETÝK)oluºturulmuºtur. Bankalar da Internet üzerinden verdikleri hizmetleri her geçen gün 
geliºtirerek bu konuda öncülük yapmaktadýrlar. Garanti Bankasý, Türkiye'de elektronik ticaret 
yapmak isteyen sanal maðazalara en yeni ve etkin ödeme sistemlerini sunan tek banka 
konumundadýr ve konudaki çalýºmalarýný sürdürmektedir. 
 


