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YÖNETMELİK

Gümrük ve T�caret Bakanlığından:

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER
HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, elektron�k �let�ş�m araçlarıyla yapılan t�car� �let�ş�me da�r b�lg�

verme yükümlülükler�ne ve t�car� elektron�k �let�lerde uyulması gereken hususlara �l�şk�n usul ve esasları
düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, gerçek ve tüzel k�ş�ler�n mal ve h�zmetler�n� tanıtmak, pazarlamak ya da

�şletmes�n� tanıtmak veya bunları başkaları adına yapmak amacıyla elektron�k �let�ş�m araçlarıyla yapılan her türlü
t�car� �let�ş�m� kapsar.

(2) Bu Yönetmel�k hükümler�;
a) 5/11/2008 tar�hl� ve 5809 sayılı Elektron�k Haberleşme Kanunu kapsamındak� �şletmec�ler�n abone ve

kullanıcılarına; münhasıran kend� mal ve h�zmetler�n� tanıtmak, pazarlamak ya da �şletmes�n� tanıtmak amacıyla
gönderd�ğ� t�car� elektron�k �let�lere,

b) Vakıf ün�vers�teler�n�n öğrenc�ler�ne ve bunların vel�ler�ne gönderd�ğ� �let�lere,
c) Kamu kurumu n�tel�ğ�ndek� meslek kuruluşları �le kamuya yararlı dernekler ve verg� muaf�yet� sağlanan

vakıfların, kend�ler�ne a�t t�car� �şletmeler�n faal�yetler�yle �lg�l� olarak üyeler�ne gönderd�ğ� �let�lere,
ç) 15/2/2011 tar�hl� ve 6112 sayılı Radyo ve Telev�zyonların Kuruluş ve Yayın H�zmetler� Hakkında Kanun

hükümler�ne göre radyo ve telev�zyon yayıncılığı yapan kuruluşlarca, kamuoyunu b�lg�lend�rmek ve eğ�tmek amacıyla
yapılan yayın h�zmetler�ne �l�şk�n b�lg�lend�rme �let�ler�ne,

d) Devlet, mahall� �dareler ve d�ğer kamu tüzel k�ş�ler�n�n kamuoyunu b�lg�lend�rmek amacıyla gönderd�kler�
�let�lere,

uygulanmaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 23/10/2014 tar�hl� ve 6563 sayılı Elektron�k T�caret�n Düzenlenmes�

Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Alıcı: Tüket�c�y� ya da meslekî veya d�ğer amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel k�ş�y�,
b) Aracı h�zmet sağlayıcı: Başkalarına a�t �kt�sadî ve t�car� faal�yetler�n yapılmasına elektron�k t�caret ortamını

sağlayan gerçek ve tüzel k�ş�ler�,
c) Bakanlık: Gümrük ve T�caret Bakanlığını,
ç) Bay� �şletme: Sözleşmeye dayalı olarak b�r �şletmen�n mal ve h�zmetler�n�n satışına aracılık eden ve kend�

adına bağımsız çalışan �şletmey�,
d) Elektron�k �let�ş�m adres�: Elektron�k posta ve telefon numarası g�b� elektron�k ortamda münhasıran �let�ş�m

kurmayı sağlayan adres�,
e) Elektron�k �let�ş�m araçları: İnternet ve d�ğer �let�ş�m ağları üzer�nden �let�ler�n gönder�lmes�ne, alınmasına

veya saklanmasına �mkân sağlayan b�lg�sayar, telefon, faks, otomat�k arama mak�neler� g�b� her türlü c�hazı,
f) Elektron�k ortam: Ver�ler�n sayısallaştırılarak �şlenmes�, saklanması ve �let�lmes�n�n sağlandığı ortamı,
g) Elektron�k t�caret: F�z�kî olarak karşı karşıya gelmeks�z�n, elektron�k ortamda gerçekleşt�r�len çevr�m �ç�

�kt�sad� ve t�car� her türlü faal�yet�,
ğ) H�zmet sağlayıcı: Elektron�k t�caret faal�yet�nde bulunan gerçek ya da tüzel k�ş�ler�,
h) İl müdürlüğü: T�caret �l müdürlüğünü,
ı) İl müdürü: T�caret �l müdürünü,
�) İş günü: Ulusal bayram �le genel ve hafta sonu tat�l günler� har�ç d�ğer günler�,
j) Kanun: 6563 sayılı Elektron�k T�caret�n Düzenlenmes� Hakkında Kanunu,
k) MERSİS: Merkez� S�c�l Kayıt S�stem�n�,
l) Özel yetk�l� �şletme: Sözleşmeye dayalı olarak b�r �şletmen�n, yönet�m ve organ�zasyon �le dağıtım veya

pazarlama teknoloj�ler� g�b� konularda b�lg� ve desteğ�n� almak suret�yle bu �şletmen�n mal veya h�zmet�n�n satışı
üzer�ndek� �mt�yaz hakkını bedel, bölge ve süre g�b� bel�rl� şartlar ve sınırlamalar dâh�l�nde kullanan bağımsız t�car�
�şletmey�,

m) T�car� elektron�k �let�: Telefon, çağrı merkezler�, faks, otomat�k arama mak�neler�, akıllı ses kayded�c�
s�stemler, elektron�k posta, kısa mesaj h�zmet� g�b� vasıtalar kullanılarak elektron�k ortamda gerçekleşt�r�len ve t�car�
amaçlarla gönder�len ver�, ses ve görüntü �çer�kl� �let�ler�,

n) T�car� �let�ş�m: Alan adları ve elektron�k posta adres� dışında, meslekî veya t�car� faal�yet kapsamında
kazanç sağlamaya yönel�k olarak elektron�k t�carete �l�şk�n her türlü �let�ş�m�,

o) URL adres�: İlg�l� �çer�ğ�n �nternet g�b� b�r ağ üzer�nde bulunduğu tam adres�,
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�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
T�car� Elektron�k İlet�ler

T�car� elektron�k �let�ler ve onay
MADDE 5 – (1) H�zmet sağlayıcının, mal ve h�zmetler�n� tanıtmak, pazarlamak, �şletmes�n� tanıtmak ya da

kutlama ve temenn� g�b� �çer�klerle tanınırlığını artırmak amacıyla alıcıların elektron�k �let�ş�m adresler�ne gönderd�ğ�
t�car� elektron�k �let�ler �ç�n kend�s� tarafından önceden onay alınır. Onay, reddetme hakkı kullanılıncaya kadar
geçerl�d�r.

Onay gerekt�rmeyen durumlar
MADDE 6 – (1) Alıcının kend�s�yle �let�ş�me geç�lmes� amacıyla �let�ş�m b�lg�ler�n� vermes� hâl�nde, tem�n

ed�len mal veya h�zmetlere �l�şk�n değ�ş�kl�k, kullanım ve bakıma yönel�k t�car� elektron�k �let�ler �ç�n ayrıca onay
alınmaz.

(2) Devam eden abonel�k, üyel�k veya ortaklık durumu �le tahs�lat, borç hatırlatma, b�lg� güncelleme, satın
alma ve tesl�mat veya benzer� durumlara �l�şk�n b�ld�r�mler� �çeren �let�ler �le h�zmet sağlayıcıya �lg�l� mevzuatla
get�r�len b�lg� verme yükümlülüğü durumlarında önceden onay alma zorunluluğu aranmaz. Ancak bu tür b�ld�r�mlerde
herhang� b�r mal veya h�zmet özend�r�lemez veya bunların tanıtımı yapılamaz.

(3) Tac�r veya esnaf olan alıcıların elektron�k �let�ş�m adresler�ne gönder�len t�car� elektron�k �let�ler �ç�n
önceden onay alınması zorunlu değ�ld�r. Ancak tac�r ve esnafların 9 uncu maddede yer alan reddetme hakkını
kullanması hal�nde onayları alınmadan t�car� elektron�k �let� gönder�lemez.

(4) Sermaye p�yasasına �l�şk�n mevzuat uyarınca aracılık faal�yet�nde bulunan ş�rketlerce müşter�ler�ne
b�lg�lend�rme amaçlı gönder�len t�car� elektron�k �let�ler �ç�n onay alınması zorunlu değ�ld�r.

Onayın alınması
MADDE 7 – (1) Onay, yazılı olarak veya her türlü elektron�k �let�ş�m aracıyla alınab�l�r. Onayda, alıcının

t�car� elektron�k �let� gönder�lmes�n� kabul ett�ğ�ne da�r olumlu �rade beyanı, adı ve soyadı �le elektron�k �let�ş�m adres�
yer alır.

(2) F�z�k� ortamda alınan onayda, onayı veren�n �mzası aranır.
(3) Onayın elektron�k ortamda alınması durumunda, onayın alındığı b�lg�s�, reddetme �mkânı da tanınmak

suret�yle, alıcının elektron�k �let�ş�m adres�ne aynı gün �ç�nde �let�l�r.
(4) Alıcının elektron�k �let�ş�m adres�ne t�car� elektron�k �let� gönder�lerek onay taleb�nde bulunulamaz.
(5) Onay; abonel�k, satış ve üyel�k sözleşmes� g�b� b�r sözleşmen�n �çer�ğ�ne dah�l ed�lerek alınıyorsa

sözleşmen�n sonunda, olumlu �rade beyanından veya �mzadan önce, t�car� elektron�k �let� kenar başlığı altında,
reddetme �mkanı da tanınarak en az on �k� punto �le yazılarak alınır.

(6) Acentel�k, özel yetk�l� �şletme ya da bay�l�k sözleşmes�ndek� taraflardan b�r�ne ver�len onay; bu sözleşmeye
konu mal, h�zmet veya marka �le sınırlı olarak sözleşmen�n d�ğer tarafı �ç�n de ver�lm�ş kabul ed�l�r.

(7) H�zmet sağlayıcı aldığı onayı, kend� mal veya h�zmetler� �le b�rl�kte olmak kaydıyla promosyon olarak
sunulan mal ve h�zmetler �ç�n de kullanab�l�r. Ancak bu promosyon �l�şk�s�n�n b�r sözleşmeye bağlı olma şartı aranır.

(8) Onay metn�nde, olumlu �rade beyanı önceden seç�lm�ş olarak yer alamaz.
(9) H�zmet sağlayıcı, alıcıdan t�car� elektron�k �let� onayı vermes�n�, sunduğu mal ve h�zmet�n tem�n� �ç�n ön

şart olarak �ler� süremez.
(10) Onayın alındığına �l�şk�n �spat yükümlülüğü h�zmet sağlayıcıya a�tt�r.
T�car� �let�ş�m ve t�car� elektron�k �let�
MADDE 8 – (1) T�car� elektron�k �let� �çer�ğ�n�n, alıcıdan alınan onaya uygun olması gerek�r.
(2) T�car� elektron�k �let�n�n başlığında veya �çer�ğ�nde; tac�rler �ç�n MERSİS numarası ve t�caret unvanına,

esnaflar �ç�n adı ve soyadı �le T.C. k�ml�k numarasına yer ver�l�r. H�zmet sağlayıcı, bunlara ek olarak marka veya
�şletme adı g�b� kend�s�n� tanıtan d�ğer b�lg�lere yer vereb�l�r.

(3) Kısa mesaj g�b� sınırlı alanlar kullanılarak gönder�len t�car� elektron�k �let�n�n �çer�ğ�nde; tac�rler �ç�n
MERSİS numarasına, esnaflar �ç�n �se adı ve soyadı �le T.C. k�ml�k numarasına yer ver�l�r. H�zmet sağlayıcı, bunlara
ek olarak marka veya �şletme adı g�b� kend�s�n� tanıtan d�ğer b�lg�lere yer vereb�l�r.

(4) T�car� elektron�k �let�de, elektron�k �let�ş�m aracının türüne bağlı olarak h�zmet sağlayıcının telefon, faks,
kısa mesaj numarası ve elektron�k posta adres� g�b� er�ş�leb�l�r durumdak� �let�ş�m b�lg�ler�nden en az b�r�ne yer ver�l�r.

(5) T�car� elektron�k �let�n�n n�tel�ğ� �çer�ğ�nden açık b�r b�ç�mde anlaşılamıyorsa tanıtım, kampanya ve
b�lg�lend�rme g�b� n�tel�ğ� bel�rley�c� b�r �bareye yer ver�l�r. Bu �bare; kısa mesaj yoluyla gönder�len �let�lerde �let�n�n
başlangıcında, elektron�k posta yoluyla gönder�len �let�lerde konu bölümünde, sesl� aramalarda �se görüşmen�n
başlangıcında bel�rt�l�r.

(6) T�car� elektron�k �let�de �nd�r�m ve hed�ye g�b� promosyonlar �le promosyon amaçlı yarışma veya oyunlar
olması hal�nde bu husus �let�de açıkça bel�rt�l�r.

(7) Promosyonların geçerl�l�k süres� ve alıcının bunlardan faydalanmak �ç�n yer�ne get�rmek zorunda olduğu
yükümlülüklere �l�şk�n şartlar, açık ve şüpheye yer vermeyecek şek�lde, bu hususlara özgülenm�ş b�r URL adres� veya
müşter� h�zmetler� numarası g�b� kolay b�r şek�lde ulaşılab�lecek yöntemlerle sunulur.

Reddetme hakkı ve b�ld�r�m yöntem�
MADDE 9 – (1) Alıcı �sted�ğ�nde h�çb�r gerekçe göstermeks�z�n t�car� elektron�k �let� almayı reddedeb�l�r.

Alıcının ret b�ld�r�m�nde bulunması, b�ld�r�m�n yapıldığı �let�ş�m kanalına �l�şk�n onayı geçers�z kılar.
(2) 7 nc� madden�n altıncı fıkrası kapsamında ver�len onay �ç�n taraflardan b�r�ne yapılacak ret b�ld�r�m�

tarafların tümüne yapılmış sayılır. Ret b�ld�r�m�n� alan taraf, bu hususu d�ğer tarafa b�ld�rmekle yükümlüdür.
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(3) H�zmet sağlayıcının, alıcının ret b�ld�r�m� �ç�n t�car� elektron�k �let�de, müşter� h�zmetler� numarası, kısa
mesaj numarası veya yalnızca ret b�ld�r�m�ne özgülenm�ş b�r URL adres� g�b� er�ş�leb�l�r �let�ş�m adres�n� vermes�
gerek�r. T�car� elektron�k �let� hang� �let�ş�m kanalıyla gönder�ld�yse ret b�ld�r�m� de kolay ve ücrets�z b�r şek�lde
olmak üzere aynı �let�ş�m kanalıyla sağlanır.

(4) Ret b�ld�r�m� �mkânı, gönder�len her t�car� elektron�k �let�de yer alır.
(5) Alıcı tarafından reddetme hakkının kullanılmış olması, h�zmet sağlayıcının tab� olduğu �lg�l� mevzuat

hükümler�ne göre alıcıya gönder�lmes� zorunlu olan b�ld�r�mler�n yapılmasına engel teşk�l etmez.
Ret b�ld�r�m�n�n uygulanması
MADDE 10 – (1) H�zmet sağlayıcı, alıcının t�car� elektron�k �let�y� almayı reddett�ğ�ne �l�şk�n taleb�n�n

kend�s�ne ulaşmasını müteak�p üç �ş günü �ç�nde alıcıya t�car� elektron�k �let� göndermey� durdurur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Aracı H�zmet Sağlayıcılar, K�ş�sel Ver�ler�n Korunması,

İspat Yükümlülüğü ve Kayıtları Saklama Süres�

Aracı h�zmet sağlayıcılara �l�şk�n yükümlülükler ve d�ğer hususlar
MADDE 11 – (1) H�zmet sağlayıcı, önceden onayını aldığı alıcılara t�car� elektron�k �let�ler� kend�s�

göndereb�leceğ� g�b� aracı h�zmet sağlayıcılar vasıtasıyla da göndereb�l�r.
(2) Aracı h�zmet sağlayıcı;
a) H�zmet sağlayıcı tarafından hazırlanmış �çer�kler� gönder�r.
b) T�car� elektron�k �let�n�n oluşturulab�lmes�, gönder�leb�lmes�, alınab�lmes�, depolanab�lmes� ve alıcıların

b�lg�ler�n�n saklanab�lmes� ve �şleneb�lmes� �ç�n gerekl� olan yazılım, donanım �le ver� tabanı ve yönet�m s�stem�n�
sağlar.

c) Bu Yönetmel�kle h�zmet sağlayıcı �ç�n öngörülen d�ğer yükümlülükler�n �fasına yönel�k �mkânı tanır.
(3) Aracı h�zmet sağlayıcı, gönder�len t�car� elektron�k �let�ler�n �çer�ğ�nde kend�s�ne a�t marka adı, t�caret

unvanı veya �şletme adı b�lg�ler�n�n en az b�r�ne yer ver�r.
(4) Aracı h�zmet sağlayıcı, h�zmet sunduğu elektron�k ortamı kullanan gerçek ve tüzel k�ş�ler tarafından

sağlanan �çer�kler� kontrol etmek, bu �çer�k ve �çer�ğe konu mal veya h�zmetle �lg�l� hukuka aykırı b�r faal�yet�n ya da
durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değ�ld�r.

(5) Aracı h�zmet sağlayıcı başkaları adına, onların mal ve h�zmetler�n� tanıtmak, pazarlamak ya da �şletmes�n�
tanıtmak amacıyla t�car� elektron�k �let� göndermek �ç�n onay alamaz.

K�ş�sel ver�ler�n korunması
MADDE 12 – (1) H�zmet sağlayıcı ve aracı h�zmet sağlayıcı, bu Yönetmel�k çerçeves�nde yapmış olduğu

�şlemler ve sunduğu h�zmetler neden�yle elde ett�ğ� ver�ler�n, �lg�l� mevzuat hükümler� saklı kalmak kaydıyla
muhafazasından ve hukuka aykırı olarak bunlara er�ş�lmes�n� ve �şlenmes�n� önlemek amacıyla gerekl� tedb�rler�n
alınmasından sorumludur.

(2) K�ş�sel ver�ler�n; üçüncü k�ş�lerle paylaşılab�lmes�, �şleneb�lmes� ve başka amaçlarla kullanılab�lmes� �ç�n
�lg�l� k�ş�den önceden onay alınması gerek�r.

İspat yükümlülüğü ve kayıtları saklama süres�
MADDE 13 – (1) Ş�kâyet konusu �şlemlerde �spat yükümlülüğü h�zmet sağlayıcıya ve/veya aracı h�zmet

sağlayıcıya a�tt�r.
(2) H�zmet sağlayıcı ve/veya aracı h�zmet sağlayıcı onay kayıtlarını, onayın geçerl�l�ğ�n�n sona erd�ğ� tar�hten,

t�car� elektron�k �let�lere �l�şk�n d�ğer kayıtları �se kayıt tar�h�nden �t�baren b�r yıl süreyle saklar. Talep ed�lmes� hal�nde
bu kayıtlar Bakanlığa sunulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ş�kâyet, Denet�m ve Yetk�

Ş�kâyet
MADDE 14 – (1) Ş�kâyet başvuruları, elektron�k ortamda e-Devlet kapısı veya Bakanlığın �nternet s�tes�

üzer�nden veyahut yazılı olarak ş�kâyetç�n�n �kametgâhının bulunduğu yerdek� �l müdürlüğüne yapılır. Ş�kâyetç�;
gerçek k�ş� �se adı ve soyadı �le �mzası ve �kametgâh adres�n�n, tüzel k�ş� �se unvanı ve adres� �le tems�le yetk�l� k�ş�n�n
veya vek�l�n adı ve soyadı �le �mzasının başvuruda yer alması gerek�r.

(2) T�car� elektron�k �let�lere �l�şk�n ş�kâyet başvurularında aşağıdak� hususlar aranır:
a) Kısa mesaj yoluyla gönder�lm�ş �se; ş�kâyetç�n�n T.C. k�ml�k numarası, telefon numarası, abones� olduğu

GSM operatörünün adı, �let�y� gönderen�n numarası, bu numaranın bulunmaması hal�nde marka ve �şletme adı g�b�
alfa numer�k b�lg�s�, �let�n�n gönder�lme tar�h�, saat� ve �çer�ğ�n�n tamamı �le ş�kâyetç�n�n tac�r olması hal�nde MERSİS
numarası, esnaf olması hal�nde bu durumu bel�rten �bare yer alır. Varsa �let�n�n görsel b�r örneğ� başvuruya eklen�r.

b) Elektron�k posta yoluyla gönder�lm�ş �se; ş�kâyetç�n�n T.C. k�ml�k numarası, elektron�k posta adres�,
ş�kâyetç�ye elektron�k posta h�zmet� sağlayan �şletmen�n adı, �let�y� gönderen�n elektron�k posta adres�, �let�n�n
gönder�lme tar�h�, saat� ve �çer�ğ� �le ş�kâyetç�n�n tac�r olması hal�nde MERSİS numarası, esnaf olması hal�nde bu
durumu bel�rten �bare yer alır. İlet�n�n b�r örneğ� başvuruya eklen�r.

c) Sesl� arama yoluyla yapılmışsa; ş�kâyetç�n�n T.C. k�ml�k numarası, telefon numarası, abones� olduğu GSM
veya sab�t hat operatörü adı, �let�y� gönderen�n numarası, bu numaranın alınamaması hal�nde marka ve �şletme adı,
�let�n�n gönder�lme tar�h�, saat� ve �çer�ğ� �le ş�kâyetç�n�n tac�r olması hal�nde MERSİS numarası, esnaf olması hal�nde
bu durumu bel�rten �bare yer alır.

ç) D�ğer elektron�k �let�ş�m araçları �le yapılmışsa �let�ş�m aracının türüne bağlı olarak bu fıkrada bel�rt�len
b�lg�lerden uygun olanlara yer ver�l�r.
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(3) Ş�kâyet başvurusu, t�car� elektron�k �let�n�n gönder�ld�ğ� tar�hten �t�baren üç ay �ç�nde yapılır.
(4) Ş�kâyetç� ancak kend�s�ne a�t elektron�k �let�ş�m adresler�ne gönder�len t�car� elektron�k �let�lere �l�şk�n

ş�kâyette bulunab�l�r.
(5) Bu maddede yer alan şartları taşımayan başvurular �l müdürlüğünce �şleme konulmaz.
Ş�kâyet�n sonuçlandırılması
MADDE 15 – (1) Başvurunun yapıldığı �l müdürlüğünce, ş�kâyet ed�len�n s�c�le kayıtlı merkez�n�n başka b�r

�lde bulunduğunun tesp�t� hal�nde, başvuru belgeler� �lg�l� �l müdürlüğüne gönder�l�r ve başvuru sah�b�ne b�lg� ver�l�r.
(2) İl müdürlüğü tarafından konuya �l�şk�n b�lg� ve belgeler �lg�l�s�nden tem�n ed�lerek ş�kâyet sonuçlandırılır.

Ancak gerekl� hallerde �l müdürlüğünce denet�m �ç�n görevlend�r�len personel tarafından yer�nde denet�m yapılır.
(3) H�zmet sağlayıcı ve aracı h�zmet sağlayıcı, �l müdürlüğü tarafından söz konusu ş�kâyetle �lg�l� olarak talep

ed�len b�lg� ve belgeler�, bu taleb�n tebl�ğ�nden �t�baren on beş gün �ç�nde tesl�m etmekle yükümlüdür. Gerekl� hallerde
�lg�l�n�n taleb�ne �st�naden �l müdürlüğünce bu süre b�r defaya mahsus olmak üzere en fazla on beş gün uzatılab�l�r. Bu
süren�n sonunda da talep ed�len b�lg� ve belgeler�n tesl�m ed�lmemes� hal�nde, ş�kâyet başvurusu sırasında �l
müdürlüğüne sunulan b�lg� ve belgeler üzer�nden �dar� �şlem tes�s ed�l�r. İl müdürlüğünün b�lg� ve belge taleb�ne
�l�şk�n yazısında, talep ed�len b�lg� ve belgeler�n süres� �ç�nde tesl�m ed�lmemes� hal�nde, ş�kâyet başvurusu sırasında �l
müdürlüğüne sunulan b�lg� ve belgeler üzer�nden �dar� �şlem tes�s ed�leceğ� bel�rt�l�r.

(4) İl müdürlüğü, h�zmet sağlayıcı ya da aracı h�zmet sağlayıcının doğrudan tesp�t ed�lmes�ne �mkân
bulunmadığı hallerde, �lg�l� kamu kurum ve kuruluşları �le elektron�k haberleşme h�zmet� sunan �şletmec�lerden b�lg�
ve belge talep edeb�l�r.

Denet�m
MADDE 16 – (1) Bakanlık, h�zmet sağlayıcı ve aracı h�zmet sağlayıcının bu Yönetmel�k kapsamında

gerçekleşt�rd�ğ� faal�yet ve �şlemler� denetlemeye yetk�l�d�r.
(2) Bakanlıkça görevlend�r�len denet�m elemanları, bu Yönetmel�k kapsamında Bakanlık yetk�s�ne g�ren

hususlarla �lg�l� olarak her türlü b�lg�, belge ve defterler� �stemeye, bunları �ncelemeye ve örnekler�n� almaya,
�lg�l�lerden yazılı ve sözlü b�lg� almaya yetk�l�d�r. İlg�l�ler �sten�len b�lg�, belge ve defterler �le elektron�k kayıtlarını,
bunların örnekler�n� noksansız ve gerçeğe uygun olarak vermek, yazılı ve sözlü b�lg� talepler�n� karşılamak ve gerekl�
yardım ve kolaylığı göstermekle yükümlüdür.

(3) Bakanlıkça görevlend�r�len denet�m elemanları, t�car� elektron�k �let�ler� gönderen h�zmet sağlayıcı ve aracı
h�zmet sağlayıcının abonel�k b�lg�ler� �le gerekl� b�lg� ve belgeler� �lg�l� d�ğer kamu kurum ve kuruluşları �le elektron�k
haberleşme h�zmet� sunan �şletmec�lerden �stemeye yetk�l�d�r.

İdar� yaptırımları uygulama
MADDE 17– (1) Bu Yönetmel�ğe aykırı hareket edenlere Kanunun 12 nc� maddes� uyarınca uygulanacak

�dar� para cezalarını vermeye, h�zmet sağlayıcı ve aracı h�zmet sağlayıcının s�c�le kayıtlı merkez�n�n bulunduğu
yerdek� �l müdürü yetk�l�d�r.

(2) Ver�len �dar� para cezaları, tebl�ğ tar�h�nden �t�baren b�r ay �ç�nde öden�r.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Mevcut ver� tabanlarının kullanımı
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlük tar�h�nden önce, t�car� elektron�k �let� gönder�lmes�

amacıyla alıcının açık �rade beyanını �çerecek şek�lde alınan onaylar geçerl�d�r.
(2) Kanunun yürürlük tar�h�nden önce, h�zmet sağlayıcı ve alıcı arasında doğrudan mal veya h�zmet tem�n�ne

yönel�k �şlemler sırasında alıcının elektron�k �let�ş�m adres�n� vermes� �le oluşturulan ver� tabanlarının onaylı olduğu
kabul ed�l�r. Bu şek�lde ver�ld�ğ� kabul ed�len onay; acente, özel yetk�l� ya da bay� �şletme �ç�n ver�lm�ş �se
sözleşmen�n d�ğer tarafı �ç�n de ver�lm�ş kabul ed�l�r.

(3) İk�nc� fıkra kapsamında onay verd�ğ� kabul ed�len alıcıya, bu Yönetmel�ğ�n yayımı tar�h�nden sonra,
reddetme hakkı da tanınarak gönder�len �lk t�car� elektron�k �let�de, gönderene a�t ver� tabanında kayıtlı olduğuna da�r
b�lg�ye yer ver�l�r.

(4) Kanunun yürürlük tar�h�nden önce, başkaları adına t�car� elektron�k �let� gönder�lmes� amacıyla genel
n�tel�kl� onay alınmış ve bu onaya dayanılarak alıcıya t�car� elektron�k �let� gönder�lm�ş olması kaydıyla bu
Yönetmel�ğ�n yayımı tar�h�nden �t�baren üç ay �ç�nde ve b�r defaya mahsus olmak üzere, adına t�car� elektron�k �let�
gönder�lenler tarafından onay alınması amacıyla alıcılara t�car� elektron�k �let� gönder�leb�l�r. Bu �let�de, genel onayın
k�m tarafından alındığı b�lg�s�ne de yer ver�l�r. Onay taleb�ne sess�z kalınması durumunda talep redded�lm�ş sayılır.

(5) Bu maddede düzenlenen hususlara �l�şk�n �spat yükümlülüğü t�car� elektron�k �let�y� gönderene a�tt�r.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Gümrük ve T�caret Bakanı yürütür.

 
 


