
T. C. 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

MALİYE ANABİLİM DALI 

MALİ HUKUK BİLİM DALI 

ELEKTRONİK TİCARET VE 

VERGİLENDİRİLMESİ 

(YÜKSEK LİSANS TEZİ) 

AH SEZER 

BURSA 2006 





T. C. 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

MALİYE ANABİLİM DALI 

MALİ HUKUK BİLİM DALI 

ELEKTRONİK TİCARET VE 

VERGİLENDİRİLMESİ 

(YÜKSEK LİSANS TEZİ) 

AH SEZER 

Dani?man: 

Prof. Dr. Metin ERDEM 

BURSA 2006 



T. C. 
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE 

Maliye Anabilim Dalı, Mali Hukuk Bilim Dali'nda 2004444 numarah 

Ali SEZER'm hazırladigi “Elektronik Ticaret ve Vergilendirilmesi” konulu Yiiksek 

Lisans Yeterlik Tezi ile ilgili tez savunma sınavı, / / 2006 giinii 

saatleri arasında yapılmı§, sorulan sorulara alınan cevaplar sonunda 

adayın tezinin/gali§masının (ba§anlı/ba§ansız) 

(oybirliği/oy gokluğu) ile karar verilmi§tir. 

olduğuna 

Sinav Komisyonu Ba§kam ffissywAdı Soyadı 

Uye (Tez Dani§mani) Uye 

I v S s V " ™ 1 " ' Adl S°yadl I v S s V " ™ 1 " ' Adl S°yadl 

Ana Bilim Dalı Ba§kam 
Akademik Unvanı, Adi Soyadı 

/ / 2006 

Enstitü Müdürii 
Akademik Unvanı, Adı Soyadı 



ÖZET 

Yazar : Ali SEZER 
Üniversite : Uludağ Üniversitesi 
Anabilim Dah : Maliye A.B.D. 
Bilim Dalı : Mali Hukuk Bili Dalı 
Tezin Niteliği : Yiiksek Lisans Tezi 
Sayfa Sayısı : xii + 173 
Mezuniyet Tarihi : .... /.... / 2006 
Tez Danismam : Prf. Dr. Metin ERDEM 

ELEKTRONİK TİCARET VE VERGiLENDİRİLMESi 

Bugün Ticaretin tanımı yeniden yapılmış ve pazar kavramına değişik boyutlardan 
yakla§ilmak zorunda kaknmistır. Bunun sebebi sanayi toplumundan bilgi toplumuna 
geçişte geleneksel ticaretin yerini artık elektronik ticaretin almış olmasıdır. internet 
üzerinden yüriitülen elektronik ticaret, ulusal simrlarla bağlı olmayan küresel bir 
ortamda gerçekle§tirilmektedir. Elektronik ticaret özellikle internet teknolojisindeki 
geli§melere bağlı olarak 1998 yılından itibaren hızlı bir artı§ göstermi§tir. Günümüzde 
uluslararası ticaretin yeni kalıbı olarak du§unülen e-ticaretin ilgili ülkelere üstünlük 
sağladigi ve buna yatmm yapan ülkelerin daha kazançlı gikacagi göz ardı edilemeyecek 
bir gerçektir. İnternet’in sözünü ettiğimiz küresel doğası, uluslararası vergilendirme 
alamnda kabul edilmiş bulunan kaynak ilkesi, vergilendirme yetkisi, ikametgah ve 
işyeri kavramlannm elektronik ticaretin ı§iginda yeniden gözden geçirilmesini 
gerektirmektedir. 

Anahtar Sözcükler 
-Elektronik Ticaret -Küresel -Vergi Hukuku -Vergilendirme 

i i i 



ABSTRACT 
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E-COMMERCE AND TAXATION OF E-COMMERCE 

Today the concept of commerce has been redefined and it has been inevitable to 
examine the concept of market from different points of views. The reason of this is that 
electronic commerce has been getting the place of traditional commerce in transition 
from industry society to information society. Electronic commerce over Internet is 
carried on a global environment which is not limited by national boundaries. Electronic 
commerce has shown very fast increases since 1998 depending on the developments in 
internet technology. Today, it is an important reality that e-commerce as a new type of 
international trade brings comparative advantages to the particular countries. The global 
nature of Internet requires that the existing international taxation rules, such as source, 
jurisdiction, residency and permanent establishment, should be substantially revised in 
light of electronic commerce. 
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ÖNSÖZ 

gagimızın gelişen teknolojisi her alanda farklı yenilikler getirmiş ve eskiden 
ticaret için sorun olarak göriilen coğrafya, kiireselleşme sonucunda sorun olmaktan 
gikmıştır. İletişim olanaklannın 50k önemli derecede artmis olması ve özellikle 
internetin yaygınlaşması bilgi paylasimını arttırmis ve klasik ticaretin yerine her geçen 
gün büyümekte olan bir kavram olan elektronik ticareti getirmiştir. 

İnternet her alanda farklı yenilikler getirmiştir. Detişimde kullamlan postamn 
yerini elektronik posta (e-mail) alarak haberleşmedeki hızı saniyeler düzeyine 
indirmiştir. Dünya üzerinde insanlar arası i§bölümü ile birlikte ticaret kavrarm ortaya 
?ikrm§tır. Eski bir kavram olan ticaret ile ticarete göre çok daha yeni bir kavram olan 
internet yakınla§maya ba§lami§tır. Ticaretin, interneti ticari bir iiriin olarak görmesinin 
sebebinde, internetin geni§ kitleli bir ağa yayılmı§ olması yatar. Aynca geleneksel 
pazarlama faaliyeti internete göre dört kat daha pahalıdır. Bu ve benzeri sebeplerden 
işlemlerini internet üzerine kaydıran bütün ticari faaUyetler elektronik ticaret olarak 
amlmaya başlanmıştır. 

Bu tezde elektronik ticaretin vergilendirilmesi ve Türk Vergi Sisteminin bu yeni 
ekonomiye uyumlu olup olmadigi konu edilmiştir. Bu nedenle küresel bir pazar haline 
gelen bu pazann oluşum sürecine, bu sürece katkıda bulunan ulusal ve uluslararası 
çahşmalar ile ortaya gikan vergileme sorunlanna göz atmakta fayda olacaktır. 
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GiRis 

Hızh bir ivme kazanan çagimızdaki kiireselleşme hareketi, internet ve beraberinde 

getirdiği teknolojik kolayhklar sayesinde çok farkh bir boyut kazanmis; diinya, üzerinde 

yaşayan insanlann parmaklanmn altında hükmettikleri tuşlarla yönetilir bir mekan halini 

almistır. Son yıllarda bilişim teknolojisinde meydana gelen hızh gelişmeler, klasik iş ve 

ticaret kalıplanni değiştirmiş, elektronik ticaret yoluyla yapılan ticaretin giderek 

yaygınlaşmasına yol açmistır. Elektronik ticaret, piyasadaki mal ve hizmetlerin teslimi, 

satisi, dagitımı ve üretimini kapsayan işlemleri kolaylaştırmak için bilgisayar ağlannın 

kullamlması olarak tammlanabilir. Başka bir ifadeyle, elektronik ticaret, tarafların direkt 

temas olmaksızın elektronik ortamda bir araya gelmek suretiyle gerçekleştirdikleri bir 

ticaret şeklidir. 

ileti§im, bilgi teknolojisindeki geU§meler ve globalle§me süreci ekonomilerde 

ticaretin yapısim, §eklini ve yöntemlerini deği§tirmi§tir. Bu geli§meler, aym zamanda 

geleneksel ticaretin uygulama ve metotlanna yönelik hükümet politikalannın 

etkinliğinin, yeniden değerlendirilmesi gereğini doğurmu§tur. 

Elektronik ticaretin hızla geli§mesi vergilendirme alamnda da bir çok sorunun 

ya§anmasına yol acrm§tır. Bilgi teknolojisi alamnda ya§anan hızh geli§meler kar§isında 

mevcut vergi düzenlemeleri yetersiz kalrm§, özellikle elektronik ticaretin coğrafi 

simrlan ortadan kaldinlmasıyla birlikte vergiden kaginma ve vergi kagirma imkanlanm 

arttirrm§tır. Bunun sonucu, elektronik ticaretin nasıl vergilendirileceği konusu hem 

ulusal hem de uluslararası düzeyde yoğun bir biçimde tartı§ma konusu olmuştur. 

Bu doğrultuda yapılan bu çalışmamn amacı, elektronik ticaretin tanımı, gelişimi, 

vergilendirilmesi konusunda ulusal ve uluslararası alanlarda ortaya cikan sorunlan ve 

Türk Vergi Mevzuatimn elektronik ticaret karsisındaki durumu irdelenmektedir. 

Çahsma uc bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde elektronik ticaret detaylı olai 

alimp, agiklanmaya çali§ilmıştır. ikinci bölümde; Dünyada ve Türkiye’de elektronik 

ticaretle ilgili çalışmalara göz atılrmş, son olarak ucuncü bölümde elektronik ticaretin 

vergilendirilmesi konusunda yaşanan sıkıntılar, ileri sürülen göriisler ve Türk Vergi 

Mevzuatımn elektronik ticarete uyumluluğu araştmlmistır. 



BiRiNCİ BÖLÜM 

ELEKTRONİK TiCARET 

1.GENEL OLARAK ELEKTRONİK TİCARET 

20. yüzyılın sonlannda, iiretim ve tiiketimin daha hareketli, dinamik, gayri 

maddi ve çok uluslu bir duruma döniistiip yeni kiiresel ekonominin oluşumunda 

hızlandmcı etkisi kabul edilen Internet’le birlikte, diinya uluslan, sımrsız, zamansız, ve 

elle tutulmaz Pazaryeri özelliği tasiyan elektronik ticaret (e-ticaret) alemine de adım 

atmıştır. Internet’te e-ticaret taraflara çok yaygın bir ticari faaliyet agi sunmuş, bir çok 

maddi iiriinii internet üzerinden seçmek, sipariş etmek ve ödemeyi gerçekleştirmek ve 

daha sonra üriinü geleneksel yollarla teslim almak, diğer yandan yazılım, fotoğraf, 

dergi, gazete gibi gayrimaddi, dijital iiriinlere doğrudan ulaşmak ve üriinü bilgisayara 

indirerek teslim almak, bunlann yam sıra veri bankalan üzerinden bilgi, hukuk, 

muhasebe, sağlık hizmetleri gibi geniş bir hizmet çeşitliliğine ulaşmak ve aym zamanda 

internetten yatmm yapmak, kumar oynamak ve offshore bankalarda hesap açmak ta 

mümkün olmuştur.1 

E-ticaret (e-commerce) ve e-iş (e-business) zaman zaman birbirlerinin yerine 

kullamlan ve iç içe geçmiş kavramlardır. Bu iki kavramın aym olup olmadigi, 

benzerlikleri ve farklihklan, konuyla ilgili uzmanlar tarafından da sorgulanmaktadır.2 

E-ticaret terimi, içinde banndırdıgi ticaret kavrarmndan dolayı zaman zaman bir alım 

satım süreci gibi algılanmaktadır. Ticaret işlemlerinin internet aracılıgiyla 

gerçekleştirilmesi, mal ve hizmetlerin web sitelerinden musteriye sunulması ve bir satım 

işleminin web üzerinden gerçekleşmesi olarak dusunülmektedir. Oysa e-iş terimi, 

sadece alım-satım işlemini değil, diğer süreçleri de kapsayan daha geniş bir anlam 

tasimaktadır. Alım satım işleminin internet üzerinden gerçekleştirilmesine ek olarak, bu 

iş surecinin işletmenin diğer süreçlerine de yansıması ve muhasebeden, insan 

Yaltı,Billur, Elektronik Ticarette Vergileme, Der Yayınlan, istanbul,2003,s.l. 
Özmen, §ule, Ağ Ekonomisinde Yeni Ticaret Yolu E-Ticaret, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınlan 
32, İstanbul, 2003, s. 14 . 

2 



kaynaklanna, üretimden pazarlamaya, sipariş kabulden sevkıyata kadar, otomasyon ve 

bilgi teknolojilerinin kullamlması anla§ilmaktadır. Bilgi teknolojilerinin inamlmaz 

gelişimi sonucu internet kullamcılannın sayısı artmis ve klasik mesleklerin yapısı 

ddniisum geçirmiştir. Elektronik olarak birbirine bağlı fakat serbest olarak çalışan 

insanlann “free-lancer” sözcupyle tammladigi “e-lance” ekonomisinde web 

tasanmcılan, damşmanlar, yazarlar, miihendisler, avukatlar ve muhasebeciler bir takım 

projelerini, damşmanlık hizmetlerini pazarlayıp, ihalelere girebilmekte, bireysel ya da 

grup olarak projeler üzerinde çalışabilmektedirler.3 

l.l.Elektronik Ticaretin Tanımı 

Elektronik ticaretin sosyal, vergisel/hukuksal boyutlannı ve etkilerini kapsamh 

bir şekilde inceleyebilmek ve anlamlandınp cozümler üretebilmek acisından, elektronik 

ticaretin tanımı üzerinde uzlaşmak gereği, hayatsal öneme sahiptir. Her gün pek çok yeni 

hizmetlerin katıldigi ve sistemlerin sürekli geliştiği, farklılaştigi elektronik ortamda, 

tammlann da farklılaşması doğaldır. Elektronik ticaret konusunda yapılacak çalismalarda, 

uluslararası kabul gdrmiis bir tammdan yararlamlması, bilgi toplama ve değerlendirme 

agisından büyük kolaylık ve uyum sağlayacaktır. Böyle bir tanirmn geli§tirilmesi ve 

uluslararası camiada kabul görmesi için devletler, uluslararası kuruluşlar, iş çevreleri ve 

akademik çevreler ortak gayret göstermelidir. Bu noktada farkh ülkelerin farklı 

beklentileri olabileceği göz önüne alınarak, temel özellikleri öne gikaran, esnek bir 

tanirmn yararh olacagi dusunülmeUdir.Elektronik ticaretin vergi hukukuna ilişkin 

boyutlannı tartısirken doğru ve isabetli değerlendirmelerde bulunabilmek için 

elektronik ticaretin tanirmnın ve kapsamının agikliga kavuşması gerekmektedir.4 

Elektronik ticaret hızlı bir şekilde büyümesine rağmen üzerinde uzlaşma 

sağlanmış bir tanımı olmamakla birUkte değişik tammlar kullamlması tercih 

edilmektedir. Pek çok tamm içerisinde uluslararası organizasyonlann ve bu alanda 

faaliyet gösteren bazı uluslararası kuruluşlann elektronik ticaret tammlan soyledir; 

Alptürk, Ercan, “Free Lancer Faaliyetleri Vergilendirilir mi?”, Vergi Sorunlan, sy.156, Ankara, 
s.114 
Kucuközyiğit, H.Galip, “Vergilendirme Tarti?malan Bağlamında Elektronik Ticaretin Hukuksal 
Tanımı Ne Olmalıdır? I”, Vergi Sorunlan, sy.174, Ankara, 2003, s.164. 
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Dünya Ticaret Örgütü (WTO)’ne göre elektronik ticaret; mal ve hizmetlerin 

iiretim, reklam, satis ve dagitımlannin telekomünikasyon ağlan üzerinden yapılmasıdır, 

Ekonomik Isbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ise sayısaHaştmlmış yazılı metin, ses 

ve göriintünün işlenmesi ve iletilmesine dayanan kişileri ve kurumlan ilgilendiren turn 

ticari işlemlerdir diye tanrmlarken Birleşmiş Milletler idari,Ticari ve Ula§imla İlgili 

Uygulama ve Usulleri Kolaylaştırma Merkezi (UN - CEFACT) Is, yönetim ve tüketim 

faaliyetlerinin yüriitülmesi için yapılanmış ve yapılanmamış iş bilgilerinin, üreticiler, 

tüketiciler ve kamu kurumlan ile diğer organizasyonlar arasında elektronik araçlar 

(Elektronik posta ve mesajlar, elektronik bülten panolan, www teknolojisi, akilli kartlar, 

elektronik fon transferi, elektronik veri deği§imi vb.) üzerinden payla§ilması §eklinde 

tammlami§tır.5 

Avrupa Komisyonunun 1997 yılında yapmi§ olduğu tamma göre; e-ticaret, 

i§letme faaliyetlerinin elektronik olarak yapılmasıdır. Bu faaliyet metin, ses ve video 

verilerinin elektronik olarak işlenmesi ve aktanmına dayanmaktadır. E-ticaret bu 

boyutuyla mal hizmet ahmı ödemelerinin dijital olarak yapılmasmi kapsamaktadır. Bu 

faaliyetler hem mamulleri (tüketici mallan, spesifik ekipmanlan) ve hizmetleri (bilgi 

hizmeti, finansal ve yasal hizmetler) hem de geleneksel faaliyetleri kapsamaktadır. 6 

Avrupa Birliği ESPRIT prograrm bünyesinde yapılan çahşmalar çerçevesinde e-

ticaret için; “taraflann fiziksel bağlantı ya da değişim yerine daha çok elektronik 

ortamda ve elektronik araçlarla gerçekleştirdikleri her türlü ticari işlemlerdir” tarifi tercih 

edilirken, California Vergi idaresi de benzer bir şekilde “e-ticaret, iki ya da daha fazla 

taraf arasında, elektronik araç ya da metotlan kullanarak mal ya da servislerin değişimini 

sağlayan işlemler gerçekleştirebilme yeteneğidir” tanımim ortaya koymaktadır. Avusturya 

Vergi İdaresi e-ticareti; “katılımcılann mallannın ve hizmetlerinin ticaretini elektronik 

ortamda yaptigi ya da hazırladigi her türlü ticari işlemi kapsar” şeklinde tarif ederek, 

“firmalann, organizasyonlann bu alanda cesaretlendirilmelerinin gerektiğini” ısraria 

vurgulamaktadrr. 

Çetinkaya, Murat, v.dğr., “Elektronik Ticaret Ve Türkiye Ekonomisi Üzerine Olası Etkileri”, 
http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=244, 18.01.2006 
Özbek, Aziz, “Elektronik Ticaret ve Vergilendirilmesi”, Vergi ve Muhasebeciyle Diyalog, sy.148, 
Ankara, 2000, s.44 
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ABD’nin internet için kabul ettiği “Vergi İstisnası Yasasi"ndaki tamma göre “E-

ticaret, internet iizerinde veya internet’e bağlanma aracıligiyla hangi sebeple olursa olsun 

gerçekleştirilen, her türlii fikri mülkiyet, mal, hizmet, bilgi alımim, satımim, 

kiralamasim(leasing), icap ve kabuliinü, aynca Internet’e bağlanma hizmetlerini kapsar”.7 

Elektronik ticaret Koordinasyon Kurulunun (ETTK), 1998 yılimn Mayıs ayında 

yayınlanan Elektronik Ticaret Hukuk Çahsma Grubu Raporu’nda elektronik ticaret ; 

bireyler ve kurumlann; açık ağ ortarmnda (internet) yada simrlı sayıda kullanıcı 

tarafından ula§ilabilen kapalı ağ ortamlannda yazı, ses ve gdriintülii şeklindeki sayısal 

bilgilerin işlenmesi, iletilmesi ve saklanması temeline dayanan ve bir değer yaratmayı 

amaçlayan ticari işlemlerinin tümünii ifade etmektedir. Bu çerçevede, ticari sonuçlar 

doğuran ya da ticari faaliyetleri destekleyecek eğitim, kamuoyunu bilgilendirme, 

tanıtım reklam vb. amaçlar için elektronik ortamlarda yapılan işlemler de elektronik 

ticaret kapsarmnda değerlendirilmektedir.8 

1.2.Elektronik Ticaretin Kapsamı 

Yukandaki tammlardan anla§ildigi üzere ekonomik i§lemlerin elektronik ileti§im 

araçlan veya bilgisayar agi aracıligiyla gerçekle§tirilmesi yöntemi ifade edilmektedir. 

Ancak elektronik ticaret, temel olarak iki tip faaliyeti kapsar. Bunlardan birincisi 

Dolayh elektronik ticarettir. Dolaylı elektronik ticaret, gerçek mallann elektronik 

siparişi, posta hizmetleri veya ticari ta§iyıcılar kullanarak geleneksel kanallar üzerinden 

fiziksel olarak teslim edilmesidir. İkincisi doğrudan elektronik ticarettir. Doğrudan 

elektronik Ticaret ise; bilgisayar yazılımlan, eğlence içerikleri veya küresel ölçekte 

bilgi hizmetleri gibi fiziksel varligi olmayan mallann ve hizmetlerin on-line siparişi, 

ödemesi ve teslimidir. Hem dolaylı, hem de doğrudan elektronik ticaret belirli olanaklar 

sunmaktadır. Genellikle her ikisi de aym firmalar tarafından sağlanmaktadır. Örneğin 

on-line (hat üzerinden) yazılım satan bir firma, aym üriinü rafta paket içinde de 

satmaktadır. 

Elektronik ortamda agik ve kapalı ağlar üzerinden yapılan, mal (tasinır, 

tasinmaz) ve hizmet (bilgi servisleri, damsmanlık, finans, hukuk, sağlık, eğitim, 

7 Ku5uközyiğit, H.Galip, “Vergilendirme Tarti?malan Bağlamında Elektronik Ticaretin Hukuksal 
Tammi Ne Olmalıdır? I”, Vergi Sorunlan, sy.174, Ankara, 2003, s.164. 

8 www.etkk.gov.tr, 18.01.2006. 
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ulaştırma vb.) ticareti, sayısal biçime çevrilmiş yazılı metin, ses, video göriintülerinin 

işlenmesi ve iletilmesi, iiriin tasanmı, üretim, doğrudan tüketiciye pazarlama, üretim 

izleme, sevkıyat izleme, tanıtım, reklam ve bilgilendirme, sipariş verme, sözleşme 

yapma, banka işlemleri ve fon transferi, konşimento gönderme, gümriikleme, ortak 

tasanm geliştirme ve miihendislik, kamu alımlan, elektronik para (sanal para) cikarma, 

elektronik hisse alisverişi ve borsa, a?ik arttırma, sayısal imza, e-noterlik, güvenilir 

uciincii taraf işlemleri, vergilendirme ve vergi toplama, fikri mülkiyet haklannın 

transferi, kiralanması vb. işlemleri elektronik ticaret kapsamında değerlendirilmektedir.9 

Bu agiklamalan da göz önünde bulundurarak elektronik ticareti tammlayacak 

olursak, E-ticaret ; bireyler ve kurumlannın birbirleriyle veya kendi bünyelerindeki iş, 

yönetim,üretim ve tüketim faaliyetlerinin yüriitülmesi için agik ve kapalı ağlar 

üzerinden elektronik araçlar kullanarak metin, ses ve göriintü verilerinin elektronik 

olarak iletilmesi ve saklanması temeline dayanan ticari işlemler olarak tammlamak 

yeterli olmayacaktır. Orta vadede çeşitli boyut ve niteliklerde birey ve makine desteği 

ile gerçekleştirilen yan otomatik işlemlerin de elektronik ticaret olarak 

değerlendirilmesi, elektronik dagitım sistemleri ile olduğu kadar, geleneksel fiziki 

dagitım sistemleri ile de etkileşim haUnde olacak, buna göre telefonla, faksla yapılan 

göriismeler de bilgisayarlar gibi elektronik ticaretin önemli bir unsuru sayılacaktır. 

1.3.Elektronik Ticaretin Geli§imi 

Elektronik ticaret iletişim ve bilgi teknolojilerindeki, özellikle internetteki 

gelişmelere bağlı olarak 1980’li yıllann ikinci yansında gündeme gelen yeni bir ticaret 

şeklidir. Bu kavram günümüzde hem ulusal hem de uluslararası forumlarda en çok 

tartı§ilan konulann ba§inda gelmektedir. 

Bunun en önemli nedenleri; bazı çevrelerin “dijital devrim” olarak 

nitelendirdikleri iletişim ve bilgi teknolojilerinin insanliga 18. yüzyıldaki sanayi devrimi 

ile kıyaslanmayacak ölcude imkanlar sunması, bunun yam sıra “küreselleşme” akımlan 

ve bunlan düzenlemeye yönelik uluslararası anlaşmalar ile dünya ticaret hacminin 

giderek artmasıdır.10 

9 Qetinkaya, a.g.m., s.3. 
10 İnce, Murat, ‘Elektronik Ticaret Geli?mekte Olan Ülkeler Icin İmkanlar ve Politikalar’, 

ekutup.dpt.gov.tr/ticaret/incem/eticaret.html, 05.01.2006 
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Gerçekten de ekonomide ve uluslararası ticaretteki kiireselleşme, bilgi 

teknolojilerinin gelişimi ve yaygınlaşması çagimızın en önemli gelişmeleri arasında olup, 

ekonomik faaliyetleri hızla bilgi tabanlı, yani dijital ekonomilere dönustiirmektedir. Bu 

yüzden elektronik ticaret 21’nci yüzyılın en önemli ekonomik olayı olma potansiyeline 

sahip bulunmaktadır. 

Elektronik ticaretin yiikselişi işletmeler ve ekonomiler için çok önemli yapısal 

değişiklikler meydana getirebilecektir. Elektronik ticaretteki büyüme oranı 

olağanüstiidür. Aşagida verilen dünyadaki e-ticaret hacimleri" bunu agikça 

göstermektedir. 

2002 HOOMilyar dolar 

2003 2700 Milyar dolar 

2004 7300 Milyar dolar (tahmini) 

Dünya üzerindeki belli başh ekonomik örgüt, organizasyon ve ara§tırma 

§irketlerinin, e-ticaretin dünya ölçeğindeki hacmi konusunda birbirinden farklı 

ara§tırma sonuçlan vardır. Bu nedenle e-ticaret hacmi ya da dünya çapındaki e-ticaret 

pazannin büyüklup konusunda net rakamlar yoktur. Bu araştırmalann gikardigi ortak 

sonuç, bu hacmin mzlı bir ivmeyle gittikçe büyüdup ve 2005’ten itibaren toplam e-

ticaret hacminin 1 trilyon dolann çok üzerine gikacagidır.12 

Türkiye’de ise 2006'run ilk 3 aylık döneminde, yurt içi ve yurt dısi kredi 

kartlanyla sanal POS’lar üzerinden gerçekleştirilen e-ticaret işlemleri 2005 yılimn aym 

dönemine oranla yüzde 18’lik artışla 4 milyon adete yükselmiştir. Kredi kartlanyla 

internetten yapılan işlemlerin tutan, yılın ilk uc aylık döneminde, 2005’in ilk çeyreğine 

oranla yüzde 73 artarak 421 milyon 70 bin YTL olarak gerçekleşmiştir.13 

Ancak, olağanüstü büyümesine rağmen elektronik ticaret hala oluşum 

aşamasındadır. Küresel bilgi ağlan coğrafi olarak tammlanmış simrlan tammazken, 

doğal olarak hükümetler egemenlik ve yargı yetkisi haklanyla ilgili konulara 

yopnlaşmaktadır. Bu konulann düzenlenmesine ilişkin uluslariistü politika yakla§imlan 

geliştirilmeye çah§ilmaktadır. Bu çalismalar hükümetler ve uluslararası organizasyonlar 

http://www.infomag.com.tr/content.asp?id=12145, 3.06.2006 
http://www.teknoart-design.com/hizmetler/web/rehberler/e-ticaret/yeni_ekonomi.php, 03.06.2006 
http://www.infomag.com.tr/content.asp?id=24818, 03.06.2006 
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kadar, potansiyel küresel pazarlardan pay almak isteyen firmalar için de önem 

ta§imaktadır. Bu yüzden elektronik ticaret konusunda son yıllarda uluslararası katılımlı 

çalışmalar hız kazanmıştır. 

2. ELEKTRONİK TİCARETİN ARA£LARI 

E-ticarette zaman ve mekan sınm olmaksızın, ticari işlemlerde bir veya daha 

fazla insan tarafından ses, göriintü ve yazılı metinlerin eş ya da ardi§ik zamanlarda 

etkileşimli (interaktif) olarak iletilmesi nedeniyle klasik ticaret yöntemlerine göre, 

işlemler daha kısa bir siirede tamamlanmakta ve nispeten daha dusuk maliyetle 

gerçekleşmektedir. E-ticaret kavrarm çoğu zaman internet ve diğer ağlar üzerinden 

yapılan ticaret olarak algılanmakta ve değerlendirmeler bu araçlar üzerinde 

yoğunlaşmaktadır. internet ve Elektronik Veri Değişimi (EDI) e-ticaret agisından diğer 

araçlara göre daha önemli ve gelecekte daha yoğun olarak kullamlacak niteliğe sahip 

bulunmaktadır.14 

2.1.Klasik Araçlar 

2.1.1. Telefon 

Telefon klasik bir elektronik ticaret aracıdır. Hızla geUsen Internet, cep telefonu ve 

kablosuz veri iletim araçlanmn yaygınlaşması telefonun önemini yavaş yavaş yitirmesine 

neden olmuştur. 

Elektronik ticaret işlemlerinde ilk olarak telefon kullamlrmştır. ilk kıtalar arası 

telefon göriismesinin yapıldigi 1913 yihndan itibaren işletmeler ticari bağlantılanm, 

siparişlerini, alacak hesaplanni yıllar boyunca hep telefon vasıtasıyla gerçekleştirmişlerdir. 

Ancak telefon teknolojik a?idan siireldi geUserek bugün kablosuz iletişim olan mobil 

telefona ulasrmstır. Bu nedenle klasik telefonlar yerini mobil telefona kaptırmaktadır.15 

Telefon sisteminin ucuzlaması ve buna bagh olarak diinya çapında 1 milyann 

üzerinde bir sabit hat abonesinin bulunması (bu rakarmn 2006 sonunda 1,5 milyan 

bulacagi samlmaktadır16) elektronik ticaret aracı olarak telefonunu yoğun bir şekilde 

Türkiye Bili?im §urası 2004 Sonu5 Raporu, s.134. 
Özbay, Sebahat, -Yazıcı, Selma, Elektronik Ticaret, Detay, Ankara,2004,ss.l4-15. 

http://www.radikal.com.tr/ek_haber.php?ek=sa&haberno=2926., 03.06.2006. 
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kullamlmasim sağlamistır. İnternet uygulamasına bir basamak oluşturan telefon, internetin 

yoğunlaşmadigi işletmelerde kullamlmaktadır. internet alt yapısına sahip olmayan veya 

internet kullanmak istemeyen tiiketiciler için telefon halen kullamlabilirliğini 

korumaktadır. Tabii olarak telefon sadece fiziki mal ticaretine yönelik olarak sipariş verme 

ve ticari bağlantı aracı olarak kullamlabilmektedir. 

2.1.2. Faks 

Faks pahah olmasına rağmen çok aktif olarak kullamlan, yazik iletişimde 

zamandan tasarruf sağlayan önemli bir araçtır. Bilgi transferini kolaylaştırması elektronik 

ticarette kullamlmasına sebep olmuşsa da, internetin yaygınlaşması ve elektronik posta 

uygulamalan faksın önemini yitirmesine neden olmuştur. Isletmeler e-posta maliyetlerinin 

daha diisiik olması nedeniyle yaah ileti§imde e-posta uygulamalanm tercih etmektedirler. 

2.1.3.Televizyon 

En önemU pazarlama faaUyeti olan reklarmn en başanh sonuglan televizyonlar 

aracihgi ile alınrmstır. Televizyonun görsel ve işitsel sunum imkanlanna sahip olması, 

telefona nazaran daha avantajlı bir elektronik ticaret aracı olmasına neden olmuştur. Ancak 

tek yönlü bir iletişim aracı olması nedeniyle telefon teknolojisi ile desteklenmesini gerekli 

kılmaktadır. 

Giinümüzde ise dijital sistemlerin gelişmesiyle, televizyonunun geleneksel yapısim 

elektronik ticarete daha elverisU hale getirmek, televizyonun tek yönlü iletişim aracı olma 

dezavantajim ortadan kaldırmak mümkiindür. Kablolu TV ve §ifreU TV’lerde multi kanal 

uygulamalan ile Dijital TV uygulaması ile uydu aracıligiyla kaliteli ve yüksek miktarda 

verinin interaktif düzen içerisinde rahathkla iletişimde kullamlması sağlanmıştır. 

Kullamcılar bu sayede TV iizerinden sipariş verebilmekte, fatura vb. ödemelerini 

yapabilmektedir. Internet erişimli TV’ler sayesinde birçok internet servisiyle, televizyona 

ilave edilen bazı cihazlann yardımıyla bağlantı sağlanabilmektedir. Televizyonun internete 

bağlanmasıyla kullamcı elektronik ticaret yapabilmekte , bu da televizyonun e-ticaretteki 

önemini arttırmaktadır.17 

Özbay, a.g.e., s.17. 
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2.2. Modern Ara^lar 

2.2.1. internet ve intranet 

Internet’ in kökeni aslında oldukça eskilere dayanmaktadır. 1960’lı yıllarda 

ABD hükümeti eğitim, araştırma ve savunma amaçlı olarak uzak noktalardaki 

bilgisayarlann birbirlerine bağlanmasına imkan verecek bir proje başlatmistı. Böylece 

bir çok araştırma ve geliştirme kuruluşu birbiriyle koordineli olarak veri ahşverişinde 

bulunacaktı. Bu ağ, ARPANET, yani, ABD Deri Araştırma Projeleri Kuruluşu Agi 

olarak adlandmlmıştı. ARPANET projesinin en büyük özelliği agi oluşturan fiziki 

bölümlerden herhangi birinin kaybolması halinde dahi agin kalan kısmında iletişimin 

sağlanmasimn mümkün olmasıydı. Yine, bu ağ üzerinde hangi tür ve özellikte olursa 

olsun bütün bilgisayarlar ileti§imde bulunabilecekti. Bu da turn bilgisayarlar arasında 

TCP/IP ileti§im protokolünün kullanirmyla mümkün kılınmı§tı.18 

1969 yılında Los Angeles’ ta bulunan CaUfornia Üniversitesinden, UCLA 

Standford Araştırma Enstitüsü, UC Santa Barbara ve Salt Lake City’ deki Utah 

Üniversitesine gönderdiği mesaj ile başlayan internete, birgok üniversite ve daha sonra da 

geşitU araştırma kurumlan bilgisayar merkezleri kurarak veya mevcut kaynaklanni 

geUştirerek, bu haberleşme agina dahil olmaya ve kar§ihklı bilgi ahsverişinde bulunmaya 

başladılar, bu gelişmeye özel işletmeler de katılınca, ağ kısa zamanda resmi kuruluşlara 

kadar yayıldı. 

Internet’in son 5 yıl i?inde ?ok mzlı şekilde yayılmasımn nedeni World Wide 

Web’in ortaya gikmasıdır. Daha önceleri genellikle akademik ve araştırma ama?lı 

kullamlan internet WEB’in ortaya gikmasıyla geniş kitlelere yayılma imkanı bulmuştur. 

Internet’in eskiden beri yaygın olarak kullamlan elektronik posta, FTP (Dosya 

transferi), Telnet, gopher gibi uygulamalan artık ?ok daha kolay bir şekilde WEB 

üzerinden yapılabilmektedir. Bu özellik, interneti turn diğer bilişim teknolojisi 

konulanndan ayn bir yere koymaktadır. 

Bu özellikleriyle www, metin, resim, ses ve hareketli animasyonlan igeren goklu 

ortam dokümanlar arasında dolaşmaya imkan verecek bir yapı gösterir. Yine, web 

Akın, H.Bahadır,Yeni Ekonomi Strateji,Rekabet,Teknoloji Yönetimi,gizgi Yayınevi,Konya, 
2001, s.46. 
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üzerinde gerçek zamanlı etkile§im özelliği internette ticaret yapmamn temel ilkesini 

olu§turmaktadır. 

İnternetin turn bu avantajlanna rağmen, gelecekte hangi aracın veya araçlann 

elektronik ticareti yönlendireceğini kestirmek guctür. Zira internet ile rekabet edebilmek 

için klasik araçlann kullamm ücretlerinin du§uriilmesi ve sunduklan hizmet alarum 

geni§letilmesi ile kalitesinin yükseltilmesi söz konusudur. Bu belirsizliğe rağmen, e-

ticaretin daha 50k internet üzerinden gerçekle§tirileceğine dair i§aretler daha fazladır.19 

Internet’in dünya genelinde hızla yaygınla§ması, elektronik ticaret için en önemli araç 

olmasim sağlami§tır. Dünya genelinde internet kullamcı sayılanm ve internet kullamm 

arti§im (2000-2006) incelediğimizde internetin ne kadar geli§tiği görülecektir. 20 

Tablo-1 Diinyada Internet Kullammi ve Niifus İstatistiği 

Bölge 

Afrika 
Asya 
Avrupa 
Orta Doğu 
K. Amerika 
G. Amerika 
Okyanusya 
Avustralya 
Toplam 

Nüfus 
( 2006 ) 

915.210.928 
3.667.774.066 

807.289.020 
190.084.161 
331.473.276 
553.908.632 

33.956.977 

6.499.697.060 

Dünya 
Nüfusuna 

Oranı 
14.1 % 
56.4 % 
12.4 % 
2.9 % 
5.1 % 
8.5 % 

0.5 % 

100.0 % 

Internet 
Kullammi 

23.649.000 
364.270.713 
291.600.898 

18.203.500 
227.303.680 

79.962.809 

17.872.707 

1.022.863.307 

Nüfusa 
Oranı 

2.6 % 
9.9 % 

36.1 % 
9.6 % 

68.6 % 
14.4 % 

52.6 % 

15.7 % 

Dünya 
Kullanımının 

% 
2.3 % 

35.6 % 
28.5 % 

1.8 % 
22.2 % 

7.8 % 

1.7 % 

100.0 % 

Büyüme 
2000-2005 

423.9 % 
218.7 % 
177.5 % 
454.2 % 
110.3 % 
342.5 % 

134.6 % 

183.4 % 

Kaynak : http://www.intemetworldstats.com 

Türkiye’deki internet kullamcılanmn 2004 ve 2005 yıllan itibariyle sayılan ve ya§ 

gruplan itibariyle internet kullammmdaki arti§ a§agidaki gibidir. 

Tablo-2: Tiirkiye’de İnternet Kullamcı Sayılan (2004-2005) 
Ya§ 

16-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-64 
65-74 

Toplam 

2004 
2.881.504 
1.994.081 

890.919 
385.484 

69.867 
12.484 

6.234.340 

2005 
3.022.829 
2.154.226 

947.980 
456.648 
104.352 
26.461 

6.712.496 

Arti§ 
5% 
8% 
6% 

18% 
49% 

112% 
8% 

Kaynak: DİE 

Özbay, a.g.e., s.19. 
http://www.internetworldstats.com/stats.htm, 03.06.2006. 
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Internet’in kısa bir siirede dünya genelinde yayılmasıyla birlikte, işletmelerde i? 

ve dis koordinasyonun sağlanması amacıyla web teknolojisine başvurulmaya başlandigi 

gözlenmektedir. 1995 yılı sonunda işetmeye özgü internet olarak ortaya ?ikan intranet 

kavramı son u? yıl i?inde internetle birlikte yaygın bir şekilde kullamlmaya 

başlanmıştır. Bugiin dünya gapında birgok şirkette intranetler vazgegilmez iletişim 

ağlan olarak kullamlmaktadır.21 

Internet teknolojisinde kullamlan araglardan, işletme igi iletişim amacı ile 

kullamlacak şekilde yararlamlması "intranet” olarak isimlendirilmektedir. intranet’ler 

genellikle UQ kategoriye aynhr; 

- isletme i?i iletişim araglan 

- isletmenin yamnda, karsilıklı etkileşim gahsmalannda kullamlabilen yapılar 

- Tiiketici ve/veya birUkte gaksilan şirketlerinde erişebildikleri yapılar 

Bir intranet sitesinin mutlaka internet sitesine bagh olması gereldi değildir. intranet 

sitelerinin goğuna web üzerinden erişilemez, yada erişimde geşitU güvenUk önlemleri ile 

kar§ila§irlar. intranet siteleri olan işletmelerin aynca web sayfalan vardır. Bu sistemlerin 

birbirinden ayn olarak tammlanması, ile şirket i?i gahsmalann güvenligj daha yiiksek olur 

ve intranet, internet ortammin sağladigi bütün kolayligi işletme bünyesinde adapte ederken, 

personelin internete olan bağlantısim engelleyerek iş zamam kayıplanni engellemektedir.22 

internet uygulamalanmn yamnda giinümüzde Extranet uygulamalan da 

göriilmektedir. Ekstranet ise intranet ve internete göre daha yeni bir kavramdır. Ancak, 

günlük hayattaki uygulamalar sonucunda ekstranetler de vazgegilmez gergeklikler 

olarak göriilmektedir.23 Extranet sistemleri internet ile işletme dahilinde kullamlan intranet 

sistemleri arasında bir köprii olarak tammlamr. Extranet sistemleri sanal duvarlarla internet 

kullamcılanndan aynlarak, işletme igi yada birUkte gah§ilan işletmeler arası iletişimde 

internet altyapısimn kullamlması amacı ta§imaktadır. 

intranet ve ekstranetlerin en önemli özelliklerinin biri işletmeyi daha mzlı, daha 

tepkili ve daha yaygın bir hale getirmeleri olduğu söylenebilir. intranet ve ekstranetler 

web, internet, grup yazılımlan ve koruma duvanna baghdırlar. Bilgilerin dev veri 

Akın, a.g.e., ss.50,51 
Dolanbay, Co?kun, E-ticaret ve Strateji Yöntemleri, Meteksan Sstem Yayınlan,Ankara,2000, s.16 
Akın,a.g.e., s.51 
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silolannda depolanmaksızın iletişim agi üzerinde sürekli akışkan halde bulunması ve 

istendiği anda bu verilere isteyenlerin ulaşabilmesi rekabetçi ve esnek bir örgütün 

oluşmasında anahtar faktör olarak rol oynayacaktır.24 

2.2.2. EDI (Elektronik Veri Deği§imi) 

Ticaret dünyasında işletmeler birbiri ile gerekli hallerde bilgi aktanmında 

bulunma gereksinmesi duymaktadır. Bu bilgiler çoğunlukla bir “iş ilişkisi” etrafında 

odaklaşmaktadır ve bir kısım “norm” lara bağlanmistır. Geleneksel ticari işletmelerde 

klasikleşmiş bu normlar taraflara hem şekil değiştirerek hem de “elektronik” araçlarla 

ulaştmlmaktadır. Elektronik veri değişimi işletmelere zaman kazandırmaktadır. 

Örneğin, klâsik yöntemlerle 2-3 günde ula§an veriler elektronik ortamla 15-20 dakika 

i?inde ula§abilmektedir.25 

EDI( Electronic Data Interchange), ticaret yapan iki kurulu§ arasında, insan 

faktörii olmaksızın bilgisayar ağlan aracigi ile beige ve bilgi deği§imini sağlayan bir 

sistem olarak e-ticaretin önemli bir aracıdır. Bu sistem dünya çapında ticaretin 

kolayla§tmlması konusunda kurulan BM 4. gali§ma Grubunun yakla§ik on yıl süren 

ara§tırmalannm sonucu ortaya ?ikrm§tır. Kamu ve özel sektöriin birbirleriyle 

haberle§mesinin, beige aktanmimn (fatura, sözle§me, kimUk bilgileri, mali bilgiler vb.) 

hızh yapılmasının gerekliliğinden doğan bu sistem, ekipman ve bağlanma maliyetlerinin 

yüksekliği nedeniyle yaygın olmamakla beraber, kendine ait telekomünikasyon alt 

yapısı bulunan bir şebekedir. internetin kullamrm sayesinde ise kucuk ve orta ölçekli 

firmalar daha uygun fiyatlar kar§iliginda bu sistemi kullanabilmektedirler.26 

Elektronik Veri Değişiminde amaç, sipariş alınması, ticari sözleşmelerin veya 

faturalann hazırlanması gibi işlemler ile gümriik, bankacılık ve buna benzer işlemlerin 

yapılmasında maliyetlerin dusuriilmesi ve işlemlerin en az hata ile en kısa sürede 

tamamlanmasıdır. EDI gümriik idarelerinin otomasyonunda oldukça etkili biçimde 

kullamlmaktadır. Birçok uluslararası kuruluş ve büyük bölgesel organizasyonlar EDI 

kullamlmakta ve ticaret yapan herkesin de EDI kullanabilir duruma gelmesi 

Akın, a.g.e., s.52. 
Salih Özel, “Elektronik Ticaret, Yasal Yapısı Ve Denetimi”, Vergici Ve Muhasebeciyle Diyalog, 
Sy: 171, Temmuz 2002, s.48. 
Özbay, a.g.e., s.21. 
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önerilmektedir. EDI uygulamasıyla, belgelerin kurumlar arası dolasim hızı artacak, 

oluşabilecek insan hatalanm ve zaman kaybim önleyecek, işlem maliyetlerinden 

tasarruf edilmesini sağlayacaktır.27 Uluslararası ticaret, nakliyeciler, komisyoncular, 

bankalar, sigortacılar, gümriik idareleri ve diğer ilgili devlet kuruluşlannın katıldigi 

bir siireçtir. EDI, turn taraflann bilgiye elektronik ortamda ulaşmasına imkan vererek 

siireyi kısaltmakta, işlemlerin tekrarlanmamasim ve muhtemel hatalann ortadan 

kaldinlmasim sağlamaktadır. 

1.2.3. Mobil sistemler 

Klasik telefonlar yerini mobil telefon diye adlandinlan kablosuz telefonlara 

kaptırmaktadır. WAP (Wireless Aplication Protocol - Kablosuz Uygulama Protokolü); 

mobil telefonlar, avuç içi bilgisayar (pda) gibi mobil iletişim araçlan üzerinde internet 

içeriği sağlayan bir teknolojidir. WAP (HSCSD, GPRS) mobil rezervasyon, mobil 

ticaret, mobil bankacılık, ahşveriş, fatura ödemeleri, check-in servisleri, lokasyona 

yönelik hizmetler artacak ve kullamcılar cep telefonlanm konuşmak kadar, bu işlemler 

için de kullamr hale gelecektir. 

WAP'in kullamcıya sağladigi faydalar ise; 

-Kullamcılar istedikleri zaman herhangi bir yerden finans servislerine 

bağlanabilir ve e-ticaret ödemelerini yapabilirler, 

-Kullanıcı erişim ve ödeme metodunu kendi ihtiyaçlanna göre seçebilir, 

-Mobil telefonlar, parasal işlemler için yüksek düzeyde güvenlik sağlayan 

aygıtlardır, 

-Bilgiyi kullanıcimn istediği şekilde göstermek üzere ayarlanabilen araçlardır. 

Ancak ekranlan kucuktür ve kısıtlı grafik ve resim imkanı sunarlar, hafızalan 

kısıthdır (cep telefonlannm), HTML uygulama alanı yoktur, klavyelerinden bilgi 

girmek zor ve zaman ahcıdır.28 

Sektör araştırmalanna göre 2007 yihnda dünyada 3 milyar kişi cep telefonu 

kullamyor olacagi samlmaktadır.29 Avrupa’da mobil sistemler, mobil telefonlar da 

Özbay, a.g.e., s.21. 
Özbay, a.g.e., s.15. 

http://www.radikal.com.tr/ek_haber.php?ek=sa&haberno=2926.15.05.2006, 03.06.2006. 
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dahil olmak üzere internetin dört katı hızla yaygınlaşmaktadır. Gartner Group’a 

göre, 2004 yılında e-ticaret servislerinden yararlanan kullanıcılann %40'i 

işlemlerini kablosuz sistemler aracıligi ile gerçekleştirmişlerdir. Bilgi sistemlerinde 

1990'h yıllann basinda ortaya ?ikan ve internetle iletişim sistemlerine yüzyılın sonuna 

doğru entegrasyonu başlayan mobilizasyon, mobil internet ve m-ticaret (m-commerce) 

kavramlanni ortaya gikarmıştır. 30 

Mobil İnternet günümiiz internet hizmetlerine hareket özgürlup anlarmnda 

yeni bir boyut getiren, her yerde ve her zaman mobil kullamcının kullanacagi yeni bir 

iletişim kavramıdır. Dünyada cep telefonlanmn kullamm alanlanndaki genişlemeler 

devam etmektedir. Bilişim sektöriindeki trendlerin yakalanabilmesi de bir o kadar 

zorlamaktadır. Bu teknolojilerden en gözdesi de GPRS’dir. Kısaca GPRS (General 

Packet Radio Service), verilerin mevcut GSM şebekeleri üzerinden saniyede 28.8 ilâ 

115 kb’lik hızlarda iletilebilmesine imkân veren, cep telefonu ve mobil cihaz 

kullamcılanna kesintisiz Internet bağlantısı sunan paket tabanlı (packet-based) bir mobil 

iletişim servisidir. GPRS, mobil iletişim teknolojisinde halen kullamlan devre 

anahtarlamalı (circuit-switched) yani kullamcıya tahsis edilen bir tek hat üzerinden 

sürekli bağlantı yerine paket anahtarlamalı (packet switched), aym hattı birden çok 

kullamcının paylaştigi bir teknolojidir.GPRS teknolojisi, kullamcıya yüksek erişim 

hızının yam sıra, bağlantı süresine göre değil gerçekleştirilen veri alışverişi miktan 

üzerinden tarifelendirilen ucuz iletişim olanagi sağlamakta ve böylelikle “sürekU 

bağlantıda, sürekli gerçek zamanda” (always connected/always online) anlayı§inı 

sunmaktadır.31 

GSM ağlannın normal şartlar altında sunduğu 9.6Kb iletim hızıyla 

kar§ilaştmldıginda bu değerler 3 ile 12 kat arasında değişen bir performans arti§im ifade 

etmektedir. GPRS teknolojisi, kullamcıya yüksek hızlı bir erişimin yam sıra, bağlantı 

süresine göre değil gönderilen ve alınan veri miktanna göre ücretlendirilen ucuz iletişim 

olanagi da sağlar. Bu sistemde aboneler, internet’e bağlı kalındıgi süreye göre değil, 

yalmzca ahp gönderdikleri veri miktan kadar ödeme yaparlar.32 

Dolanbay, a.g.e., s.40. 
http://www.sbs.com.tr/newsletter/nisan03/urun_hizmet.asp, 05.06.2006. 
http://satis.superonline.com/yardim/gprs.php?id=l, 05.06.2006. 
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GPRS teknolojisi ile mobil alışveriş, mobil bankacılık hizmetleri, internete 

hızh erişim, telemetri gibi birçok hizmet devreye alınacaktır. Kullamcılar, cep 

telefonlannı masaüstii bilgisayarlardan internet.e modemle bağlanmak için gerekli 

olan telefon hattı olarak kullanacaklardır. Bilgisayarla GPRS uyumlu cep telefonlan 

arasında kurulacak bağlantı ile kesintisiz olarak internet erişimi sağlanmis olacaktır. Bu 

platformun kullammında aboneler bağlantı siiresi için değil sadece gerçekleştirdikleri 

veri transferi kadar ücretlendirileceklerdir. 

GPRS aym zamanda ucuncü kuşak cep telefonu agi olarak bilinen 3G (Third 

Generation) ağlannın başlangıcı sayılmaktadır. GPRS gibi, 3G de (ucuncü nesil 

kablosuz teknoloji) bir kablosuz iletişim hizmetidir ve cep telefonunuz, cep 

bilgisayanmz, tablet PC’niz veya dizüstü bilgisayanmz üzerinden Internet’e ‘her zaman 

acik’ (sürekli) bir bağlantı sağlar. 3G teknolojisi, daha yiiksek güvenilirlik ve kalite, 

daha hızh veri iletimi ve daha fazla bant genişliği vaat etmektedir (multimedya 

uygulamalan gönderme olanagi dahil). 384 kbps’ye ulaşabilen veri iletim hızlan ile, 

standart çevirmeli bağlantıya göre yedi kat daha hızlıdır.33 

Mobilizasyon sürecinin en ilgi çekici teknolojilerinden biri olan Bluetooth 

(Mavidiş) ise, en çok on metre uzaklıkta bulunan Bluetooth özelliği etkinleştirilmiş 

cihazlan birbirine bağlayan, turn dünyada kullamlan bir radyo frekansıdır. Bu özellikle 

dizüstü veya avuç içi bilgisayarlar başka dizüstü bilgisayarlara, cep telefonlanna, 

kameralara, yazıcılara, klavyelere, hoparlörlere ve bilgisayar faresine bağlanabilir.34 

Temel çalışma araçlanm tam bir işyeri işlevselliği içinde bir arada kullanmayı 

sağlayan bir kişisel ortam agi (PAN) oluşturarak Bluetooth özelliği etkinleştirilmiş 

cihazlar arasında hızh ve kolay erişim sağlar. Bluetooth özelliğinin eşler arası agi 

kullanmak sabit veya kablosuz ağa bağlanmaya gerek kalmadan ani toplantılarda 

kolayhkla dosya alışverişi yapmayı, belgeleri yazdırarak zaman kazanmayı sağlar. 

Örneğin, bir musterinizin işyerindeki toplantıyı henüz bitirdiğinizi ve hemen eyleme 

geçmek için durum raporunu yazdırmamz gerektiğini dusunelim. Bluetooth kullanarak 

dizüstü bilgisayannizdaki raporu kapsama alamndaki herhangi bir Bluetooth özelliği 

http://h41111.www4.hp.com/gomobile/tr/tr/get_started/whatis.html, 03.06.2006. 
http://h41111.www4.hp.com/gomobile/tr/tr/get_started/whatis.html, 03.06.2006. 
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etkinleştirilmiş yazıcıdan yazdırabilirsiniz. Kablo yok, güriiltü yok, hatta hareket 

etmeniz bile gerekmemektedir.35 

2.2.4. Kablo ve dijital televizyon sistemleri 

Dünyada hızlı bir gelişme gösteren kısaca kablo TV (Cable TV) olarak 

tammlanan kablo agi ilk döneminde sadece analog televizyon yayınlanmn kesintisiz ve 

net bir şekilde tek yönlü olarak televizyon izleyicilerine ulaştmlmasına yönelik 

geliştirilmiş idi. Bu alt yapimn özellikle fiber koaksiyel karma (HFC) yapıya döniismesi 

şebekenin gift yönlü olarak kurulmasına imkan sağlamıştır; bu sayede mevcut bakır 

kablolu telekomünikasyon altyapısı ile verilen turn hizmetler Kablo TV şebekesi ile de 

verilebilir hale gelmiş aynca bir üstünlük olarak son kullamcıya doğru daha geniş 

frekans bandı sağlandigi için geniş bantlı telekomünikasyon hizmetlerinin de 

verilebilmesine imkan sağlanmıştır.36 

Televizyonlann birer internet sistemi olarak kullanılmasim sağlayan 

teknolojilerin gelişmesi ile televizyon tarihinde yeni bir sayfa agilmıştır. Televizyonlara 

eklenen set-top boxlar sayesinde kullamcılar interaktif TV kavramı ile tamsmislar ve 

TV’leri aracihgi ile internette surf yapmak olanaklı hale gelmiştir. Televizyonlara 

eklenen kameralar ve özel klavyeler aracıligiyla TVTere e-mail özellikleri de eklenmiş 

ve göriintülü e-maillere alt yapı sağlanrmştır. 

TV’lerin anolog sinyallerden dijital sinyallere gegiyor olması dijital TV’lerin 

?ok önemli bir pazara sahip olmasım sağlarmştır. Böylelikle dijital TV sistemleri ticaret 

alamnda en az klasik TV sitemleri kadar önemli hale gelecektir. Hatta, bu sistemlerin 

gelişimi PC’nin internet teknolojisindeki e-ticaret araglan arasındaki lider konumunu 

kaybetmesine yol agmaktadır. 

Giinümüzde ise dijital sistemlerin gelişmesiyle, televizyonunun geleneksel yapısim 

elektronik ticarete daha elverişli hale getirmek, televizyonun tek yönlü iletişim aracı olma 

dezavantajim ortadan kaldırmak mümkündiir. Kablolu TV ve §ifreli TVTerde multi kanal 

uygulamalan ile Dijital TV uygulaması ile uydu aracıligiyla kaliteli ve yüksek miktarda 

http://h41111.www4.hp.com/gomobile/tr/tr/get_started/whatis.html, 03.06.2006. 
Telkoder Kablo TV Komisyonu Raporu Yönetici Özeti, Ankara, 2003, 
www.telkoder.org.tr/1-report/catv-%F6zet.doc, 05.06.2006. 
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verinin interaktif diizen içerisinde rahatlıkla iletişimde kullamlması sağlanmistır. 

Kullamcılar bu sayede TV iizerinden sipariş verebilmekte, fatura vb. ödemelerini 

yapabilmektedir. Internet erişimli TV’ler sayesinde birçok internet servisiyle, televizyona 

Have edilen bazı cihazlann yardirmyla bağlantı sağlanabilmektedir. Televizyonun internete 

bağlanmasıyla kullamcı elektronik ticaret yapabilmekte , bu da televizyonun e-ticaretteki 

önemini arttırmaktadır.37 

3.ELEKTRONİK TİCARETİN §EKİLLERi 

Elektronik ticareti; ticaretin taraflanna ve üriinün niteliğine göre olrnak üzere iki 

ana başlık altında inceleyebiliriz 

3.1.Katihmcılanna Göre 

E-ticaret, işletmeler arasında (B2B), işletme-tüketici arasında (B2C), işletme-

devlet arasında (B2G), vatandaş-devlet arasında, tüketiciden tüketiciye (C2C) ve 

m-ticaret (m-commerce) olmak üzere bölümlendirilebilir. 

3.1.1. i?letmeler arasında (B2B) 

Bilişim sektörii geliştikge ve İnternet kullammı yaygınlaştıkga, şirketler ve ticari 

partnerleri arasındaki ilişkiler de klasik ticaret modellerini aşarak, yeni ticaret 

modellemelerini birlikte getirmektedir. §irketler arasında kurulan bu e-ticaret kanallan 

sayesinde şirketlerde ciddi verimlilik artı§i ve maliyet dususleri gerçekleşmektedir. 

§irketler global pazara daha hakim bir konuma gelerek, talepleri en uygun koşullarda ve 

en kısa zamanda cevaplayabilme imkanma kavuşmaktadır.38 

B2B (business to business) olarak tammlanan kurumlar arası ticaret; bir çok alıcı 

veya satıcı firmamn elektronik ortamda bir araya gelip alım satım işlemlerini 

gerçekleştirdiği elektronik ticaret türiidür. B2B terimi, yalın anlamıyla firmadan firmaya 

yapılan elektronik ticaret işlemlerini ifade etmektedir. Elektronik ortamın getirdiği üs-

tünlüklerden yararlanan B2B ekonomisinde hız, global erişim, bilgi yönetimi, beşeri 

sermaye ve musteri odaklı pazarlama anlayi§i ön plana geçmektedir. internette firmalar 

37 Özbay, a.g.e., s.17. 
38 http://www.kobigelisim.com/B2B_B2C_e-ticaret.php. 
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arasında oluşturulan pazann geleneksel ticaretin içinde yer aldıgi pazara göre pek çok 

avantajlan ortaya giktigindan yakın gelecekte yeni bir iş döngüsünün egemen olması 

muhtemeldir. İşlem maliyetlerindeki tasarruflar, zaman tasarrufu, sipariş işlemlerinin 

hızlanması bu üstünliiklere örnek gösterilebilir. 

Kurumlar internet ortamında hie tammadigi başka kurumlarla bir araya gelerek 

büyük kazançlar elde edebilmektedirler. Birlikte hareket ederek satın almada büyük 

indirimlere ulaşabilmekte, pazaryerleri aracıligiyla farklı kurumlarla alışveriş 

yapabilmekte, bir portal yada sanal çar§ilar aracıligiyla farklı kesimlere 

ulaşabilmektedirler.39 

Elektronik pazaryerlerinde sunulan ortak hizmetler, bireysel hizmetlere göre 

daha ekonomiktir. Elektronik pazaryerleri üzerinden alım ve satım işlemlerinin, genel 

maliyetler üzerinde etkisi azdır. Söz konusu pazaryerlerinin temelini oluşturan B2B 

işlemleri rekabet politikasim olumsuz etkilememektedir. Elektronik ticaretin en gözde 

uygulamalannı B2B portallan oluşturmaktadır. 

Fiyatta şeffaflık, elektronik pazar yerlerinin önemli özelliklerinden birisidir. Bu 

özellik sayesinde hem ahcı hem de satıcı fiyatlandırmaya ilişkin bilgiye sahiptir. Aracı 

kar marjlan dusuriildup için alıcılann daha dusuk fiyatlardan alım yapması sağlanmak-

tadır. Katalog oluşturma mekanizması sayesinde; birden çok satıcıdan alman iiriin 

verilerinin kolayca kar§ilaştmlmasını sağlamak üzere belirli bir biçime sokulması ve bu 

hizmet aracıligiyla sanal dagitıcılar ve içerik oluşturuculann da döngüye dahil edilmesi 

sağlanmaktadır. Elektronik Pazar yerlerinde; satın alma merkezinin oluşturulmasıyla 

büyük satıcılarla daha iyi pazarlık edebilmesi için kucuk alıcılardan talep toplayan bir 

ortam yaratılrmş olmaktadır.40 

İnternetin en hızlı gelişen bölümlerinden birisi firmalar arası pazardır. İnternetin 

sahip olduğu üstünlükler sayesinde bu pazarda işlem hacminde artışlar meydana 

gelmiştir. Dünya ticaretinin agirlıklı olarak geliştiği ABD ve Avrupa bölgesinde B2B 

ekonomisi de nisbeten agirlıktadır. Is dünyasında internet kullanımimn hızla yaygınlaş-

ması, pazann büyümesi, dinamizm, maliyetlerde göriilen olağanüstü değişimler, işlem 

hızının artması ve büyük işletmelerin ilgisi B2B ekonomisini ilerleten gucler arasında 

Alptürk, Ercan, “Elektronik Pazar Yerleri ve B2B”, Vergi Sorunlan, Sy.l98,Mart,2005,s.32. 
www.ericsson.com.tr./EricsonMobilityWorld/Makaleler-“Elektronik Pazar Yerleri” , 19.05.2005. 
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sayılmaktadır. B2B terimi, yalın anlamıyla firmadan firmaya yapılan elektronik ticaret 

işlemlerini ifade etmektedir. 

Elektronik ortamın getirdiği üstünliiklerden yararlanan B2B ekonomisinde hız, 

global erişim, bilgi yönetimi, beşeri sermaye ve miisteri odaklı pazarlama anlayısi ön 

plana geçmektedir, internette firmalar arasında oluşturulan pazann geleneksel ticaretin 

içinde yer aldigi pazara göre pek çok avantaj ortaya giktigmdan yakın gelecekte yeni bir 

iş döngüsünün egemen olması muhtemeldir. Islem maliyetlerindeki tasarruflar, zaman 

tasarrufu sipariş işlemlerinin hızlanması bu üstünliiklere örnek gösterilebilir.41 

B2B ekonomisinin stok ve envanter sistemlerine etkisi kagimlmaz olmuştur. 

i§letmeler, bu pazarda stok yönetimlerini daha rasyonel temeller üzerine kurmakta, atıl 

stoklar nedeniyle oluşan maliyetlerden kurtulmaktadırlar. B2B ekonomik faaliyetleri 

sonucunda oluşan katma değer zinciri de dikkate değer özellikler tasimaktadır. Aynca, 

B2B ekonomisini, doğası gereği elektronik ticaretin bir uygulaması olduğuna göre, yine 

elektronik ticaretten kaynaklanan vergilendirme sorunlanndan ayn tutmak mümkün ola-

maz. Elektronik ödemelerin içeriği ve ilgili olduğu ticari işlemin belirlenmesi ile 

elektronik pazar yerlerinin vergisel boyutu da önemli konular arasındadır. 

Aynca, B2B faaliyetlerine genel olarak bakıldiginda, bir ihale pazanna 

benzetmek mümkündür ki Daimler-Chrysler, British Airways, Carrefour, Shell, 

Unilever gibi büyük firmalar B2B’yi tercih eden büyük kuruluşlar olarak göze 

çarpmaktadır.42 

Alptürk, a.g.m., s:35. 
Alptürk, Ercan, “B2B Firmadan Firmaya yapılan Elektronik Ticaret i?lemlerinin Finansal Boyutu”, 
Yakla§ım, Haziran 2002, s.26. 
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Tablo 3: Elektronik Ticaretin Geli§imi (1999-2003) 

1140 

DB2B 
■ B2C 

1999 2003 

Kaynak: http://www.intemethaftasi.org.tr 

3.1.2. i?letme-tüketici arasında (B2C) 

Teknoloji geliştikçe ve internet kullammi yaygınlaştıkça, bireylerin satın alma 

ahşkanlıklan da değişim göstermektedir. Bireyler satın alacaklan üriinler için öncelikle 

internet üzerinden kapsamlı araştırmalar, kar§ilaştırmalar yapmakta ve kendilerine en 

uygun üriinii bulduktan sonra satın almaktadırlar. Bu yeni durumda şirketlerin üriinlerini 

klasik yöntemlerin yamnda internet üzerinden de pazarlaması bir zorunluluk olmuştur. 

Bu sayede şirketler yeni musteri kazanmamn yamnda musteriler ile yakın ve birebir bir 

ilişki kurarak musteri memnuniyetini de oldukga arttırmaktadır.43 

Agihmim “işten tüketiciye şeklinde yapabileceğimiz B2C, üriin veya hizmetlerin 

sati§im tüketicilerine internet aracıligiyla sunan bütün organizasyon ve şirketleri 

kapsamaktadır.44 Elektronik ticaretin tartı§ilan tipi genellikle B2C olmuştur. Bu 

yöntemde tüketiciler online olarak üreticilerle iletişimdedirler. Diğer E-ticaret türlerine 

göre 1995’ten bu yana hızla gelişerek 2002 yılı itibariyle 72 Milyon Dolar olmuş, 2004 

sonu itibariyle bu rakamı ikiye katması beklenmektedir.45 Tüketiciye yönelik e-ticaret 

http://www.kobigelisim.com/B2B_B2C_e-ticaret, 10.05.2006. 
Türkiye Bilişim Şurası 2002, Ankara, 2002, s.121. 

Laudon,Kenneth C.,-Traver,Carol Guercio, E-comerce;Business,Technolocy,Society, Addison-
Wesley, Boston,2004, s.17. 
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çoğu durumda sanal mağazalar aracıligiyla yapılır. Sanal Mağazalarda geleneksel bir 

mağazamn kullandigi satış yöntemi elektronik ortama tasinmistır. Biraz açmak 

gerekirse, üriinler mağaza reyonlannda sergilenmekte, beğenilen mal doğrudan 

reyondan alınmakta ve çoğu kez bir alışveriş arabası ya da sepetine konularak kasaya 

gidilip ödeme yapıldıktan sonra alisveriş sonlandmlmaktadır. Bu siireç o kadar benzer 

bir şekilde elektronik ortama tasinmıştır ki, seçilen üriinlerin bilgilerinin sunucuda 

saklanması için tıklanacak dugmelerde “sepete ekle”, bunlann listelenmesi için gerekli 

talimatı gönderecek dugmelere “sepeti göster” gibi aciklamalar konulmuştur. Burada 

amag, ziyaretginin fiziksel ortamda ali§ik olduğu alı§veri§ §eklinin e-ticaret 

uygulamasında da tekrarlanarak yabancılık hissinin ortadan kaldmlmasıdır.46 

B2C ticareti denildiğinde akla öncelikle 1995 yılında kurulan ve hızla ABD’nin 

ba§hca perakendeci §irketleri arasında yerini alan kitap satıcısı Amazon.com 

gelmektedir. B2C perakendecilik yamnda hizmet sektöriinü de kapsamı§ ve çevrim içi 

bankacıhk, seyahat hizmetleri, agik arttırma, sağlık ve emlak gibi alanlara da girmi§tir. 

i§letme-tüketici arasındaki ticaret i§letmeler arası ticarete göre daha az 

geli§mi§tir. Bunun ba§lıca nedenleri, PC kullanımimn tüketiciler arasında çalisma 

ortamlanna oranla daha az düzeyde olması, internet üzerindeki güvenlik sistemlerine 

kuşkulu yakla§im ve tüketicilerin e- ticaret ile elde edecekleri kazançtan habersiz 

oluşlandır. 

E-ticaret, zamandan büyük tasarruf ve iiriin seçimi kolayligi yaratması nedeniyle 

başvurulan bir yoldur. Ancak kişilerin bu ticaret şekline adapte olabilmeleri için 

aldatılamayacaklanndan emin olmalan gerekmekte olup, güvenilir bir ortam 

oluşturulduktan sonra işletme-tüketici ticaretinin gelişmesi beklenebilir. 

3.1.3. i?letme-devlet arasında 

Firmalar ile kamu kuruluşlan ile ticari olarak ancak çoğunlukla üzerlerine dusen 

görevleri yerine getirirken kar§i karsiya gelmektedir. Firmalar ile kamu kuruluşlan 

arasındaki ticari işlemler, vergiler, gümriik işlemleri, sosyal güvenlik, istatistik ve 

izinlerin elektronik yoldan izlenmesi ve düzenlenmesi, kamu ihalelerinin elektronik 

ortamda duyurulması işletme devlet arasındaki ticaretin ilk örnekleri oluşturmaktadır. 

http://www.teknoart-design.com/hizmetler/web/e-ticaret/e-ticaret.php, 07.06.2006. 
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Elektronik Veri Değişimi kullamminı yaygınlaştırmis ekonomilerde daha yaygın olarak 

göriilmektedir. 47 

3.1.4. Vatanda?-devlet arasında 

Devletin; bünyesindeki kurumlar ve özel kesimle, elektronik ağlar aracıligi 

ile bağlanması durumu “Elektronik Devlet” yada kısaca “e-devlet” kavramı ile 

ifade edilmektedir. ABD’de “On-line Government” kavramı yasalara girmiş 

durumdadır.48 Gelecekte gerçekleşmesi muhtemel bu türde, vatandaşlann devletle olan 

ilişkilerinin elektronik ortamda sürdüriilmesi mümkiin hale gelecektir.49 ABD.de bir 

çok eyalette, vergilerin internet aracıligiyla ödenebilmesi, bazı eyaletlerinde ise 

avukatlann internet aracılıgi ile dava açabilmelerine imkan tamyan düzenlemeler 

yapılmistır.50 

Henüz yaygın örnekleri olmayan bu kategoride ehliyet, pasaport 

başvurulan, sosyal güvenlik primleri ile vergi ödemeleri, evlilik, doğum, ölüm gibi 

kayıtlann yapılması vb. uygulamalar ile e-devlete ge?i§in sağlanması 

planlanmaktadır. İngiltere hükümeti, 2005 yılında turn kamu hizmetlerinin 

elektronik ortamda yapılabileceği ve e-devlete ge?i§in tamamlanacaginı 

duyurmu§tur. 

Devletin, e-devlete dönu§mesi sonucunda, i§lemlerin sıra beklemeye gerek 

kalmaksızın bilgisayar aracılıgi ile yapılması, kamu kesiminin personel sayı ve 

yapısında dönusum yaşanması, kırtasiye harcamamalannm azaltılması, işlemlerin 

şeffaflaşması bu yolla yolsuzluğun önüne geçilmesi gibi pek çok olumlu etkinin 

yaşanması beklenmektedir.51 

Yumu?ak, LGürhan, “Elektronik Ticaretin Geli?mekte Olan Ülkelere Etkileri ve Türkiye Üzerine Bir 
Değerlendirme”, www.ceterisparibus.net/yeniekonomi/e_ticaret.htm, 11.04.2006. 
USA: On-line Government in Massachussetts, A Report of the On-line Government Task Force, 
http://www.state.ma.us/itd/onlinegv/index.htm, 08.02.2006. 
Ersoy, Zeynep, “Elektronik Ticaret ve Ticaret Noktalan", iGEME,Ankara, 1999, s. 40. 
Aykın, Hasan, “Yeni Ekonomi, E-Devlet ve Gelir İdaresi-I”, Yakla§im, sy.lOO,Nisan 2001, s.80. 
Hasan AYKIN: a.g.m., 80. 
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3.1.5. Miisteri-miisteri arasında (C2C) 

C2C (Customer To Customer) Kullamcılann üriinlerini yine kullamcılara 

sattıklan bir alışveriş platformudur. Kullamcılar satışa sunduklan üriinlerin teklif alma 

süresini, rezerve fiyatim, fiyat arttırma miktannı belirleyerek satısi başlatırlar. Ürünü 

almak isteyenler de tekliflerini minimum arttırma miktanna göre veya istedikleri 

miktarda artırarak satisa katılabilirler. Aynca kullamcılar, satış yapanlar hakkında 

yorumlara ulaşabilir, yorum ekleyebilirler. Kullamcılara, ilan verme ve takas yapma 

olanaklan da sunar.52 

C2C sitelerine www.müzayede.com, www.gittigidiyor.com’u örnek olarak 

gösterilebilir. 

3.1.6. Mobil ticaret (m-commerce) 

M-Commerce, mobil yani hareketli ticaret demektir. Kablosuz (wireless) iletişim 

olanaklanmn gelişmesine parelel olarak M-commerce diğer elektronik ticaret 

yöntemlerinin yerini almaya başlamıştır. Bu ticaret şekli internet kullamcısı gibi sabit 

unsurlar gerektirmektedir. Mobil sistemlerde internet destekli ucuncü nesil iletişim 

cihazlan sayesinde her yerden iletişim imkanmin sağlanması bu sektöriin gelişmesine 

neden olmuştur. Japonya ve Avrupa’da ortaya ?ikan bu teknolojileri Amerikamn daha 

da geliştirmesi beklenmektedir.53 

3.2.Ticaretin Ger^ekleşme §ekline Göre 

Dijital ağlarda yapılan ticarette internet ile hem maddi üriinlerin hem de gayri 

maddi üriinlerin ticareti yapılmaktadır. E-ticaret hem mal ve hizmetlerin sipariş 

edilmesi hem de sipariş edilen mal ve hizmetlerin teslimini (ifasını) içermektedir. Bu 

nedenle e-ticarete konu mal ve hizmetlerin bu acidan bir sınıflandırmaya tabi tutulması 

gerekmektedir. 

http://www.bsg.com.tr/c2c.html, 01.05.2006. 

Kalakota,Ravi,-Robinson,Marcia, M-Business:The Race to Mobility, McGraw Hill,Newyork,2004. 
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3.2.1. Dolayh e-ticaret 

Maddi iiriin ticaretinde, internet, siparişin ve ödemenin çevrim içi 

gerçekleştirilmesine olanak sağlayan bir fonksiyon üstlenir. Bu durumda üriinler 

postayla yada diğer bir teslimat biçimi ile aynca teslim edilir. Bu e-ticaret biçimi dolayh 

e-ticaret biçimi olarak değerlendirilir ve internet sadece bir sipariş alam olarak kabul 

edilir.54 Bu tür işlemlerde ticaretin tamamen sanal ortamda yapılması mümkün 

değildir. Örneğin kitap, elektronik eşya, gıda maddeleri ve benzeri mallar internet 

ortamında sipariş edilebilir. Ancak bunlann teslimi geleneksel yollarla gerçekleşecektir. 

3.2.2.Dolaysız E-Ticaret 

Gayrimaddi üriinleri içeren ticarette ise internet sadece satışlan destekleyici bir 

sistem olmamn ötesine geçerek aym zamanda gayri maddi üriiniin, örneğin miizik, 

yazihm, film veya yayın gibi, bizatihi kendisinin teslimini de sağlayan bir araç haline 

dönusur. Bu şekilde teslimat hemen hemen amnda gerçekleşir ve gayrimaddi üriin 

ulusal sınır engeline uğramaksızın sanal olarak dola§ima girer.55 Bu tür mal ve 

hizmetlerin sanal ortamda sipariş edilmesi yamnda geleneksel yöntemlerle teslimi 

mümkün bulunmamaktır. Bu tür mal ve hizmetler “sayısal mallar/hizmetler” olarak 

amlmaktadır. geşitli damsmanlık (hukuk, muhasebe, mimarlık, miihendislik vs.) 

hizmetleri, finansal hizmetler, reklamcıhk hizmetleri, bazı tıbbi hizmetler, eğitim 

hizmetleri, çeşitli yayıncihk faaliyetleri de sayısal hale getirilebilen ve sanal ortamda 

sipariş edilebilen ve satın ahnabilen bashca hizmetlerdendir. 

4.ELEKTRONİK TİCARETTE ÖDEME YOLLARI 

Değişen ve gelişen teknolojilerle birlikte günümüz dünyasında insanlann 

ahşveriş anlayislan da değişmektedir. 90’lann öncesinde satıcı ile ahcının yüz yüze 

gerçekleştirdikleri ve üriinlerin musteriye doğrudan satış yerinde teslim edilmesini ve 

ödemenin yapılmasım öngören ahsveriş anlayısi, internetin yaygınlaşması ile birlikte 

ahm satım süreçlerinde farkh kanallann ve ortamlann devreye girmesinde etkili bir rol 

oynamistır. Değişen yaşam tarzlan ve yükselen sosyo-ekonomik hayat şartlan ile 

Yaltı, a.g.e., s.10 
Yaltı, a.g.e., s.10 
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birlikte artık insanlar, ali§veri§ ihtiyaçlanm kar§ilamak için zaman ve paradan tasarruf 

edebilecekleri e-ticaret ortamlanndan faydalanmaktadırlar.56 

Ticari globalle§me ve elektronik ticaret öncesi dünya ekonomik hayatına 

bakihrsa ödemelerin geleneksel metotlarla yapıldigi, vergilerin de yine geleneksel 

metotlarla toplandigi ve diğer ekonomik aktivitelerde de benzer uygulamalara 

gidildiği göriilecektir. 

Dünya’da bir kısım ülkeler, halihazırda mevcut en büyük problemlerden biri 

olan ödemeler sorununu çöziimlemek için çok yoğun bir uğra§ vermektedirler. Söz 

konusu sorun ülkelerce tartı§ihrken dünyada ya§anan teknolojik geli§me ve 

deği§meler, yeni ödeme §ekilleri, finansal sektörde meydana gelen geli§meler ile 

birlikte ya§anan yapısal deği§im ve bunun elektronik ticaret olgusuyla ortaya çıki§i 

gibi geli§melerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.57 

4.1.Kredi Kartlan Kullanımıyla Ödeme 

Elektronik ticarette yaygın olarak kullamlan ödeme sistemi, kredi kartı ile olan 

ödeme sistemidir. Kredi kartımn turn dünyada standart bir ödeme altyapısına sahip 

olması ve kullanıcı kitlesinin geni§liği Internet üzerinden yapılan alı§veri§lerde en çok 

kullamlan ödeme yöntemi olmasim sağlarm§tır. Elektronik i§ ve ticaret aktivitelerine 

baktigirmzda ise çok geni§ bir alana yayıldiginı söyleyebiliriz.58 Sektörlere göre farklılık 

göstermekle birlikte örnekleri; mal ve hizmetlerin elektronik ali§veri§i, üretim 

planlaması yapma ve üretim zinciri olu§turma, tamtım, reklam ve bilgilendirme, sipari§ 

verme, anla§ma/sözle§me yapma, elektronik banka i§lemleri ve fon transferi, elektronik 

kon§imento gönderme, gümriikleme, elektronik ortamda üretim izleme, elektronik 

ortamda sevkiyat izleme, kamu alımlan, elektronik para ile ilgili i§lemler, elektronik 

hisse ah§veri§i ve borsa, ticari kayıtlann tutulması ve izlenmesi,doğrudan tüketiciye 

pazarlama, sayısal imza, elektronik noter gibi güvenilir ucuncü taraf i§lemleri, sayısal 

içeri§in amnda dagitirm, amnda bilgi olu§turma ve aktarma, elektronik ortamda 

Uysal, Levent, “E-ticaretle Gelen Yeni Ekonomi”, 
ww.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=539, 01.05.2006. 
Javanpour, Oliver, “Elektronik Ödeme ve Vergileme Yoluyla Globalle?me”, çev. Ersan Öz, Vergi 
Sorunlan, sy.157, Ankara, 2001, s. 102. 
Özmen, a.g.e., ss.211,212. 
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vergilendirme, fikri, sınai ve ticari mülkiyet haklannın korunması ve transferi olarak 

sıralanabilir.59 

1999 yılında Amerikan Ticaret Bakanhgi’nın yaptigi bir araştırmada, 

e-ekonominin; ucuz girdi ve iş giicii ile diisiik maliyet gibi sebeplerle enflasyon oranimn 

azaltılmasında rol oynadigi saptanmistır. OECD, Avrupa Topluluğu ve ABD, e-ticarette 

1990'h yıllann sonlanndan beri stratejik toplantılar yapmakta ve ortak eylem planlan 

geliştirmeye çahşmaktadırlar. Bu çahşmalarda; kullamcılar ve miisterilerin e-ticarete 

giivenlerinin artması (kişisel bilgilerin güvenliği, güvenli kredi kartı kullammı, musteri 

haklannın korunması vb), geleneksel ticari faaliyetlerin yapılabilmesi için geliştirilmiş 

ve düzenlenmiş yasa ve kurallann elektronik ticari pazara da hitap eder hale gelmesi, e-

ticaret için oluşturulan bilgi ve iletişim altyapısımn geliştirilmesi, e-ticaretten alınacak 

verimin arttmlması gibi unsurlar göz önünde tutulmakta ve bu konularda hükümet 

politikalanna yön verecek kararlar alınmaktadır.60 

Gartner’in kaynak araştırmasına göre 2010 yılına kadar, Avrupa Topluluğu 

bünyesinde, e-ticaret ile ilgili konularda 20 milyon yeni iş olanagi yaratılacagi tahmin 

edilmektedir. Bu ve benzeri örnekler ve agiklamalara baktigimızda, globalleşen dünyada 

e-ticaretin ne kadar önemli olduğunu görmekteniz. Tablo 4’de dünyadaki toplam e-

ticaret hacminin yıllara göre artı§i göriilebilir. 

Tablo 4: Dünyadaki toplam e-ticaret hacminin yıllara göre dagilımı 

Yıllar 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

Hacim 
47 Milyar dolar 
133 Milyar dolar 
327 Milyar dolar 
574 Milyar dolar 
1.1 Trilyon dolar 
2.7 Trilyon dolar 
7.3 Trilyon dolar 

(Kaynak: Gartner.com) 

Uslu, İzzet, “Küresel Pazar ve Elektronik Ticaret”, 
www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php7nt458 , 01.05.2006. 

http://bilisim.milliyet.com.tr/detay.asp?id=1928&sayfa=l, 19.05.2006. 
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Türkiye’deki duruma baktigimızda ise, gerekli olan teknolojik altyapimn sürekli 

gelişmesiyle, internet kullanirmnın, ülkemizde de her alanda büyük bir hızla 

yaygınlaştigi görülmektedir. Özellikle 1999 yılından itibaren internet kullanıcılannin 

sayısındaki hızlı artış, Türkiye’deki şirketleri de internet ortarmna girmeye zorlamıştır. 

E-ticaret uygulamalannm ise, 1998 yılından sonra, bazı büyük alisveriş merkezlerinin 

internet üzerinde satış mağazalan açarak kurumlara ve bireysel girişimcilere e-dükkan 

kiralamalan ile başladiginı görmekteyiz. Basın ve bankacıhk alanlannda e-ticaret 

yatmmlarının hız kazanması ise 2000 Ti yıllann başlannda olmuştur. Reklamcılar 

Derneği 1998 yılında internet reklamlanna Kristal Elma Ödülü vermeye başlamistır. 

Elektronik ticaret konusunda çeşitli iiriin ve hizmetler sunan IBM, Microsoft gibi 

teknoloji firmalan da, turn dünya ile aym anda Türkiye’de e-ticaretle ilgili çalışmalanna 

hız vermişlerdir. 

Ülkemizdeki e-ticaret uygulamalan, genelde, işletmeden son kullamcılara 

(Business-to-Consumers / B2C) satış biçimiyle gerçekleşmektedir. Ancak, dünyadaki 

mevcut uygulamalardan da anla§ilabileceği gibi işletmeden işletmeye satış (Business-to-

Business / B2B) e-ticaret hacminin büyük kısmim oluşturmaktadır. Türkiye’de 

işletmeden işletmeye (B2B) satis modelinin ilk örneğini Arçelik, bayilerinden 

siparişlerini Internet üzerinden almaya başlayarak göstermiştir. Bununla beraber, 

devlette de bazı çalışmalar vardır. E-ticaret yasal altyapısim oluşturmak amacıyla e-

Ticaret Kurulu (ETİK) oluşturulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Dis Ticaret 

Müsteşarhgi'mn başkanliginda ilgili kuruluşlann katılımıyla oluşturulan ETİK 

bünyesinde hukuk, teknik ve finans çalisma gruplan vardır. 

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, Türkiye’de, 2005 yılının ilk 

3 ayında kredi kartlanyla sanal POS’lar üzerinden yapılan e-ticaret işlem hacmi 242 

milyon 770 bin YTL idi. 2005’in ilk 6 ayında Türkiye’de hızla artan e ticaret hacmi, 

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, yılın ilk altı ayında 563.5 milyon 

YTL’ye ulaştı. Tablo 5de Türkiye’deki toplam sanal POS (Point On Sale) sayısı ile e-

ticaret cirolannın yıllara göre arti§i göriilebilir. 
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Tablo 5: Türkiye’deki Toplam Sanal POS (Point On Sale) Sayısı lie E-Ticaret 
Cirolarmm Yıllara Göre Artı§i 

Yıllar 
2001 
2002 
2003 
2004 

Sanal POS sayısı 
520 
900 
1347 
2499 

Ciro 
55 Milyon dolar 

250 Milyon dolar 
500 Milyon dolar 
1.200 Milyar dolar 

(Kaynak: Bankalararası Kart Merkezi (BKM)) 

4.2. Elektronik Fon Transferi i§in Sati? Noktası Terminalleri Kullanımıyla 

Ödeme 

Otomatik makineler aracıligiyla fon transferini igeren sistemlerin 

evrimindeki aşamalardan biriside elektronik fon transferidir (EFT). Bu sistemde 

satis noktalannda yapılan ödemelerde, bir kart vasıtasıyla galışan terminallerin 

kullanirm yoluyla kullamcılann kendi banka hesaplanndan satıcim banka 

hesaplanna para aktanlması fikri temel teşkil etmiştir. Kredi kartlan, ATM veya 

hesaba erişim kartlannın da temelini oluşturan aym teknolojiden yola gikarak satis 

noktasından fon transferi sistemi meydana getirilmiştir. Kısaca bu sistem, kart 

kullamlarak veya elektromanyetik bir makine yoluyla alıcı ve satıcı arasında fon 

transferinin gergekleştirilmesi şeklinde işletilmektedir. 

Bu sistemde, işyeri ile banka arasında bilgisayar bağlantısı kurulmaktadır. 

Islemler kagit yada beige kullamlmadan gergekleştirilmektedir. Sistem, satis 

noktalannda yapılan ödemeyle ilgili satış verilerini bir kasete yada bilgisayar 

dosyalanna kaydetmektedir. Bu alanda yeni teknikler geliştirilmektedir. Bu 

tekniklere lazerle okuma örnek gösterilebilir. EFT işlemlerinin en ilging özelliği, 

ödemenin geri dönülemez niteliğidir. İkinci özelliği, ödemenin ancak EFT merkezinde 

işleme alındıktan sonra kesinleşeceği gergeğidir. Uguncü özelliği, sistemde ödeme 

mesajı gönderilerek yalnız alacaklandırma yapılabilmesidir. Dördüncü özelliği de 

mutabakata dayanan bir sistem olmasıdır.61 Bugün i?in EFT işlemleri daha ?ok nakit 

akirmnda tercih edilmekte olup diğer alternatiflere göre üstünlup hızından 

http://www.igeme.org.tr/TUR/ETRADE/ettk/fin.../finans2htm 
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kaynaklanmaktadır. Fakat bu üstünlük, kullamcılar acisından diğer alternatiflere göre 

biraz daha maliyetli olmaktadır.62 

Finans sektöriinde gerçekleştirilen e-ticaret uygulamalanndan olan EFT 

işlemleri aynca piyasadaki nakit sıkıntısı sorununu aşmakta önemli rol 

oynamaktadır. EFT yoluyla bankalar işlemlerini elektronik ortamda takip ederken, 

etkin fon yönetimini sağlamaktadırlar. Bugün için, iilkemizde gerçekleştirilen EFT 

işlemlerinin büyük kısmı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nda kurulan piyasa 

işlemlerinden oluşmaktadır. Söz konusu sistemde; para piyasası işlemleri, agik 

piyasa işlemleri, menkul kıymet piyasalan işlemleri, döviz ve efektif piyasa işlemleri, 

döviz devirleri, bankalar arası fon transferi ve diğer işlemler mevcut bulunmaktadır.63 

4.3.Elektronik Para Kullanımıyla Ödeme 

Elektronik para internet’te kullamlmak üzere geliştirilmiş para birimidir. 

Elektronik para günlük hayatta kullamlan mağaza geklerinin internet ortamındaki 

kar§ihgi olarak değerlendirilebiUr. Bu sistemden yararlanmak isteyen kişilerin ilk olarak 

elektronik para hizmeti sunan şirketler tarafından geliştirilen özel yazılımlardan birini 

bilgisayarlanna yüklemeleri ve o şirketle galışan bir bankada hesap agtırmalan 

gereklidir. Bundan sonra elektronik para ile anlaşmalı mağazalann sitelerinden veya 

kendisi gibi elektronik para yazılımını kullanan diğer taraflar ile sanal ahşveriş 

yapabilirler. Elektronik para yazılımı, istenilen miktarda paranın bir banka hesabından 

gekilerek, internet üzerinden yapılacak harcamalarda kullamlmak üzere elektronik 

ortamda saklanmasim sağlar. Her elektronik paranın normal hayatta olduğu gibi bir seri 

numarası vardır. Internet üzerinden bir harcama yapıldiginda belli seri numaralı 

elektronik paralar ahşveriş yapamn bilgisayanndan silinerek ahşveriş yapılan 

bilgisayara gegirilir. Bu şekilde, para aki§i aynen günlük hayatta olduğu gibi 

gergekleştirilir. Türkiye’de bu sistem henüz uygulamaya gegmemiştir. Dünyada 

elektronik para hizmeti veren bazı kuruluşlara örnek olarak CyberCash 

(www.cybercash.com), DigiCash (www.digicash.com) verilebilir.64 

Alptürk, Ercan, “Elektronik Fon Transferi (EFT) Islemlerinin Ödemeler Sistemindeki Yeri”, 
Yakla§ım, sy.101, Mayıs 2001, s.204. 
Alptürk, a.g.m., s.204. 
http://www.e-ticaretmerkezi.net/odemearaclari.php, 25.06.2006. 
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E-para kısaca gerçek hayatta kullandigimız paranın sahip olduğu turn özellikleri 

internet ortamında gerçekleştirmeyi hedefleyen teknolojik çöziimlere verilen isimdir. En 

büyük hedeflerinden biri de nakit paranın bireylere sağladigi anonimliği sanal ortamda 

temin etmektir. Bunun dısinda nakit para gibi kiiciik meblağlara bölünebilmesi, 

başkalanna transfer edilebilmesi ve bugiin bize ütopya gibi gözükse bile, gelecekte 

sadece internet kullanıcılannin sahip olabileceği ve diğer ülkelerin para birimlerine 

paritesi olan bir siber para yaratmak şeklinde başkaca hedefleri ve özellikleri söz 

konusudur. 

Elektronik paranın hukuki durumuna ilişkin olarak bu konuda Avrupa Birliğinin 

2000/46/EC sayıh bir Elektronik Para Direktifi ve bu doğrultuda gerçekleştirilmiş üye 

iilke uygulamalan söz konusudur. Türkiye’de de bu Direktif uyannca Merkez Bankası 

Kanununda, 5 Mayıs 2001 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 4651 Sayih Kanunla 

değişiklik yapılmis ve Elektronik Paranın yasal temelleri atılrmştır. Özellikle 4651 

Sayih Kanunun md. 4/f.II,c hükmünde; Merkez Bankasimn teknolojik gelişmeler 

kar§isında ortaya gikabilecek elektronik para gibi ödeme yöntemleri ve araglanni 

belirleme ile elektronik ortamda yüriitülecek işlemlere ilişkin düzenleme yapma 

konusunda yetkili olduğu belirtilmiştir.65 

Bunun dı§inda e-para ile ilgili olarak Avrupa Birliğindeki son duruma da göz 

atmak gerekirse: internette hizmet veren ve verdikleri hizmet kar§ihginda kuguk 

meblağlar (micropayment) talep eden birgok şirketin en büyük sorunu, bu ku?uk 

meblağlann tahsil edilmesinde yaşanmaktadır. Satın ahnan üriin karsihginda örneğin; 5 

USD veya Euro ödemek igin kullanıcimn kredi kartı bilgilerini ve diğer kimlik 

bilgilerini şirkete vermesi gerekiyordu. Bunun ortaya gikardigi sakıncalan herkesge 

bilinmektedir. AB soruna bu noktada gozüm arayi§i igine girmiş ve 2004 yihndan 

itibaren ?ikis yolu olarak üye ülkelere mobil operatörleri ve onlann sunduklan kontörlü 

hatlan göstermiştir. Buna göre; cep telefonu kullanıcılannın satın aldıklan ve 

telefonlanna yükledikleri kontörlerin her birinin bir birim fiyatı olduğu için, bu 

kontörler elektronik para olarak kabul edilmiş ve cep telefonundan internette ahşveriş 

yapan kullanıcılann satın aldıklan ve kucuk meblağlar ödemeleri gereken üriinlerin 

Berber, Leyla Keser,”Elektronik Para”, http://ekonomi.nuvegroup.com/g%C3%BCndem/epara.htm, 
04.05.2006. 
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bedelini bu kontörleri kullanarak ödeyebilecekleri kabul edilmiştir. GSM operatörleri de 

bu faturasız, kontörlü cep telefonu hizmetleri bakımından AB E-Para Direktifi 

anlamında, e-para ihraç eden kurum olarak kabul edilmiştir.66 

AB, http://europa.eu.int/ comm/ internal_market/ bank/ e-money/ index_en.htm# 

emoney şeklindeki web sayfasında konuyu üye devletlerin göriis ve önerilerine açmıştır. 

Alınan göriis ve önerileri takiben AB Komisyonu 2006 yılı bahar aylannda bu konuda 

bir politika önerisini de içeren rapor hazırlayacaktır. 

4.4. Akilh (Smart) Kartlar Kullanımıyla Ödeme 

Akilh kart (smart card), üzerinde manyetik bant yerine mikroçip ta§iyan plastik 

bir banka kartıdır. Bu plastik kartlara akilh kart denmesinin sebebi standart bir manyetik 

karttan 100 kat daha fazla bilgiyi depolama ve bu bilgileri işleme yeteneğine sahip 

olmasıdır. 

Akilh kartlar çok özel bir şifrelendirme yeteneğine sahip olduğundan oldukça 

güvenlidirler. Kaybolması veya çahnması kullamcı için hiçbir tehdit içermez, cunkü bu 

kartlan sahibinden başkası kesinlikle kullanamaz. Herhangi bir sanal mağazadan 

ahşveriş yaparken akilh kartim kullanmak isteyen tüketici akilh kart okuyucu klavye ile 

akilh kartim kullamr. Tüketicinin uzun formlar doldurmasına ve güvenlik endişesi 

duymasına gerek yoktur. Aynca tüketici bir ATM makinesinden akilh kartı ile yaptigi 

turn ahşveriş kayıtlannizı gözden geçirebilme imkamna sahiptir.67 Akılh kartlann bir 

özelliği de içerdikleri mikroçiplere farklı alanlardaki bilgilerin yüklenebilmesi 

sayesinde kredi kartlan ile aym amaçla kullamlabilmesidir.68 

Ödeme sistemlerinde akilh kart teknolojisi Türkiye için yeni bir kavramdır. Ancak 

cep telefonlannm içinde bulunan çipler ile akılh kartlar günlük yaşama girmiş 

bulunmaktadır. Akılh kartlann dünyada son yirmi yıldır kullamlmasına rağmen 

Türkiye’ye bu kadar gee gelmesinin nedeni pahah oluşudur. Manyetik banth kartlann 

bankalara maliyeti 30-40 cent iken akılh kartlann maliyeti 2-3 dolar civanndadır. Bir 

ATM makinesinin akilh kart okuyucu haline getirilebilmesi için 200 dolarhk harcama 

Berber, a.g.m. 
http://www.e-shop.gen.tr/e-ticaret/c_et_raporlar.htm, 25.02.2006. 
Dolanbay, Coşkun, E-ticaret Strateji ve Yöntemler, Meteksan Sistem Yayınlan, Ankara, 2000. 
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yapmak gerekmektedir. AkBil adı verilen Akılli Bilet, köprii ve otoyol geçişlerinde 

kullamlan Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) ile Koçbank'in Akilli Kart ve Garanti 

Bankasi'mn Bonus Card adlı kartlan ülkemizdeki akilli kart uygulamalanna örnek 

olarak verilebilir.69 

4.5. Elektronik Çek Kullanımıyla Ödeme 

Elektronik çek, elektronik ticaret gerçekleştiren sitelerin ödemeleri çek olarak 

kabul etmelerini ve işleyebilmelerini sağlayan bir ödeme sistemidir. Elektronik çek, 

ABD’de Financial Services Technology Consortium (www.fstc.org) tarafından SDML, 

Signed Document Markup Language, adı verilen bir işaretleme dili kullamlarak 

geliştirilmiştir. Elektronik çek sisteminde, ödemeler kredi kartı olmadan banka hesabı 

bilgilerinin gerekli olanlannin elektronik ticaret sitesine girilmesi yoluyla yapılır. 

Kullamcı bir anlamda ticaret sitesine çek keserek ödeme yaprmş olur. Bankadaki 

sistemler yapılan transferleri her gün temizleyerek bahsedilen hesapta alisverişin 

tamamlanması için gerekli şartlann yeterli olup olmadıginı kontrol ederler ve bu 

durumdan elektronik ticaret sitesini şifreli kanallarla haberdar ederler. Bu işlemler takas 

merkezi olarak adlandmlan finansal kurumlar tarafından da yüriitülebilir. Kullamlması 

kolay bir sistem olmakla birlikte, daha yaygın kullammı için gerekli sistemlerin finans 

sektörii tarafından kabul görmesi gereklidir. Bu hizmet ülkemizde herhangi bir kuruluş 

tarafından henüz uygulamaya konulmamıştır. Daha detaylı bilgi için www.echeck.org 

sitesi ziyaret edilebilir.70 

geklerin dünya üstünde geniş bir kullamm oranına ulaşmasından sonra 

elektronik ödeme sistemlerinden biri olan elektronik çeklerinde kullamslı bir uygulama 

olacagi dusunülmustür. Elektronik çeklerde bulunan ödeme sistemi aşagidaki 

birimlerden oluşmaktadır. 

-Bir musteri ve musterinin bankası; 

-Bir satıcı ve satıcmin bankası; 

-Değişik bankalar arasında çekleri işleten birim.(clearinghouse) 

Dolanbay, a.g.e.,s.27 
http://eticaret.garanti.com.tr/icerik/print.asp?i=44&c=l, 02.05.2006. 

33 

http://www.fstc.org
http://www.echeck.org
http://eticaret.garanti.com.tr/icerik/print.asp?i=44&c=l


Elektronik çeklerin yapısı çok basittir. Bir çek sadece miisterinin özel anahtan 

ile sayısal olarak imzalanmis bir dökümandan oluşabilir. Satıcı sayısal imzayı kontrol 

etmek için miisterinin a?ik anahtannın kullamr. Elektronik çeklerdeki para aktanmı tic 

faza aynlabilir. 

-Miisteri üriin veya servisi satın alır ve buna karsilık satıcıya bir elektronik çek 

gönderir. Satıcı kendi bankasından çeki doğrulamasım ister. Eğer çek gerçekse satıcı 

musteri ile olan finansal işini bitirir ve üriinii veya servisi sağlar. 

-Satıcı parayı alabilmek için çeki kendi bankasına gönderir. 

-Satıcimn bankası çeki clearinghouse’a gönderir. Clearinghouse alıcimn bankası 

ile irtibata geçerek çeki doğrular ve parayı satıcımn bankasına aktanr. 

Elektronik çekin avantajlan şunlardır. Bir şeyler doldurmaya, postayla 

uğraşmaya veya çeklerin ulaştmlması ile ilgilenmeye gerek yoktur, satıcı anında çeki 

elektronik ortamda bankaya iletip parasim alabilmektedir ve turn aşamalannda zaman 

tasarrufu sağlamaktadır. 

4.6.Diğer Ödeme Arabian 

Yukanda sayılan ödeme araçlan dı§inda da bir takım ödeme araçlan 

geliştirilmiştir. Bunlar aşagidaki şekilde sıralamp kısaca agiklanabilir;71 

Escrip: Bagis ödemeleri gibi bazı özel dusuk miktarlı ödemeler için 

kurulmuş bir sistem, 

IPIN : İnternet harcamalanm ISS faturalanna yansıtan bir sistem, 

PCPay : Smart Card bazlı bir sistem, 

Echarge My Phone : Telefon faturası ile entegre edilmiş bir sistem, 

First Virtual : Ödemeleri ucuncü bir kuruluşun toplayıp, ilgili taraflara 

dagitımını yaptigi bir sistemdir.72 

http://eticaret.garanti.com.tr/icerik/goster.asp?t=a&c=l&i=44 , 18.02.2006. 
http://eticaret.garanti.com.tr/e_tic_odeme_arac.htm, 18.02.2006. 
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5. ELEKTRONİK TİCARETİN HACMİ 

Küresel rekabette ayakta kalmamn “olmazsa olmazi" haline gelen elektronik 

ticaret (e-ticaret) son 2 yıl içerisinde (2004-2005) işlem bazında yüzde 140, hacim 

bazında ise yüzde 368 büyüdü. Dünya ticaretinde yüzde 15 paya sahip olması 

öngöriilen, Türkiye’de ise yüzde 2’lerde seyreden e-ticaretin önümüzdeki 3 yıl 

içerisinde (2006-2008) en az birkaç kat artması beklenmektedir. Bankalararası Kart 

Merkezi (BKM) verilerine göre, 2003’te toplam 22,7 milyar dolar olan toplam kredi 

kartı cirosunun sadece 262.4 milyon YTL, yani 196.5 milyon dolanm oluşturan e-ticaret 

payı, 2005’in ilk 11 ayında 42,7 milyar dolarlık toplam kredi kartı cirosunun 1.227 

milyar YTL, yani 926 milyon dolanm oluşturmuştur. 2004 yılimn Kasım ayı itibariyle 

yerli ve yabancı kartlann sanal POS’lardan yapmış olduklan işlemlerde 3 yıl içerisinde 

yüzde 140, hacim bazında da yüzde 368 artis kaydedilmiştir. 2003’te 3 milyon 535 bin 

678 olan e-ticaret işlem adedi, 2004 yılında 7 milyon 617 bin 446’ya sicrarken, bu 

rakam Aralık 2005 itibariyle 8 milyon 491 bin 174’e ulaşmıştır. Nüfusun yüzde 7’si ile 

10’u arasında değişen bir oranda internet kullamcısı bulunduğunu ifade eden sektör 

temsilcileri, bilgisayar satışlannda yillik ortalama yüzde 30 artış yaşandiginın hesaba 

katılması halinde internet kullamminın yaygınlaşmasına paralel e-ticaret yapan firma 

sayısimn katlanarak artacagim ve pazann olgunlaşacagim belirtmektedirler. Sanal 

ticaretteki güvenlik sorununun yüzde 90 çözüldupnü ve e-ticaretin önümüzdeki 

dönemde inşaat gibi farklı sektörlerle de büyüyeceğini kaydeden yetkililer, elektronik 

ortamda üriin tamtımı ve satı§imn maliyet agisından önemli derecede avantaj yarattigim, 

dünya rekabetinde pay almak isteyen KOBITerin de e-ticaretten mümkün olduğunca 

yararlanması gerektiğini belirtmektedir.73 

Son yıllarda Dünyadaki e-ticaret hacmi (Trilyon Dolar) aşagidaki gibi olmuştur. 

Tablo 6: Dünyada E-Ticaret Hacmi 

Yıl 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

Hacim (Trilyon Dolar) 
0,327.-
0,574.-
1,100.-
2,700.-
7,300.-

Kaynak. www.gartner.com 

Terzi, Özlem, - Bilgili, Songül Dalgıç, “E-Ticaret”, Ekonomik Forum, Şubat 2005, s.58. 
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Yapılan öngöriilere göre, 5 yıl içerisinde dünya perakende ticaretinin yüzde 15’i 

internet üzerinden yapılacaktır. Dünya genelinde eticaret hacminde asıl yükünü Kuzey 

Amerika, Avrupa (özellikle Batı ve Kuzey Avrupa) ve Uzakdoğu-Pasifik ülkeleri 

(özellikle Japonya, gin, Singapur hattı ve Avustralya-Yeni Zelanda hattim kapsayan 

coğrafi bölgeler) kaldırmaktadır. Ağ teknolojilerinin, bilişim sistemlerinin hem altyapı 

hem de güvenlik olarak çok geliştiği bu bölgelerde e-ticaret artık günlük yaşamı n 

aynlmaz bir parçası olarak göriilmektedir. Türkiye’deki rakamlar ise pek iç acicı 

değildir. Türkiye’deki e-ticaretin büyüme hızı yilhk yüzde 20’ler civannda iken, bu 

oran Amerika Birleşik Devletleri’nde yüzde 30Tar seviyesindedir. Türkiye’de internet 

kullanirm kentlerde, gençler ve profesyoneller arasında yüzde 80’leri a§maktadır. 

1999-2002 döneminde yakla§ik 450-500 bin ki§i olan internet kullamcı sayısı, 2004 

yılında yüzde 1000’lik bir artı.la 5 milyon ki§iye ula§rm§ durumdadır. Ancak, genel 

duruma baktıgimızda Türkiye nüfusunun sadece yüzde 7’sinin internet kullamcısı 

olduğunu göriiyoruz. Yatmm bankası Merill Lynch’in 2004 yılı i?in Türkiye’deki e-

ticaret pazanyla ilgili olarak yaptigi bir ara§tırmaya göre, Türkiye e-ticaret pazannın 4 

milyar dolara ula§acagi ve bunun yüzde 62’sini (Yakla§ik 2.5 milyar dolar) B2B 

pazannın, kalan 1.5 milyar dolarhk kısmım ise B2C pazannın kar§ilayacagi 

belirtilmekteydi. Bireylerin ve şirketlerin hayatim kolaylaştıran e-ticaret, kamusal 

ekonomi politikalar acisından da önemli avantajlar sağlamaktadır. Ekonomik büyüme 

için harcanan çabalar, geleneksel ekonomik süreçlerle yüriiyen ülke ekonomilerinde 

enflasyon baskısı yaratırken, e-ticaret hacminin büyümesi diğer etkenler gibi enflasyon 

artı§ina neden olmamaktadır. Bunun temel nedeni, e-ticaret sayesinde yakalanan üretim, 

pazarlama ve istihdam verimliliğidir. Bu avantajın farkına varan devletler, kamusal 

yatmmlan için kendi satın almalannı, ihalelerini de e-ticaret ortamına ta§iyıp kendi 

verimliliklerini artırabilmektedirler.74 

Terzi, a.g.e., s.60. 
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Tablo7 : Dünya ve Türkiye’de E-Ticaret Hacimleri 

2001-2004 Yıl Sonu Rakamlan 
B2C e-ticaret hacmi(milyon $)Türkiye 
B2C e-ticaret hacmi(milyar $)Toplam 
Internet kullanıcı sayısı(milyon)Türkiye 
Ki§i ba§ina dii§en yillik online harcama ($)Tiirkiye 
PC sayısı (milyon)Türkiye 
B2B e-ticaret hacmi (milyon $)Türkiye 
B2B e-ticaret hacmi (milyar $)ABD 

2001 
69,7 

78 
3,5 

19,9 
3,6 

298 
522 

2002 
177 
121 
6,1 
29 
6,1 

656 
782 

2003 
365,2 

188 
7,5 

48,7 
7,7 

1457 
1113 

2004 
614,3 

233 
10 

61,4 
11 

3235 
1500 

kaynak: http://www.ykb.com/hizmetler/e_ticaret/index.html 

Tablolardan da kolayca göriilebildiği iizere, dünyada olduğu gibi ülkemizde de 

internet kullantmı ve E-Ticaret hacmi hızla artmaktadır. E-Ticaret'te potansiyel pazar 

htzla büyüyecek ve bu pazarda pay sahibi olmak, giderek daha önemli hale gelecektir. 

Bu nedenle, bu yeni pazarda yer almak isteyen firmalann, sektöriin ortalama büyüme 

htzından daha hızlı yatinm yapmalan gerekmektedir.75 

Türkiye’de toplumun internetle tamşması çok yeni olmasına rağmen, teknolojik 

altyapısınm sürekli gelişmesiyle, ülkemizde de her sektörde internet kullantmı büyük bir 

htzla yaygınlaşmaktadır. Özellikle 1999 yihndan itibaren Internet kullanıcılartnın 

saytsındaki artş, Türkiye'deki firmalan da Internet ortamma girmeye zorlamıştır. 

Türkiye'deki elektronik ticaret uygulamalan yaygtn olarak işletmeden son 

kullamcılara (Business to Consumer, B2C) satış biçimiyle gerçekleşmektedir. Ancak 

işletmeden işletmeye satis elektronik ticaret hacminin büyük kısmını oluşturmaktadır. 

Dünyadaki mevcut uygulamalardan da anla§ilabileceği gibi kısa bir süre sonra 

Türkiye'de de bir çok şirketin tedarikçileri ve bayileri arasındaki işlemleri internete 

tasimalan beklenmektedir. 

Elektronik ticaretin büyüme trendini gören ve bu yeni pazarda yerini almak 

isteyen birçok firma rekabette geri kalmamak için Internet üzerinde site açmaya 

başlarmştır. Bir çok ünlii marka sanal mağaza açarken, Internet servis sağlayıcılan 

oluşturduklan alisveriş merkezlerinde sanal mağaza kiralamaya başladılar. Bu 

gelişmeler elektronik ticaret konusunda damşmanlık veren şirket sayısmin da artmasına 

yol acim§tır. 

http://www.onlineticaret.net/site/page.asp?dsy_id=1420 , 18.02.2006. 
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konusu mal ve hizmetlerin alısinda hesaplanan verginin indirilmesini ifade etmektedir 

(KDVK md. 29). Dolayısıyla uygulanan KDV bu prensibe uygundur. 

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de KDV'de vans iilkesi prensibi geçerlidir. 

KDV'nin konusu Türkiye'deki mal teslimi ve hizmet ifasıdır. Böylece bu prensip gereği, 

vergilendirme mal ve hizmetlerin tüketildiği ülkede gerçekleştirilmektedir. ithalat KDV 

kapsamına almirken, ihracat KDV di§i tutulmaktadır (KDVK md. 11).75 

Günümüzde KDV, e-ticaret acisından coziime ula§ilması gereken öncelikli bir 

konu durumuna gelmiştir. Yürürlükteki haliyle KDV e-ticaret üzerinde hayli etkin bir 

konumdadır. Ancak, yine de uluslararası işlemlerde uygulanabilirliğini artırmak için 

KDVK’ya bazı ekleme ve düzeltmelerin yapılması kagmilmazdır. KDV’nin tarh 

edilmesi ve tahsilinin temini için düzenleyici adımlar atılmalıdır.76 Bunun nedeni 

mevcut KDV sistemleri, mal teslimleri ve özellikle de hizmet ifalannın büyük ölcude 

ülke smirlan dahilinde gerçekleştiği dönemlerde geliştirilmiştir. Bu yapı içerisinde; 

Örneğin bir hizmetin nerede vergilendirileceği hususu işlemi yapan kişinin bulunduğu 

yer veya hizmetin yapıldigi yer esas alınarak belirlenmiştir. E-ticaret bu ticaret yapısmi 

değiştirmektedir. Bu sebeple, sınır ötesi mal ve hizmet ticareti çok fazla göz önüne 

alınmadan konulan KDV ilkelerinin bu çerçevede gözden geçirilmesi ihtiyacı ortaya 

gikmaktadır. 

Bu alanda ortaya gikabilecek sorunlar büyük ölcude yapılan işlemlerin niteliği 

ve işleme taraf olanlann kimliği konusunda yaşanmaktadır.77 KDV ve benzeri satis 

vergilerine tabi olan işlemler, mal teslimleri ve hizmet ifalan olmak üzere iki ana 

kategoriye aynlmaktadır. Bu işlemlerin aym ülkenin vergileme smirlan içerisinde 

elektronik ortamda gerçekleştirilmesinin vergi hukuku acisından önemli bir sorun 

yaratması beklenmemektedir. E-ticaretle bağlantılı KDV sorunlan, ülkeler arası mal 

teslimleri ve özellikle de hizmet ifalan ile ilgili olarak beklenmektedir. 

İlk önce KDV'nin bir tüketim vergisi olduğunu hatırlayarak ticari faaliyet 

gibi bir kavramın irdelemeyi yanlış bir yöne götürebileceği göz önünde 

bulundurulmahdır. Nitekim aldigi hizmetten fayda sağlayan tüketici konumundaki 

Giray, a.g.m., s.125 
Sevin5, Eser, “E-Ticaret ve KDV”, www.ymm.net/vergirehberi/elektronik-ticaret-ve-
kdv.htm.,18.06.2006 

Yıldız, a.g.m., s.148 

140 

http://www.ymm.net/vergirehberi/elektronik-ticaret-vekdv.htm.,18.06.2006
http://www.ymm.net/vergirehberi/elektronik-ticaret-vekdv.htm.,18.06.2006


bir çok insan için herhangi bir ticari faaliyet söz konusu olmadigi gibi, 

işletmelerin satın aldigi her hizmetin de zorunlu olarak ticari faaliyete yönelik 

olması gerekli değildir. Dolayısıyla faydalanmanın ticari faaliyet ile tammlanmaya 

çalı§ilması halinde faydalanmanın mevcut olduğu bir çok işlem KDV di§i kalmış 

olacaktır.78 

Aynca "hizmetten faydalamlan yer, ticari faaliyetin gerçekleştiği yerdir" gibi bir 

kural koymakla kanun hükmünün amacından uzakla§ilmış olunmaktadır. gunkü bu 

kuralla vanlan sonuç "vergilendirme her halükarda hizmeti satın alan kişinin 

ülkesinde yapılır" şeklinde ortaya gikmakta ve "hizmetten faydalanma" kavrarm 

tamamen ortadan kaybolmaktadır.79 

Sınır ötesi işlemlerde vergiye tabi bir işlemin birden fazla vergiye tabi 

tutulmaması veya tümden vergi dısi kalmaması için söz konusu işlemlerin hangi 

hallerde, hangi ülke tarafından vergilendirileceğinin a?ik kurallara bağlanması ve bu 

kurallann turn ülkelerce benimsenmesi gerekir. islemlerin nerede vergilendirileceği 

konusunda farklı kurallann kabul edildiği hallerde çifte vergileme veya hie 

vergilememe riski çok yüksektir. Her iki durum da rekabet ortamını olumsuz etkilediği 

için arzu edilmemektedir.80 

3.3 Damga Vergisi A^isından 

Damga vergisi, işlemler üzerinden ahnan bir vergidir. Bu işlemleri tevsik eden 

yahut hukuksal bir kimlik kazandıran kagitlar damga vergisine tabidir. Elektronik 

ticaret, yapısı gereği, ticari işlemlerin kagit yerine sanal ortamda yapılmasim 

gerektirmektedir. Bu durum kagit düzenleme ihtiyacını önemli öleude azaltırken, damga 

vergisinin de konusunun daralmasına yol açabilir. Elektronik ortama uyumlu bir hukuki 

yapının tesisi ve elektronik noter, sayısal imza ve onay makamı gibi kavramlara geçerlik 

kazandinlması ile birlikte, elektronik ortamdaki bu kayıtlann da hukuki geçerliliği ola-

cak ve mükellefler ticari işlemlerin çoğunu bu ortamda yapacaklardır.81 

78 Kamhi, Jak, “Ulkelerarası bağlamda bazı Elektronik işlemlerin Vergilendirilmesi”, 
http://www.degisim.org/yazarlar/elektronik_hizmetlerin_vergi.htm 

79 Kamhi, a.g.m., 
80 Yıldız, Habib, “Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesi”, Vergi Dünyası, Sayı 255, Kasım 2002, 

s.145 
81 Yıldız, a.g.e., s.149 
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488 sayılı Damga Vergisi Kanunun 1. maddesinde; “Bu Kanuna ekli (1) sayılı 

tablo da yazılı kagitlar Damga Vergisi'ne tabidir. 

Bu Kanundaki kagitlar terirni , yazılıp imzalanmak veya irnza yerine geçer bir 

işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için 

ibraz edilebilecek olan (5228 Sayılı Kanunun 59/4-a maddesiyle değişen ibare, 

Yürürlük: 31.07.2004) belgeler ile elektronik imza kullamlmak suretiyle manyetik 

ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade eder.” denilmektedir. 

5228 sayılı kanununla değişmeden önce DVK, “kagit” ortarmndan başka hiçbir 

tasiyıcı veya nakledici ortamı veri olarak kabul etmemekteydi. Ancak yapılan 

düzenleme ile elektronik imza kullanmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri 

şeklinde oluşturulan belgeler artık Damga Vergisi Kanununun konusunu 

oluşturduğundan, elektronik ortamda yapılan sözleşmeler damga vergisine tabi 

olmaktadır. Bu düzenleme ile Damga Vergisi acisından sorun büyük ölcude asilrmştır. 

Bu konuda başka bir sorun ise, vergileme hakkı ile ilgilidir. Bilindiği gibi 

Türkiye'de düzenlenen kagitlar ile Türkiye dısinda düzenlenmekle birlikte Türkiye'de 

işleme konulan kagitlar damga vergisine tabidir. 

DVK'run konu ile ilgili 1. maddesinin son fıkrasında; “Yabancı 

memleketlerle Türkiye’deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen 

kagitlar; Türkiye’.de resmi dairelere ibraz edildiği, üzerine devir veya ciro 

işlemleri yüriitüldup veya herhangi bir suretle hükümlerinden faydalamldigi taktirde 

vergiye tabi tutulur.” 

Ulusal vergileme bakımından sorun olmamakla birlikte elektronik ticaretle 

ülkeler arası işlemlerin artacagi dikkate alındiginda bir işlem birden fazla 

vergilendirilebileceği gibi vergisiz de kalabilecektir. Bu sebeplerden dolayı, damga 

vergisinin teknik olarak elektronik ortama uyarlanması mümkün olsa bile vergileme 

hakkı konusunda bazı sorunlann yaşanacagi söylenebilir.82 

Sonuç olarak, damga vergisi elektronik ortama uyarlansa bile gelir vergileri 

ile diğer harcama vergilerinde kar§ilasilan vergilendirme hakkmin belirlenmesi 

sorununun damga vergisi uygulamasında da gündeme gelmesi kagimlmaz olacaktır.83 

Yıldız, a.g.m., s.149 
Gtingör, a.g.m., s.136 
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Bu nedenle e-ticaret konusunda uluslararası diizenlemeler yapılırken vergileme 

yetkisinin kime ait olduğunun net bir şekilde tespitini sağlayacak kriterlerin 

belirlenmesi gerekir. 

3.4. Gümriik Vergisi A^isından 

Giimriik vergileri acisından asıl sorun doğrudan alıcimn bilgisayanna transferi 

yapılabilen sayısal üriinler konusunda oluşmaktadır. Bu tür mallann geleneksel mal ve 

hizmet simflandırması içerisinde yer almaması, gümriik vergisi kar§isında 

tammlanamamalanna yol açmaktadır.84 Bu nedenle Gümriik Vergisinin 

değerlendirilmesinde elektronik ortamda sipariş edilen fiziki mal ve sayısal iiriinleri 

ayn ayn ele almak gerekmektedir. 

3.4.1. Fiziki mallar 

Elektronik ortamda sipariş edilen ve geleneksel yöntemlerle teslimatı yapılan mallar 

a§ismdan giimriik vergilemesinde herhangi bir sorunla karsilasilacagma ihtimal 

verilmemektedir.85 Ciinkii bu tür mallar, mevcut kurallara göre gümriik vergilerine tabi 

tutulabilmektedir. Gümriik vergileri agisından asıl sorunu doğrudan alıcimn bilgisayanna 

transferi yapılabilen dijital üriinler oluşturmaktadır. Bu tür mallann geleneksel mal ve 

hizmet simflandırması içerisinde yer almaması, gümriik vergisi kar§isında 

tammlanamamalanna yol açmaktadır? Her ne kadar dijital üriinlerin KDV kar§isında 

hizmet olarak nitelendirilmesi öngöriilmus olsa da gümriik vergileri agisından kesin bir 

tammlanmn bulunmaması, bu tür üriinlerin gümriik vergisi karsisındaki beUrsizliklerini 

devam ettirmelerine neden olmaktadır. 

Elektronik ticaretin gümriik vergileri iizerindeki birincil etkisi diğer vergilerde de 

olduğu gibi dijital üriinlerde ortaya gikacaktır. Bilindiği iizere bu tür üriinler herhangi 

bir fiziksel varhga sahip olmadıklan gibi, doğrudan doğruya alıcimn bilgisayanna 

aktarabilmektedir. Türk Vergi Sistemi, bu tür üriinlerin .giimriik vergileri karsisında nasıl 

tammlandıklanna agiklık kazandıran herhangi bir yasal düzenlemeye sahip 

olmadigindan, burada bir boşluk yaşanacaktır. Dijital üriinlerin gümriik vergileri 

Yıldız, a.g.m.,s.l49 
Qak, a.g.e., s.106 
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kar§isında hizmet olarak nitelendirilmesi varsayımı altında, (OECD bu tiir üriinlerin KDV 

karsisında hizmet olarak nitelendirilmesini benimsemektedir.) üriinlerin iç mevzuatırmz 

agisından giimriik vergilerine tabi tutulmaması gerekmektedir. Ciinkii giimriik 

vergisi kanununa göre, bu verginin konusuna eşya girmektedir ve eşya tabirinin ise, 

her tiirlii madde ve kıymetleri kapsadigi hiikme bağlanmistır. Bu varsayım altında geleneksel 

ticaret yoluyla bir kitabın yurt disindan Türkiye'ye ithal edilmesi gümriik vergilerine tabi 

olacak iken, aym kitabın dijital iiriin olarak iilkeye sokulup tiiketiciye ulaştinlması, güm

riik vergilerinden muaf tutulacaktır. Bu durum elektronik ticaret lehine rekabet tarafsızligi 

kurallannin ihlal edilmesi anlamim ta§imaktadır. 

Elektronik ortamda siparişi verilen fiziksel varkga sahip mallar acisından ise, 

teslimat geleneksel yollardan yapıldigi için gümriik vergileri bakimmdan bir sorunla 

karsila§ilmaması dusunülmektedir. 

Ancak, gümriik mevzuatındaki konumuz ile alakalı iki muafiyet internet 

ortamında sipariş edilen ve gümriiklere fiziksel olarak sunulan mallar ile on-line 

iletilen mallar arasında aynmın çok iyi yapılmasını gerektirmektedir. 

Buna göre: 

i - Yurt di§indaki gerçek kişilerce Türkiye Gümriik Bölgesindeki gerçek kişilere 

posta veya hızlı kargo ta§imacılıgi yoluyla gönderilen gerçek kıymeti 300 EURO’yu 

geçmeyen şahsi, ailevi ve hediyelik eşya niteliğindeki ticari miktar ve mahiyette 

bulunmayan eşya (GK., md.l67/6-a). Bu türdeki eşyalar, gümriik vergileri ile 

KDV.den muaf bulunmaktadırlar. Malm değerinin 300 EURO’yu aşması haUnde bu 

vergiler eşyanın gerçek kıymeti üzerinden tahsil edilir ve ilgilisinden alimr. 

ii - Yurt dısindan Türkiye Gümriik Bölgesindeki bir kişiye mektupla veya 

posta paketi ya da hızlı kargo ta§imacıligi yoluyla gönderilen ve gerçek kıymeti 

gönderim ba§ina 100 EURO’yu geçmeyen ve ticari miktar ve mahiyette olmayan 

her tiirlii eşya (GK., md. 167/4). Bu türdeki eşyalar veya bu eşyalann içinde 

bulunduklan posta kolileri, gümriik vergileri ile KDV’den muaf bulunmaktadır. Bu 

muafiyete, uluslararasında “De Minimis Kurali" veya “Kucuk Paketler” muafiyeti adı 

verilmiştir.86 

Erdengi, T.Bora, “Elektronik Ticaret ve Gümriik İdarelerine Vergiler Acisından Muhtemel Etkileri-
2”, Gümrük Dünyası, Sy:30, Temmuz 2001, s.17. 
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Yukandaki iki muafiyet birlikte değerlendirildiğinde eşya kıymeti 100 

EURO’yu aşarsa (a) bendinde belirtilen mal haricinde kalan eşyalar giimriik vergileri 

ile KDV’ye tabidirler. Bunun dısinda, gümriik mevzuatında yurt dısindan bir işle 

ilgili olarak gönderilen ve ticari mahiyet arz etmeyen önemli değeri olmayan 

numunelik eşya ve modeller için de muafiyet hiikmii içermektedir.(GK., md.l67/8-d). 

E-ticaretteki artis yurt dısindan gümriik idarelerine gelecek paket sayısında 

oldukça önemli miktarda artisa yol açacaktır. Bunun nedeni, alıcılar artık distribütör 

yada aracılar yerine Internet üzerinden direkt iireticisinden mal alımı yapmayı 

tercih edecektir. Internet kullamm ve on-line mal sipariş maliyetlerinde meydana 

gelecek bir diisme diisiik kıymetli mal ithalinde bir patlamaya yol açacaktır. Bu da 

her ülkenin gümriik idareleri tarafından cozülmesi gereken bir problemi ortaya 

gikarmaktadır ki bu da amlan diisiik kıymetli mallann, “Kiiciik Paketler” kuralimn 

altında kalması durumudur. Bu durumun ortaya cikmasını sağlayan bir başka 

sebepte, Dünya Ticaret Örgütu'nün Uruguay Round kararlan neticesinde gümriik 

vergilerinde genel bir azalmaya gidilmesidir. Biitiin bu sebepler doğal olarak gümriik 

otoritelerinin iş yükünü artıracagindan kesinlikle etkin bir şekilde takip edilmesi 

gerekmektedir. gunkü e-ticaretin hızlı büyümesi ile değişen ticaretin yeni 

yöntemleri kar§isında, Türkiye’de mukim ticaret erbabı ile yurt dı§inda bulunan iş 

sahipleri arasında rekabet eşitsizliğine yol açacaktır. Bu nedenle, “De Minimis 

Kurah"nın, bu kuralda kullamlacak oranın yüksekliği veya azligi optimum şekilde 

belirlenmelidir. Posta veya hızlı kargo ta§imacıligi yoluyla gönderilen mallann 

vergilemesi ile ilgili dört alternatif vardır. Bunlar Internet ortamında sipariş edilen bu 

mallann gümriiksüz geçmesi ile muafiyet limitlerinin yükseltilmesidir. Diğer iki 

alternatif ise belli bir sayı ve miktar üzerindeki eşyadan eşyanın kıymeti üzerinden 

sabit oranh bir vergi alınması veya ta§iyıcılar tarafından verginin toplanması 

yöntemidir. AB üyesi ülkelerde bu son yönteme benzer usuller mevcut olup, 

Dünya Gümriik Örgiitii de “De Minimis Kurali"nm standart bir hale getirilmesi ve 

ticarette aracılık yapan ta§iyıcılann vergi toplaması hususunun araştmlması ve 

geliştirilmesini şiddetle desteklemektedir. 

Sonuç olarak hangi yöntem benimsenirse benimsensin sistemin, ticaretin 

aki§im kolaylaştmcı olması, yerel ve yurt dı§i tedarikçi firmalar arasında yer alan 
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rekabeti bir tarafın lehine bozmaması ve tasiyıcılar ile giimriik otoriteleri üzerine olağan 

iistii yiikler getirmemesi gerekmektedir. 

Bu nedenlerden ötiirii, tıpkı diğer ülkelerde olduğu iizere, Türk Gümriik 

İdaresinin, ulasim ve tasimacılık şirketlerinin gelecekte gümriik miisavirliğine 

ilaveten vergi toplama gibi görevleri iistlenebileceği ihtimali karsisında, uluslararası 

arenada geçekleştiren girişimlerde aktif rol iislenmesi gerekmektedir. Aynca, gerek 

posta yoluyla gerekse de diğer yollardan Türkiye’ye giriş yapan eşyalann, 

muafiyet limitleri altında ve üstünde olmak üzere gözlemlenmesi, istatistiksel 

verilerin derlenmesi ve yorumlanması gerekmektedir. Bu türdeki girişimler AB iiyesi 

ülkelerde zaten ba§lami§ olduğundan, ileriye dönük projeksiyon yapılması ve 

gerektiğinde hazır olabilmek amacıyla bu türdeki gah§malann acilen ba§latılması 

gerekmektedir. 

3.4.2.Hizmet ve Sayısal Ürünler 

Elektronik ortamlarda teslimi yapılan mal ve hizmetlere gümriik vergileri 

konusunda uluslararası alanda gösterilen genel eğilimin, bu tür mal ve hizmetlere 

serbest bölgelerde işlem göriiyormuş gibi davramlması şeldinde olduğu söylenebilir. 

Global bilgi altyapı komisyonunun hazırladigi rapora göre; iş gevreleri, gümriik vergileri 

de dahil olmak üzere uluslararası ticaret sisteminin miimkün olduğu kadar, ticaret üzerinde 

uygulanan engellerden muaf kalmasmi sağlamak iizere, hükiimetlerle işbirUgi igerisinde 

bulunmaktadır.87 

4458 Sayih Gümriik Kanunu’nun 3. maddesinin 8. fıkrasına göre, 

“gümriik vergileri” deyimi, yüriirlükteki hükümler uyannca eşyaya uygulanan ithalat 

vergilerinin yada ihracat vergilerinin tümünü ifade etmektedir. Aym kanuna göre 

ithalat vergileri deyimi, eşyamn ithalinde öngöriilen gümriik vergileri ve eş etkili 

vergileri, ihracat vergileri deyimi de, eşyamn ihracatında öngöriilen gümriik vergileri 

ve eş etkili mali yükleri, ifade etmektedir (GK., md.3/9-10). Göriileceği üzere 

hizmetler gümriik vergisine tabi değildir. Gümriik Kanunu’na göre gümriik 

vergisinin konusuna “eşya” girmektedir. Eşya tabirinin ise her tiirlii madde, üriin 

Çak,a.g.e., s.106. 

146 



ve kıymetleri kapsadigi hiikme bağlanmıştır (GK., md.3/23). Bu itibarla e-ticaretin 

güniimiizdeki hacmi dikkate alındiginda elektronik ortamda gerçekleştirilecek fiziki 

mal ticareti ile hizmet ticareti agisından e-ticaretin giimriik mevzuatı bağlantih 

önemli sorunlara yol açması beklenmemektedir. Buna kar§ilık, sayısal iiriinlerin 

ticareti konusunda aym değerlendirmenin yapılması miimkiin değildir. Sayısal 

üriinler ile ilgili sorun temelde bu üriinlerin geleneksel mal ve hizmet simflandırması 

içerisinde mütalaa edilememesinden kaynaklanmaktadır. Bu belirsizlik beraberinde 

hem iç mevzuatın hem de uluslararası anlaşma hükiimlerinin uygulanmasında bazı 

tereddütlere yol açmaktadır. 

Yukanda da belirtildiği gibi “eşya” giimriik vergisine tabi bulunmaktadır. 

Sayısal üriinlerin “eşya” olarak nitelendirilemeyeceği genel olarak kabul 

edilmektedir. Öte yandan, birçok sayısal iiriin aym zamanda fiziki mal şeklinde de 

ticarete konu olmaktadır. Örneğin, bir bilgisayar programmin internet aracihgiyla 

kişisel bilgisayara kopyalanmak suretiyle temin edilebileceği gibi piyasada disketlere 

kopyalanmış halde satın alınması da mümkündür. ilk durumda sayısal bir iiriin söz 

konusu olduğu için gümriik vergisi alınması gündeme gelmeyecektir. ikinci halde ise 

ithal edilen söz konusu program disketleri için mutat şekilde gümriik vergisi 

ödenmiş olacaktır. Bu durumun sayısal üriinler lehine bir rekabet eşitsizliğine yol 

açacagi a?iktır.88 

Öte yandan, mal ticareti ülkemizin de taraf olduğu Gümriik Tarifeleri ve Ticaret 

Genel Anlaşması (GATT-General Agreement on Tariffs and Trade) hükümlerine, 

hizmet ticareti ise Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (GATS-General Agreement 

on Trade in Services) kurallanna tabidir. Sayısal üriinlerin mal ya da hizmet 

kategorilerinden hangisine girdiği netlik kazanmadigindan bu üriinlerin hangi 

anlaşma hükümlerine tabi olacagi da a?ik değildir. Bu aynm önem ta§imaktadır. 

Zira, mal ticareti gümriik vergilerine tabi tutulurken hizmet ticaretinde ise bir başka 

iilkede hizmet sunma konusunda değişik sınırlamalar getirilebilmektedir. Diğer 

taraftan, e-ticaretin kontrolü mahiyeti gereği son derece giictiir. Bu durum, ulusal 

düzenlemelerle yapılması belli şartlara bağlanmis hizmetlerde sorunlara yol 

Çak, a.g.e., s.106 
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açacaktır. Örneğin ülkemiz de dahil hemen turn ülkelerde bankacihk, borsa, aracı kurum 

ve benzeri finansal hizmetlerin yiiriitiilmesi belli şartlann yerine getirilmesine 

bağlanmıştır. Aym şekilde, saghk hizmetleri, damşmanhk hizmetleri için de gerek 

bu işleri yapacak kişilerde bulunması gereken nitelikler gerekse hizmet işletmesinin 

nitelikleri konusunda bazı kurallar getirilmiştir. İnternet ortamında yiiriitiilen bu tiir 

faaliyetlerde gerekli niteliklerin mevcut olup olmadigimn belirlenmesi ve bunun 

kontroliigiictiir.89 

Her ne kadar giimriik vergisinin konusunu “eşya” oluşturmasına ve sayısal 

üriinlerin “eşya” olarak nitelendirilemeyeceği genel olarak kabul görmesine 

rağmen, Diinya Ticaret Örgiitiiniin Global Elektronik Ticaret Deklarasyonu’na 

göre, elektronik ortamda sipariş edilen ve ta§inan mallar “hizmet” kavrarm altında 

yer alacak ve dolayısıyla gümriik vergisinden muaf fakat KDV’ye tabi olacaktır.90 

Paralel bir göriis Küresel Elektronik Ticarete Kar§i Engellerin Kaldinlması konulu 

OECD Tartı§ma Raporunda yer almı§ ve elektronik mallar farklı bir 

değerlendirmeye tabi tutulmu§tur. Bu raporda a§agida belirtilen fikirler ön plana 

gikmaktadır; 

Elektronik ortamda teslim edilen mal ve hizmetler, gümriik vergisinden muaf 

bölgelerde gergekleşiyormuş gibi dusunülmelidir. Ancak, elektronik olarak sipariş 

edilen ve geleneksel yöntemlerle tesUm edilen fiziki mallar, genel olarak 

uygulanabilen vergilere tabi tutulmahdır. Örneğin, bilgisayar yazılımlannda gümriik 

vergileri bilgisayar diskinin değeri üzerine konulmaktadır. Bu diskin igerdiği 

bilgisayar yazılımimn üzerine vergi konulmamaktadır. Bu elektronik işlemde, bilgi 

aktarma yöntemi elimine edilmekte ve gümriik vergileri uygulanmamaktadır. Ancak, 

elektronik ortamda sipariş edilen ve geleneksel yollarla teslim edilen fiziki mallar için 

işlemler, mallar telefon veya posta yoluyla sipariş edilmiş gibi genel olarak 

uygulanabilen vergilere tabi tutulmahdır. Bu önerinin KDV’nin mal ve hizmetlere 

uygulanmasına yönelik bir simrlama getirme amacı yoktur. Bütün bu sorunlar için 

çözümler kolay bulunur nitelikte değildir. Gelir otoriteleri endişelenmezken, 

hükümetler e-ticaretin gelişimini yavaşlatacak adımlar atmaktan çekinmektedir. 

Güneş, a.g.m, 
Çak,a.g.e.,s.115 
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Hiikiimetler, internetin global doğasimn uluslararası kabul edilmiş bir gozümü 

gerektireceğini bilmektedirler. Vergilendirme konusunda nasıl bir ?ozüm 

benimsenirse benimsensin, e-ticaretin vergilendirilmesi basit olrnalı, e-ticarete 

geleneksel ticarete karsi bir avantaj sağlamamalı veya engel olmamalı ve e-

ticaretin gelişmesini engelleyici nitelikte olmamalıdır. E-ticareti engellememek igin 

internete herhangi bir yeni vergi girişimleri üzerine bir moratoryum konulması 

önerilmektedir. Böyle bir moratoryum, yetkililerin uluslararası boyutta istikrarlı 

politika tavsiyeleri oluşturma işine aktif bigimde katılmalannı sağlayacaktır.91 

Günümüzde sayısal ürünlerin vergilendirilmesi konusunda, bu ürünlerin 

üreticisi konumunda olan ABD gibi devletler vergilendirmeye karsi gikarken, 

genelde bu ürünlerin ithalatgisı konumunda bulunan gelişmekte olan ülkeler 

vergilendirme taraftandırlar. Türkiye de sayısal üriin ithal eden bir iilke olarak, 

uygulamada bunlann ithalinde vergi tahsil etmemekle beraber, vergilendirilmesini 

savunmaktadır. Bu durumun nedenleri, vergileme yetkisini bir pazarlık unsuru olarak 

kullanmak istemesi ve ilerde doğabilecek risklere karsi şimdiden bu yetkiye sahip 

olmak istemesi şeklinde dusunülebilir92. Bu itibarla OECD tartisma raporu 

?er?evesinde bir kanuni düzenleme yapılmıştır. 

20.01.2000 tarih ve 23939 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümriik 

Yönetmeliği’nin 98. maddesine göre; 

“Bilgisayarlarda kullamlmak üzere, ithal edilen veri ya da komutlar yüklü 

bilgi ta§iyıcılanmn gümriik kıymetinin belirlenmesinde, sadece tasiyıcı ortamın 

kendisinin maliyeti veya kıymeti esas alınır. Bu nedenle, tasiyıcı ortamın maliyet 

veya kıymetinden ayırt edilebilmesi koşuluyla, gümriik kıymeti, veri veya 

komutlann maliyet veya kıymetini igermez. Bu maddede gegen; 

-Ta§iyıcı ortam deyimi, entegre devreler, yan iletkenler ve bu tiir devre veya 

cihazlarla bütünlük oluşturan benzeri arag ve aletleri, 

-Veri veya komutlar deyimi, ses, sinematografik veya video kayıtlanm, 

kapsamaz.” 

Özbek, a.g.m., s.49. 
Özbek, a.g.m., s.49. 
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Yukandaki hükümden anla§ilacagi üzere yazılım programimn tasiyıcı ortam ile 

birlikte ithali halinde, sadece ta§iyıcı ortamın değeri gümriiklemeye konu olmakta, 

program bedeli dikkate alınmamaktadır. Ancak bu ffir sayısal üriinler üzerinden gümriik 

vergisi aranılmaması, buradan elde edilecek gelir ve katma değer üzerinden gelir 

vergisi ve KDV stopajı yapılmasına engel değildir.93 

4.ELEKTRONİK TİCARETTE BiLDİRİM ÖDEVLERİ VE BELGE -

KAYIT DÜZENİ 

Vergi mükelleflerinin şekli vergi mükellefiyeti olarak adlandmlan biçimsel ve 

usule ilişkin ödevleri vardır. Miikelleflerin yerine getirmek durumunda olduklan bu 

ödevler başta Vergi Usul Kanunu olmak üzere çeşitli vergi kanunlannda yer 

almaktadır. Bu ödevler kısaca, bildirmeler, defter tutma, beige düzenine uyma, defter 

ve belgeleri muhafaza ve ibraz etme, elektronik cihaz kullanma, beyanname verme 

olarak sayılabilir.94 

4.1. Elektronik Ticarette Bildirim Ödevleri 

Internet’te faaliyet gösteren alı§veri§ sitelerinin önceUkle kendilerine ait belirli 

bir isime sahip web adresine sahip olmalan ve bu sitenin tanınmasim sağlayacak alan 

adim tescil ettirmeleri gerekmektedir. Türkiye’de Domain-Name, yani .tr altında yer 

alan internet alan adlannın dagitirm ODTÜ tarafından yapılmaktadır. Bu alan 

adlannın belirlenmesinde uygulanan kurallann 50k katı olması internet alan adlan 

sayısimn artmasını da engellemektedir. Örneğin xom.tr. alt alan adı i?in Sanayi ve 

Ticaret Bakanligi tarafından verilen Ticari Sicil Tescil belgesi veya Patent Enstitüsü 

tarafından verilen Marka Tescil Belgesi istenmektedir. Dolayısıyla kucuk çapta iş 

yapan birisinin Türkiye’de alan adı alması çok zor olduğundan Top Level Domain 

denilen .com, .net, .edu, .mil, .gov gibi, kredi kartını numarası di§inda başka hiçbir 

bilginin istenmediği alan adreslerine müracaat edilmesi kaginılmaz olmaktadır. 

Uluslararası alan adı tescili ise InternetNIC’e kayıtlı Amerikalı kuruluşlar yapmaktadır. 

Özbek, a.g.m., s. 49. 
Özbek, a.g.m., s. 49. 
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Uluslararası tescil için de doğrudan veya internet Servis Sağlayıcı (ISP) şirketler 

kanalıyla müracaat edilebilir. 

Bu bağlamda OECD uygulamalan her ne kadar yazılım ve elektronik datadan 

oluşan bir web sitesinin fiziksel varliga sahip olmadıginı bu nedenle bir işyeri olarak 

kabul edilmemesi gerektiğini ve tek basina firmaya ait web sitesinin mevcudiyetinin, 

vergi mükellefiyeti için yeterli koşul olamadigi yönünde ise de ülkemiz 

uygulamalannda söz konusu tescil işlemlerinin VUK’un 154. maddesinin I s yeri 

agilmamış olsa bile ticaret siciline veya mesleki bir teşekküle kaydolunmak” 

hükmü doğrultusunda vergi idaresi acisından işe başlamldigina dair bir işaret olarak 

kabul edilmesi mümkündür. Bu itibarla Internet’te faaliyet gösterecek alışveriş 

sitelerinin vergi kimlik numarası alarak VUK’un 153. maddesine göre ‘işe 

başladıklanna dair bildirimi’ bağlı olduklara vergi dairesine vererek vergi 

mükellefiyetine ilişkin müracaata bulunması zorunluluğu doğmaktadır. 

Her bir web sitesi kendi özgün alan adı ile internet’te faaliyet 

gösterdiğinden şube sayısimn artması yada kendine bağlı işyeri sayısimn artması 

dusunülemez. gunkü, belirli ve tescil edilmiş alan adına sahip olan ve ticari 

faaliyette bulunan web sitesinin işyeri sayısim artırmasına gereksinimi olmadigi gibi 

ülkemiz uygulamalan dikkate ahndiginda böyle bir genişlemede mümkün değildir. 

Ancak, bazı web siteleri “mirror web sitesi” olarak tabir edilen yansıtılan bağlantı 

ve linkler aracılıgiyla faaliyetlerinin boyutunu diğer web sitelerine ta§iyabilirler. 

Söz konusu bağlantılann vergi idaresine bildirilmesine ilişkin olarak VUK’un 159. 

maddesi mevcut olup, maddenin bu gibi durumlan kapsayıp kapsamadigi tartisma 

konusudur. Bu itibarla agik ve net yasal düzenlemelere gereksinim duyulmaktadır.95 

Yukanda ifade edilen ülkemiz uygulamalan doğrultusunda alan adı tescilleri 

dolayısıyla ortaya gikacak vergisel yükümlülüklerin e-ticaretin gelişmesine engel 

olacagi söylenebilir. Her ne kadar mükellefiyet tesis edilmesinin yasal bir kazanç 

elde edildiğine işaret etmeyeceği iddia edilse de bu durumda gelir ve kurumlar vergisi 

mükellefleri için pek çok bildirim ve ödevin yerine getirilmesini zorunlu kılacaktır. 

Örneğin gelir vergisi mükellefiyetinin söz konusu olduğu durumlarda elde edilen 

Alptürk, Ercan, "Internette Ali?veri? Sitelerinin Vergisel Yükümlülüklerine İlişkin 
Değerlendirmeler”, Yakla§im , sy:107, Kasım 2001, s.167. 
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kazanç veya işlem hacmi dikkate alınmaksızın hayat standardı uygulamasına 

gidilecektir. Bu giinkii durum itibariyle Türkiye’den alan adı tescil ettiren kişi ve 

kurumlann dahi kontrolünün vergi idaresinin turn denetim ve bilgisayar 

elemanlanni seferber etmesi halinde bile söz konusu miikellefleri kontrolü oldukça 

zor göriinmektedir. Yukanda belirtildiği şekilde uluslararası alan adı tescili 

yaptıran ve Türkiye’de faaliyet gösteren ticari web sitelerinin vergisel 

yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğinin kontrolü ise imkansızdır. Bu 

doğrultuda ülkemizde özellikle e-ticaretin yaygınlaşması ve işlem hacminin artması 

durumunda gerek vergi kanunlannda gerekse ticaret kanunlannda yasal 

değişikliklere gidilmesi kagimlmaz olacaktır. 

4.2.Elektronik Ticarette Beige - Kayıt Diizeni 

Turn çağdaş vergi sistemlerinde olduğu gibi vergi sistemimiz de beyan esasına 

dayanmaktadır. Beyamn dayanagi ise kural olarak yasal defter ve belgelerdir. 

Beige diizeni beyan usulünün zorunlu bir tamamlayıcısıdır. Buna göre 

mükellefler matrahın saptanmasında ve beyamnda gelir ve giderlerini belgeye 

bağlayacaklardır. Bu belgeleme vergi denetimi agisından büyük önem tasidigi gibi, 

mükellefler yönünden de ispat yükii agisından önemli olmaktadır.96 

VUK’a göre, kural olarak, mükellefler uguncü kişilerle olan turn ilişki ve 

işlemlerini belgelemek durumundadırlar. Ancak bu kuralın bazı istisnalan vardır. 

Bunlar; 

- Örf ve teamüle göre bir belgeye dayandmlması gerekli olmayan giderler, 

- Belgenin teminine imkan olmayan giderler, 

- Vergi kanunlanna göre götürii olarak tespit edilen giderler. 

Bu istisnalar haricinde vergi mükelleflerinin matrahın tespiti ile ilgili 

kayıtlanmn tamamı fatura, sevk irsaliyesi, müstahsil makbuzu, gider pusulası, serbest 

meslek makbuzu vb. belgelere dayanmalıdır. 

VUK’un 172. maddesi hükmüne göre; ticaret ve sanat erbabı, ticaret 

şirketleri, iktisadi kamu müesseseleri, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler, 

Özbek, a.g.m., s.40. 
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serbest meslek erbabı ve giftgiler defter tutmak zorundadırlar. TTK’nun 66. 
maddesinde ise tacirlerin defter tutmakla yükümlü olduklan belirtilmiştir. 

Başlıca tutulması zorunlu defteler ise yevmiye defteri, defteri kebir, 
envanter defteri, işletme defteri, serbest meslek kazanç defteri ve giftgi işletme 
defteridir. Mükellefler tutmakla yükümlü olduklan bu defterleri noterlere tasdik 
ettirmek zorundadırlar (VUK., md.220). Tasdik edilmesi gereken defterlerin süresi 
içinde tasdik ettirilmemesi halinde usulsüzlük cezası uygulamr. Gecikmenin bir 
ayı aşması halinde ise yapılan işlem geçersiz kabul edilmekte ve hie tasdik 
yapılmamış olarak değerlendirilmektedir. (VUK.,md.352). Tasdik işleminin 
yapılmamış sayılması defterlerin hie tutulmamış olması ile eşdeğerde olduğundan defter 
kayıtlan ve bunun sonucu olarak da bu kayıtlara dayanan mükellef beyam 
geçerliğini kaybetmekte ve vergi idaresinin matrahı re’sen takdir etme yetkisi 
doğmaktadır (VUK., md.30). 

Bu sayılan defter ve belgelerden usulüne uygun tutulmuş olanlar (ihticaca 
salih) sahipleri lehine delil olarak kabul edilirler.97 Bu kuralın bir sonucu olarak 
da anılan niteliğe sahip defter kayıtlan ve bu kayıtlann dayanagim oluşturan 
belgelere dayalı beyan (aksi ispatlamncaya kadar) doğru kabul edilir. Mükellef 
beyanimn geçersiz kabul edilerek harici karinelere göre re’sen matrah takdiri 
yoluna başvurulabilmesi için defter ve belgelerin ihticaca salih bulunmadiginın 
ispatlanması yada defter ve belgelere ulaşma imkanimn ortadan kalkmis olması 
gerekir.98 

Yasal defterlere yapılması gereken kayıtlann kural olarak 10 gün içerisinde 
tamamlanması gerekir (VUK.,md.219). Yanlış kayıtlann düzeltilmesinde muhasebe 
ilkelerine uyulması, defter kayıtlannda boşluk bırakılmaması ve defter sayfalannin 
yok edilmemesi gerekir (VUK.,md. 217-218). 

VUK’un 227. maddesi uyannca mükellefler, kural olarak faaliyetlerine ve 
işlemlerine ilişkin kayıtlan anılan kanun çerçevesinde düzenlenen vesikalar ile 
belgelendirmekle yükümlüdürler. Kayıtlann belgelendirilmesi ve bu amaçla 

Aykın, Hasan, “Türk Vergi Hukukunda Elektronik Defter, Belge Kayıt Kavramlar”, 
turk.internet.com/haber/yazigoster.php3?yaziid=10022 

Alptürk, a.g.m., s.166 
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kullamlacak belgelere ilişkin esaslar VUK’un 227. ve izleyen maddelerinde yer 

almıştır. Mai yada hizmet alım-satımlannda beige düzenlenmesi zorunludur. Bu 

zorunluluk işleme taraf olanlann her ikisinin de mükellef olması halinde her iki taraf 

için de geçerlidir. Daha anla§ihr bir ifadeyle, bu gibi durumlarda satıcimn beige 

düzenleme, alıcının ise beige isteme ve alma yükümlup bulunmaktadır." 

E-ticaret ile sadece ticaretin şekli değişmemiştir. Teknoloji ticaretteki 

değişime paralel olarak toplumlann, kurumlann kayıt sistemini de değiştirmiştir. 

Elektronik arşivleme, elektronik faturalama ve elektronik muhasebe gibi kavramlar 

ortaya gikmıştır. Bu kavramlann hepsini “dijital muhasebe” adı altında 

toplayabiliriz. E-ticaret, isminin de anla§ildigi iizere, kagidın kullanılmadigi (sanal) bir 

ortamda gerçekleşmektedir. Bu ticarete ilişkin defter ve beige kayıtlannın da 

doğal olarak sanal ortamda gerçekleşeceğinin kabul edilmesi gerekir. Ancak, mevcut 

düzenlemeler sanal ortamdaki kayıtlan, kagida aktanlmadigi sürece geçerli kabul 

etmemektedir. Yüriirlükteki sistem bir bütün olarak değerlendirildiğinde elektronik 

ortamdaki kayıtlann hukuki geçerliliğe sahip kabul edilmemesinin haklı 

gerekçelere dayandigi göriilmektedir. Zira, henüz gerekli altyapı oluşmadigindan 

sanal ortamdaki kayıtlann değiştirilebilmesi, böylece de kayıt ve beige düzeninin 

fonksiyonel olmaktan gikanlması olasıdır. 

4108 Sayih Kanunun 4. maddesiyle VUK.un 175. maddesine eklenen ve 

02.06.1995 tarihinde yüriirluge giren fıkra ile Maliye Bakanligina, muhasebe 

kayıtlanm bilgisayar programlan aracıligiyla izleyen mükellefler ile bu bilgisayar 

programlannı üreten gerçek ve tüzel kişilerce uyulması gereken asgari hususlar ile 

standartlar ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslan belirleme hususlannda yetki 

verilmiştir. Aynca Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) mükerrer 257. maddesi defter, kayıt 

ve belgelerini elektronik ortamda saklama ve ibraz etme imkanı getirmektedir. Gü-

nümüzde geleneksel yöntemlerle izlenen kayıt ve belgelerin saklanması ve ibrazı külfetU 

bir hal alrmstır. VUK'nun mükerrer 257. maddesinde düzenlenen yetki ile teknolojinin 

imkanlanndan yararlamlabilmektedir. Günümüzde çok kuciik manyetik kayıt ortamlannda 

büyük çaph bilgi depolanması, ta§inabilmesi ve işlenmesi olanagi bulunmaktadır. Aynca 

internet ortamı, bilgiyi kaynagindan sağlama veya elektronik dosya transferiyle kısa sürede 

99 bkz. 213 sayih Vergi Usul Kanunu 
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bilgi edinebilme olanaklan sağlamaktadır. Geleneksel ticaretin vergilendirilmesinde 

olduğu gibi elektronik ticaretin vergilendirilmesinde de, birbirleri ile sıkı bir ilişki içinde 

olan normatif ilkeler niteliğindeki vergileme prensiplerine uyulması gerekmektedir. Her 

şeyden önce internet üzerinden yapılan ticareti vergilemenin, idareye ve miikelleflere olan 

maliyetini olabildiğince dusurmek gerekmektedir. Elektronik ticaret ile ilgili mali 

hükümler basit ve herkesçe anla§ilabilir nitelikte olmahdır. Böylece, gerek mükelleflerin 

gerekse de maliye elemanlannin vergileme sırasında hata yaparak ihtilafa dusme 

olasıligien aza indirilecektir.100 

Amlan yetkiye istinaden, Vergi Usul Kanunu uyannca kagit ortammda 

düzenlenen, tutulan, muhafaza ve ibraz edilen defter ve belgeler yerine, aym bilgileri 

içeren elektronik defter ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, 

muhafazası ve ibrazına ilişkin usul ve esaslar 11.07.2006 tarih ve 26225 sayılı Resmi 

Gazetede yayınlanan 361 sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenmiştir. 

Buna göre;101 

Söz konusu uygulamadan yararlanmak için başvuran mükelleflerin, aşagidaki 

şartlan sağlamalan halinde, kendilerine elektronik defter ve beige uygulamasına 

geçmeleri için Başkanlıkça izin verilebilecektir. 

1 - Bilanço esasına göre defter tutulmahdır. 

2 - Elektronik ortamda tutulacak defter ve beige sistemi donamm, yazılım, 

personel ve diğer agilardan uygun bulunmalıdır. 

Elektronik ortamda tutulacak defter ve beige uygulamasından yararlanmak 

isteyen mükelleflerin izleyecekleri prosedür aşagida belirlenmiştir. 

1 - Uygulamadan faydalanmak isteyen mükelleflerin; elektronik ortamda tutmak 

istedikleri defter ve belgelerini, elektronik muhasebe sistemlerini oluşturan donamm ve 

muhasebe programlanm, kayıtlann nasıl oluşturulduğu ve saklandıginı, personel ve 

sistem güvenliklerini içeren bir rapor hazırlamalan ve elektronik defter ve belgelerin 

veri formatında tutulması ve gönderilmesine ilişkin aşamalı bir planla birlikte yazı 

ekinde Gelir idaresi Başkanligina göndermeleri gerekmektedir. 

Bakkal, a.g.m., s.207 
bkz: 361 Seri Sıra Nolu Vergi Usul Genel Tebliği 
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2 - Başvuru iizerine işyerinde Başkanhk personelince yapılacak tespitten sonra, 

şartlan tasiyan miikelleflerle Başkanhk arasında bir protokol yapılacak ve uygulama 

öncesi hazırlık dönemine başlayabilecekleri bir yazı ile kendilerine bildirilecektir. 

3 - Hazırlık döneminin mükellef için yeterli olmaması halinde, döneme ilişkin 

süre Başkanhkça uzatılabilecektir. Ancak, bu dönem her halükarda 5 yıldan fazla 

sürmeyecektir. Hazırlık dönemi içinde mükellefler, sadece elektronik ortamda tutmak 

istedikleri defter ve belgelerini hem elektronik ortamda hem de kagit ortarmnda 

tutacaklardır. 

4 - Hazırlık dönemini başan ile geçiren mükellefe, elektronik defter ve beige 

uygulaması için bir izin belgesi verilecektir. Mükellefler, yapılan protokolde belirlenen 

tarihten itibaren defter ve belgelerini yalmzca elektronik ortamda tutabileceklerdir. 

İzin alan mükellefler alış ve gider belgelerini, veri formatındaki bilgileri içerecek 

şekilde elektronik kayıt ve beige haline getirecekler, aynca bu belgeleri orijinal haliyle 

de kagit ortarmnda muhafaza edeceklerdir. Mükellefler, anlaşmah matbaalarda 

bastırmak veya notere tasdik ettirmek suretiyle Vergi Usul Kanunu uyannca 

düzenlemek zorunda olduklan belgelerin aslını, kagit ortarmnda düzenleyerek ilgili 

kişiye verecek, ancak bu belgelerin ikinci nüshalanm veri formatına uygun şekilde 

elektronik ortamda elektronik beige olarak muhafaza edeceklerdir. 

Elektronik defter ve beige sisteminin, elektronik defter ve belgelerin 

değiştirilememesi, bozulamaması, silinememesi, okunamaz hale getirilememesi, 

erişilememesi konulannda önlemler içeren kontrol mekanizmalan bulunmalıdır. 

Elektronik defter ve beige sistemi, elektronik defter ve belgelerin çagnlması ve 

basılması işlemlerini de yapmalıdır. Sistem, elektronik defter ve belgelerin eksiksiz ve 

kolayhkla okunabilir kagit baskılannı üretebilme imkanma da sahip olmalıdır. 

Mükellefler, elektronik defter ve belgeleri Başkanligin belirleyeceği dönemlerde 

DVD-R’lara kaydedecekler ve Başkanliga göndereceklerdir. 

Mükellefler, vergi inceleme elemanlannca işyerinde vergi incelemesine 

başlanması halinde, inceleme elemanma gerekli her türlü kaynagi (uygun donanım ve 

yazihmlar, terminallere ula§im imkanlan ve uzman personel gibi) sağlamak 

zorundadırlar. 
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Mükellefler yazılım, donanım, dosya, personel, dokiimantasyon vb.den miiteşekkil 
elektronik defter ve beige sistemlerini, higbir şekilde kısmen veya tamamen vergi 
inceleme elemanlannın ulasimmi ve kullammını engelleyecek bir sözleşme veya lisansa 
konu edemezler. Aynca sistemi oluşturan ogelerin haczedilmesi halinde, en ge? u? iş 
günü iginde Başkanhga haber verilmesi gerekmektedir. 

Mükellefler, elektronik defter ve beige sistemine ilişkin bilgisayar kayıtlanndaki 
zarar görme veya işlem görememe ve değişiklik hallerini, Başkanhga 15 gün iginde 
bildirerek zarar gören kayıtlannı aynntılı olarak agiklamak ve bu kayıtlan nasıl 
tamamlayacagina ilişkin aynntılı bir plan sunmak zorundadırlar. 

Ancak mükelleflerin, sistemde değişiklik yaratmayan hususlan bildirmelerine 
gerek bulunmamaktadır Bu uygulamadan yararlanan mükellefler, elektronik defter ve 
belgelerini istedikleri programda ve formatta tutabileceklerdir. 
Başkanhga gelen verilerde birlik sağlanabilmesi i?in mükelleflerin, Ba§kanlıktan temin 
edecekleri veri formatmi kullanmalan zorunlu olup; elektronik defter ve beige verileri, 
bu formatta ve bir defa yazılabilen DVD-R’lara kaydedilerek (protokolde belirlenen 
esaslar ?er?evesinde) Ba§kanliga gönderilecektir. 

Mükellefler, Ba§kanligin belirleyeceği dönemleri igeren verilerin yer aldigi 
DVD-R'Ian, verilerin ait olduğu dönemi takip eden ayın en son günü akşamına kadar 
Başkanhga elden veya iadeli taahhütlü posta ile göndermek zorundadırlar. 

Mükellefler tarafından gönderilen DVD-R’lar Başkanlıkga (belirlenen formata 
uygun olarak hazırlamp hazırlanmadigi yönünde) bir ön denetime tabi tutulacaktır. Ön 
denetim sonucunda, DVD-R’lann istenilen formata uygun olmadıginın anlasilması 
halinde durum mükellefe bildirilecek ve mükellefler verilen süre igerisinde gerekli 
düzeltmeleri yaparak yeni DVD-R'Ian Başkanhga göndereceklerdir. 
Başkanhkga ön denetime tabi tutularak, belirlenmiş olan formata uygunluğu kabul 
edilen veriler, vergi kanunlan kar§isında kagit ortamında tutulan defter ve belgeler gibi 
kabul edilecektir. 

Vergi Usul Kanununda ve diğer vergi kanunlannda yer alan defter (tasdike 
ilişkin hükümler hari?), kayıt ve belgelere ilişkin hükümler elektronik defter ve belgeler 
i?in de gegerhdir. 
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Mükelleflerin, verilerini Başkanliga göndermiş olmalan, defter ve belgelere 

ilişkin muhafaza ve ibraz ödevlerini ortadan kaldırmamaktadır. 

Diğer kurumlar tarafından elektronik ortamda tutulan defter ve belgelerin kagit 

ortamında ibrazının istenmesi halinde, mükellefler elektronik defter ve belgeleri kagit 

ortamına aktararak bu yükümlülüklerini yerine getirebileceklerdir. 

Bu Tebliğde belirtilen veri formatında yer almayan ve diğer Kanun hükümlerine 

göre düzenlenmesi, kullamlması veya muhafazası gereken defter ve belgelerin, kagit 

ortamında düzenlenmesine, kullamlmasına ve muhafaza edilmesine devam edilecektir. 

Başkanlık, durumlanm da dikkate alarak mükelleflerin; 

1. Vergi Usul Kanunu uyannca düzenlemek zorunda olduklan belgelerin tamamı 

veya bir kısmim (asıl nüshayı) kagit ortamında düzenleyerek ilgili kişilere vermelerine 

ve sadece bu belgelerin ikinci niishalanm, 

2. Vergi kanunlanna göre tutmak zorunda olduklan defterleri, 

3. Vergi kanunlanna göre tutmak zorunda olduklan defterlerin yanında Vergi 

Usul Kanunu uyannca düzenlemek zorunda olduklan belgelerin tamamı veya bir 

kısmim (asıl nüshayı) kagit ortamında düzenleyerek ilgili kişilere vermelerine ve sadece 

bu belgelerin ikinci nüshalanm, 

4. Vergi kanunlanna göre tutmak zorunda olduklan defterlerin yanında bu 

defterlerin dayanagi olan belgelerden sadece alış ve gider belgesi mahiyetinde olanlan 

veri formatına uygun şekilde elektronik ortamda elektronik defter ve/veya beige olarak 

muhafaza etmelerine, bir veya birkaginı uygulamalanna (Tebliğin diğer bölümlerinde 

yer alan usul ve esaslara uyulmak şartıyla) izin vermeye ve lüzumu halinde verilen 

izinleri kaldırmaya yetkilidir. 

Elektronik verileri içeren DVD-R’lann normal süresinden sonra yazılı olarak 

istenmesine rağmen verilmemesi, Başkanlığa gönderilen ancak belirlenen formata 

uygun olmaması nedeniyle kabul edilmeyen verilerin, yeniden verilen süre içerisinde de 

verilmemesi halinde; bu Tebliğe göre verilen izin Başkanlıkça iptal edilebilecektir. 

izinleri Başkanlıkça iptal edilen mükellefler, 5 yıl süre ile bu Tebliğ ile getirilen 

uygulamadan yararlanamayacaklardır. 
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İzni iptal edilen mükellefler, on gün içinde defter ve belgelerini tasdik ettirecek 

veya anlaşmalı matbaalara bastıracak ve eski usulde defter tutmaya ve belge 

düzenlemeye başlayacaklardır. 

Mükelleflerin elektronik ortamda tuttukları defter ve belgelere ait DVD-R’ları 

veya gerekmesi halinde orijinal verilerinin, yetkili kişilere ibraz edilmemesi halinde 

Vergi Usul Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem yapılacaktır. 
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SONUÇ 

Avrupa Birliği Bilgi Toplumu Yiiksek Uzmanlar Grubu raporunda da belirtildiği 

gibi; elektronik ticaretin vergilendirilmesi konusu tartısilırken, uygulanabilir "alternatif 

vergi sistemleri" ciddi olarak iizerinde durulması ve araştırmalar yapılması gereken bir 

konudur. 

Elektronik ticaretin vergilendirilmesi günümiizde uluslararası maliye dünyasim 

meşgul eden en önemli konulardan birisidir. Bir grup, henüz gelişme aşamasında olan 

elektronik ticaretin vergilendirilmemesi gerektiğini, zaten çok yaygın olmayan, fakat 

gerek tüketicilere gerekse şirketlere büyük kolaylıklar ve faydalar sağlayan bu ticaret 

şeklinin mali kararlarla saptmlmaması gerektiğini savunmaktadır. Böyle bir 

uygulamamn genellik ve tarafsızlık ilkelerine ters duseceği agiktır. Ancak katı bir 

şekilde tarafsızlık ilkesine bağlı kalmamn da ne kadar doğru olacagi konusunda 

supheler tasimaktayız. Bazı sektörleri vergi teşvik önlemleri ile desteklemek, eskiden 

beri varolan mali uygulamalardandır. Elektronik ticarete konu işlemlerin de hie olmazsa 

belli bir süre vergiden istisna edilmeleri hem elektronik ticareti de dikkate alan vergi 

kanunlannın tartı§ilıp formüle edilmesi acisından vergi idarelerine zaman kazandıracak, 

hem de söz konusu ticaret şeklinin gelişip guclenmesine katkıda bulunacaktır. 

Elektronik ticaret gerektiği kadar yaygınla§ip belli bir olgunluk aşamasına ulaştıktan 

sonra, artık geçiş aşamasında hazırlanrmş ve elektronik ticareti de dikkate alan vergi 

kanunlanyla, herhangi bir kargaşaya yol açmadan planlı ve programlı bir şekilde 

vergilemeye gidilebilecektir. 

Bir başka göriis ise, elektronik ticaret için yeni vergiler koymak yerine mevcut 

vergi kanunlan ile bu işin yüriitülmesidir. Ancak böyle bir uygulamamn, yukanda 

agikladigimız çeşitli nedenlerle hemen hemen olanaksız olduğunu ileri sürmek 

mümkündür. Elektronik ticaret, birçok yönden geleneksel ticaretten farklılık 

gösterdiğinden, vergilendirilmesiyle ilgili birçok sorun bulunmaktadır. Öncelikle 

elektronik ticaretin vergilendirilmesi, ülkelerin geleneksel ticarete göre düzenledikleri 

vergi kanunlanna göre yapılacaktır. Bu ise birtakım sorunlar yaratmaktadır. Bu güne 

kadar vergi sistemlerinde yapılan düzenlemeler coğrafi olarak bir yere bagimhlık 

temeline oturtulmuştur. Oysa elektronik ticarette fiziki olarak herhangi bir yere 

160 



bagimlılık söz konusu değildir. Bu durumda, gerek mükellef gerekse ülkeler için 

vergilerin kim tarafından tahsil edileceği, başka bir ifadeyle vergilendirme hakkimn 

kimde olacagi konusunda önemli sorunlar yaşanmaktadır. 

Mevcut vergi kanunlan elektronik ticaretin söz konusu olmadigi dönemlerde 

gikanldıklan için elektronik ticaretin vergilendirilmesinde, yetersiz kalacaklar, vergi 

konusunun yeteri kadar tammlanamaması matrahın gerektiği şekilde kavranamaması, 

çifte vergilendirme gibi çeşitli sorunlara yol açacaklardır. Bu nedenle, mevcut vergi 

kanunlan ile hemen hemen turn vergileme prensiplerini çiğneyerek, eksik ve adaletsiz 

bir vergileme yapmak yerine, elektronik ticaretin belli bir süre vergi dısi bırakılmasının 

daha doğru olacagim dusunmekteyiz. Elektronik ticaretin günümüzde fazla yaygın 

olmadigi göz önline alındıginda böyle bir uygulamamn hie olmazsa şimdilik ülkelerin 

vergi gelirlerinde büyük bir azalmaya yol açmayacagim dusunmekteyiz. Günümüzde 

elektronik ticaretin vergilendirilmesinde kar§ila§ilan sorunlann önemli bir kısmı daha 

önceden de ulusal ve uluslararası vergilendirmede var olan sorunlardır. Elektronik 

ticaret yeni vergilendirme sorunlan yaratmaktan çok, mevcut sorunlann daha da agir-

laşmasına yol açmıştır. Elektronik ortam, kayıt di§i ekonomi ve kara paranın aklanması 

gibi konular için uygun ortam yaratmaktadır. Böyle bir ortamda ülkelerin vergileme ile 

ilgili kar§ilaşabilecekleri en önemli sorun, teknolojinin sunduğu imkanlann bireylerin 

ve firmalann hareketliliklerini artırmalan ve günümüzde ülkelerarası vergi 

farklihklanndan daha kolay ve ucuz bir şekilde faydalanabilmeleridir. Elektronik 

ticarette vergiden kaginma ve kagirma olanaklan daha fazladır. Bu durum elektronik 

ticaretin vergi matrahında önemli erozyonlar yaratmasına neden olabilmektedir. Turn 

ülkelerin toplam vergi gelirleri içinde önemli bir yere sahip olan harcama vergilerindeki 

kayıp, kamu maliyesi agisından önemli sorunlar yaratacaktır. 

Teknolojik imkanlann, vergi sürecinin gerektirdiği kan§ik formaliteleri yerine 

getirebilecek donamma sahip olmayan kucuk ve orta ölçekli firmalan da elektronik 

ticaret ortamına çekmesi, bilerek yada bilmeden yapılan vergi hatalanm artıracaktır. 

Elektronik ortamın vergi denetimlerini gucleştirmesi vergi kayıp ve kaçaklannın daha 

da artmasına yol açacaktır. Kucuk ve orta ölçekli şirketlerin de uluslararası ticarete 

katılmalan denetlenmesi gereken mükellef sayısmi artıracagindan, hem vergi 

idarelerinin iş yükünü artıracak hem de denetimlerin etkin bir şekilde yapılmalanni 
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engelleyecektir. Bu sorunun giderilebilmesi yada hi? olmazsa hafifletilebilmesi için 

elektronik ticaretin vergilendirilmesinde vergilendirilecek kurumlar, kişiler ve işlemler 

belli olmalı yani vergi miikellefleri, vergi sorumlulan, oranlar, vergilerin ödeme şekli ve 

zamanı herkesin anlayabileceği basit bir şekilde formüle edilmelidir. Olası vergi geliri 

kayıplannı telafi edebilmek için teknolojik olanaklardan yararlanarak yeni denetim 

teknik ve yöntemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Elektronik ticaretin 

vergilendirilmesi ile ilgili kurallar teknolojik ve ticari gelişmelere uyum sağlayabilecek 

esneklikte olmalıdır. 

Elektronik ticaret, teknolojik gelişmelere son derece agik dinamik bir alan ol-

duğundan, bu alam vergilendirecek kurallann da belirli bir esnekliğe sahip olmalan 

gerekmektedir. Yüriirliikteki vergi kanunlan elektronik ticaret de dikkate alınarak 

yeniden ele alınmalı, fakat bu yapılırken tarafsız ve adil olunmalı, elektronik ticarete 

herhangi bir ayncalık sağlanmamahdır. 

Mevcut düzenlemelerle, firmalann yada kişilerin web sayfalanndaki bilgilerinin 

doğruluğu tespit edilememektedir. Elektronik ticarette üretimden dagitıma kadar olan 

süreçte birçok aracı devre dısi kaldigi için Maliye'nin başvurabileceği bilgi kaynaklan 

azalmis ve böylece taraflann aralannda anlasip vergi kagirmalan kolaylaşmıştır. Bu 

bilgilerin doğruluğunu onaylayacak kurumlann en kısa zamanda oluşturulması 

gerekmektedir 

Bazı ekonomistler, elektronik ticaretin ayn bir vergiye tabi tutulmasim 

önermişlerdir." Bilgisayarla aktanlan bilgiyi kullamm vergisi (Bit Tax) " denilen vergi 

önerilmiştir. Bu göriisten yana olan ekonomistlere göre; uyumlu, mantıklı ve devamh 

bir standarda sahip bir tüketim vergisi getirilirse, bu vergi ya hizmetler sağlayan talep-

yanh değişmeler ya da elektronik ticaret firmalannın yarattigi arz-yanlı değişmeler 

tarafından tehdit edilmeyecektir. Bu vergi salt elektronik ortamda yapılan veri aktanrm 

işlemlerini vergi konusu yapmaktadır. Vergi, veri aktanrm yapanlann kimliklerinden 

bagimsız olarak, aktanlan bilgiyi aym oranda vergilendirmektedir. Böylece elektronik 

ticarette KDV uygulamasında kar§ila§ilan verginin yükümlüsünü belirleme sorunu bu 

vergiyle giderilebilmektedir. Ancak bu vergi, ticari işleme konu olan mal ve hizmetlerin 

vergilendirilmesinden ziyade satis sırasında gönderilen bilgilerin vergilendirilmesine 

dayanmaktadır. Bu ise, ticari amaçlı olmayan elektronik işlemlerin de 
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vergilendirilmesine neden olacaktır. Bu vergi ticari olsun olmasın turn bilgi aktanmını 

vergilendirdiği ve turn üriinleri aym oranda vergiye tabi tuttuğu için kabul görmemiştir. 

Bir diğer göriis, uluslararası işbirliğinin yapılarak ortak politika izlenmesi gereğinin 

belirtilmesidir. Aksi takdirde ülkelerarası sermaye mobilitesi bazı ülkeler lehine 

değişecektir. 

Uluslararası sorunlann cozümiinde en etkin yöntem elbette ki yine uluslararası 

anlaşmalar yapmaktır. gunkü internet üzerinden yapılan ticarette iilke simrlan anlamsız 

hale gelmektedir. Bu durum yeni ekonomi nedeniyle oluşan boşluklan 

doldurabilmek için ülkeler arasında işbirliği gerekmektedir. Ancak bu işbirliği 

mutlaka ve her halükarda turn dünya ülkelerini kapsamak zorunda değildir. Bu an

laşmalar, ticari ilişkiler dikkate alınarak aralannda ticari ilişkiler kuvvetli olan ülkeler 

arasında yapılabileceği gibi ikili anlaşmalarla da giderilebilir. Elektronik ticaret global 

bir olay olduğu iqin, bu ticaretin vergilendirilmesi ile ilgili bulunacak cozümlerin diğer 

ülkeler tarafından kabul edilebilecek yapıda olması gerekir Bu yüzden yapılacak 

çahşmalarda mevcut ulusal ve uluslararası vergileme ilke ve düzenlemeleri esas 

alınmalıdır. 

Elektronik ticaretin vergilendirilmesi konunda en basit ve doğru yaklasim 

tarafsızhktır. Yani elektronik ticaretin, geleneksel ticaret gibi aym mevcut vergilere 

konu olmadır. Başka bir ifadeyle, bu ticaretin gelişimini engelleyecek yersiz 

müdahalelerden kaginılmah, yeni vergiler konulmamalı, mevcut yasal çerçeve 

içerisinde hareket edilmelidir. Ancak bu düzenlemelerin yetersiz kalması durumunda 

mevcut ilke ve düzenlemelerde bazı değişiklikler yapılmalıdır. Bunlar yapılırken de, 

devletin ekonomi ve piyasalara müdahalesinin en az düzeyde olmasına dikkat 

edilmelidir. 

Elektronik ticarette kar§i kar§iya kahnan uluslararası vergilendirme sorunlan 

genelde gelirin vergilendirilmesi acisından ortaya cikmaktadır. Gelirin kaynagi, ika-

metgah ve işyeri gibi temel kavramlann elektronik ortamda uygulanmasında, bazı 

ülkelerde belirsizlikler ve idari zorluklarla karsila§ilmaktadır. Mevcut uygulamalara 

göre elektronik ticaret işlemlerinden elde edilen gelirin kar yada gayrimenkul sermaye 

iradı olarak smiflandmlması, gelirin hangi ülkeden kaynaklandıginı, dolayısıyla hangi 

ülkenin vergilendirme hakkına sahip olduğunu belirlemektedir. Bu nedenle, bütün 
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ülkelerin sadece yerleşim yerine ( ikamet ilkesi) göre geliri vergilendirmesi, hem sabit 

işyerinin belirlenmesi ihtiyacını ortadan kaldırmakta, hem de elektronik ticaret 

işlemlerinden elde edilen gelirin niteliğinin belirlenmesini sadece ulusal bir sorun haline 

getirmektedir. Ancak, bütün ülkelerin sadece yerleşim yerine bağlı vergilemeye 

geçilmesinin gelişmekte olan ülkelerin vergi gelirlerini azaltıcı etkisini göz önline 

alacak önlemler alındigi takdirde faydalı göriinmekle beraber, bu geçişin bütün etkileri 

itibariyle incelenmesine yönelik çalışmalann yapılması gereğinin olduğunu da 

vurgulamakta yarar vardır. 

Elektronik ticaretle birlikte KDV uygulamasında ortaya gikan sorunlar ise, 

benzer şekilde, yapılan ticari işlemlerin niteliği ve bu işlemlerden hangi ülkenin vergile-

me yetkisine sahip olacagi hususunda ortaya gikmaktadır. Bu sorunlann cozümünde, 

elektronik ticaret üzerinden yapılan işlemlerde öncelikle fiziki iiriin ve sayısal iiriin 

aymmi yapılmaktadır. Fiziki üriinlerin teslimi geleneksel yollarla gerçekleştirildiği için 

KDV uygulamasında önemli bir sorun yaşanmayacagi söylenebilir. Müzik, oyun, 

göriintü, yazıh metin ve bilgisayar yazılımı gibi sayısallaştmlmış üriinlerin 

vergilendirilmesi konusunda ise guclükler yaşanmaktadır. gunkü bu üriinlerin niteliği 

ve sınıflandmlmasında çeşitli ülkeler arasında heniiz bir göriis birliğine varılamamistır. 

Ancak bu üriinlerin arzının bir mal arzı değil de bir hizmet arzı gibi işleme tabi 

tutulması konusunda bir fikir birliği oluştuğu da söylenebilir. Öte yandan, yapılan 

teslimlerden birden fazla iilke tarafından vergi ahnmaması ve sadece bir kez vergi 

alınmasının sağlanması için önerilen kural ise, vanş iilkesi prensibi olmuştur. Bu ilkeye 

göre mal ve hizmetler hangi ülkenin vergilendirme sınin içerisinde teslim ve ifa 

edilmişse, bu işlemi vergilendirme hakkı o ülkeye ait olacaktır. Bunun sonucu olarak da, 

ihracat vergiden istisna edilmekte, ithalat ise vergiye tabi tutulmaktadır. 

Vergi yasalannm elektronik ticaret ortamında etkili bir şekilde uygulanabilmesi 

için, vergi idarelerinin de bu yeni ortama ayak uyduracak şekilde yeniden 

yapılandmlması gerekmektedir. Elektronik ortamda bilgi akısi ve kayıt/belge düzeni 

oluşturulursa; yapılan işlerde hızlanma, yanlışlann hemen hemen ortadan kalkması, 

kagit ve kırtasiye tasarrufu gibi faydalannm elde edilmesinin yam sıra, rnali tablolann 

daha duyarlı ve daha kolay analiz edilebilir hale gelmesi miimkiin olacaktır. 

164 



Elektronik ticaret konusunda yasal diizenlemelerini tamamlamış bir örnek iilke 

olmadigi gibi, uluslararası platformda bu konuda tartışmalar da devam etmektedir. Bu 

nedenle Türkiye gibi gelişmekte olan iilkelerin gelişmiş ülkelere göre geride kaldigi 

söylenemez. Ancak elektronik ticarette yaşanan hızlı gelişme ülkemizde fiziki altyapı 

eksikliklerinin hızla tamamlanmasını ve gerekli yasal düzenlemelere ilişkin çakşmalann 

bir an önce başlatılmasını zorunlu kılmaktadır. 

E-ticaretle ilgili düzenlemelerin geciktirilmesi yine global bir sorun ve bu arada 

Türkiye'nin de önemli bir sorunu olan kayıt dısi ekonominin bu alana yönelmesine 

zemin hazırlayabilecektir. Bunun yamnda yine bu alanda uluslararası işbirliğinin 

yeterince olmaması hızla yayılmakta olan ve belki de içinde bulunduğumuz yüzyıla 

damgasim vuracak olan yeni ekonomi ile ilgili işbirliğini zorunlu kılmaktadır. 

Cunkü zamamnda alınmayan önlemlerin ileriki yıllarda daha da zorlaşacagi 

ülkeler agisından vergi kaybı yada kayıt di§i ekonominin guclenmesi gibi olumsuz so-

runlan beraberinde getirebilecektir. Günümüzde vanlan kanaat e-ticaretten kaynaklanan 

sorunlan mümkün olduğunca mevcut ulusal ve uluslararası düzenlemelerle gidermek 

yönündedir. Ancak bu düzenlemelerin yetersiz olduğu durumlarda yeni anlaşmalar 

yapılmahdır. gunkü zaten hala dünya ticaretine geleneksel ticaret hakimdir. Ve bunun 

yamnda mevcut mevzuatlar uzun yıllann birikimiyle oluşmuştur. Ancak sorunlann 

bütünüyle bu şekilde cozüme kavuşturulması guctür. 

Elektronik ticareti organize edecek yasal düzenlemelerin ana ilkelerinin 

belirlenmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar, a§in düzenlemelerden kacinılması, 

ticari hayatın gerçeklerini dikkate alarak, ulusal hedeflerin etkin ve verimli bir şekilde 

kar§ilanması olmalıdır. 

Yine e-ticaretin teşvik edilmesi için şimdilik e-ticarete yönelik yeni vergiler 

ihdas edilmemelidir. Bir başka deyişle vergi sistemleri e-ticaret ve geleneksel ticaret 

arasında tarafsız olmalıdır. 

Vergilendirilmesi mümkün olmayan yada teşvik edilmek istenen alanlar vergi 

dı§i bırakılabilir. Bu vergi hasılatı agisından bir fayda getirmese de en azından işlemler 

yasallaşmis olur. ileriki dönemlerde aym düzenlemeler getirilerek bu alanlann da 

vergilendirilmesi mümkün olabilecektir. 
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E-ticaretin çözümiinde nasıl bir coziim benimsenirse benimsensin, 

vergilendirmenin basit olması ve düzenlemelerin e-ticaretin gelişmesini engelleyici 

olmaması gerekir. 

E-ticaretin yaygınlaşması ile birlikte vergilerde bazı önemli kayıplann ortaya 

gikacagi tahmin edilmektedir. Ancak şunu ifade etmek gerekir ki e-ticaretin 

yaygınlaşmasıyla birlikte geleneksel yöntemlerle vergi kaçak ve kayıplan azaltılamaz. 

Bu alanda uluslararası işbirliği yamnda gümrüklerde bilgisayarlı otomasyona geçilmesi, 

denetimlerin geleneksel yöntemlerin yerine iletişim teknolojisinin sunduğu imkanlardan 

yararlanarak yeni denetim teknikleri geliştirilmelidir. Ancak bütün bu uygulamalara 

geçilmeden önce e-ticarete ilişkin ulusal politikalann belirlenmesi ve uluslararası işbirli-

ğine gidilmesi gerekir. 
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