
İLGİ                               : 2021/133 Sayılı ve 10.05.2021 tarihli Yazı 

BEYANDA BULUNAN  : DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret Anonim Şirketi 

KONU                            : KEP aracılığıyla DSM’ye gönderilen 10.05.2021 tarihli 
yazıya beyanlarımızın sunulmasıdır. 

  

AÇIKLAMALAR 

1.     DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş. (“DSM”), 12.10.2009 tarihinde kurulmuş 
olup, ticari faaliyetlerini gerek tüketiciler gerek sektör çapında yüksek bilinirliğe 

sahip   www.trendyol.com internet sitesi üzerinden sürdürmekte olup giyimden ayakkabıya 
aksesuardan kozmetiğe birçok ürünün kendisine ait bahse konu internet sitesi aracılığı ile satışa 
sunulmasını sağlamaktadır. 

2.   DSM, yazıya konu ürünün üreticisi konumunda olmayıp, ticari 

faaliyetini, www.trendyol.com alan adlı internet sitesinden “marketplace” (pazaryeri) modeliyle 

yürütmektedir. DSM, 5651 sayılı kanun kapsamında “yer sağlayıcı”, Elektronik Ticarette Hizmet 
Sağlayıcı Ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik uyarınca “aracı hizmet 

sağlayıcı” https://www.btk.gov.tr/kendi-bunyesinde-hizmet-verenler-yer-saglayici-

listesi?page=1&q=dsm linkinde de görüleceği üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurum 
nezdinde “Yer Sağlayıcı Faaliyet Belgesi” ile sektörde yer sağlayıcı hizmetini sağlayarak 
faaliyetlerini devam ettirmektedir. Bilindiği üzere 5651 sayılı Kanun’un 5/1 maddesinde “yer 
sağlayıcı, yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup 
olmadığını araştırmakla yükümlü değildir” denilmektedir. Bu kapsamda, DSM’nin internet sitesinde 
pazaryeri butiklerinde üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirildiği iddia olunan fiillere ilişkin hukuki 
ve/veya cezai sorumluluğunun bulunmadığını bildiririz. 

3.     Hukuka uygun olarak faaliyetlerini sürdürmeyi kendine ilke edinen DSM, 10.05.2021 tarihli 
yazınızın tebellüğ alındığı tarihi müteakip, yazınızda belirtilen isimli satıcının mağazasında satılan ve 
5193 sayılı Kanun uyarınca sadece optisyen müesseselerinde satılması uygun olan numaralı 

gözlüğün satışını www.trendyol.com sitesinden bir daha açılmamak üzere kaldırılmıştır. Her ne 

kadar ilgili ürünün satışına izin verilmeyecek olsa da, ilerleyen süreçte kanuna aykırılık iddiasında 
bulunduğunuz ürünlerin URL adresleri ve ürün kodlarını DSM'ye iletmeniz halinde gerekli işlemler 
yapılabilecektir. 

4.     Bu kapsamda; 10.05.2021 tarihli yazınızın tebellüğ alındığı tarihi müteakip, isimli satıcının 
tarafımıza iletmiş olduğunuz link doğrultusunda numaralı gözlük niteliğindeki 

ürününün www.trendyol.com internet sitesi üzerinden kaldırıldığını; DSM’nin yer sağladığı 

içeriğin hukuka aykırı olup olmadığını ve sorumluluğu gerektirip gerektirmediğini kontrol etmekle 
yükümlü olmadığını; ancak buna rağmen ilerleyen süreçte kanuna aykırı olduğu iddiasında 
bulunduğunuz ürünlerin URL adresi ve ürün kodu ile DSM’ye bilgi verilmesi halinde DSM tarafından 
incelenerek, içerik hukuka aykırı ise gerekli işlemlerin yapılacağını bildiririz. 10.05.2021 
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III. BÖLGE İZMİR OPTİSYEN GÖZLÜKÇÜLER ODASI'NA 
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