
Ünite 5, Elektronik Ticaret ve ‹lgili Hukuki Düzenlemeler” bafll›kl› ünite, 28 May›s 2014 tarihinde yürürlü¤e gi-
ren 6502 say›l› Tüketicinin Korunmas› Hakk›ndaki Kanun neticesinde de¤iflikli¤e u¤ram›flt›r. Bu do¤rultuda Üni-
te 5’te yer alan düzeltmeler flöyledir;

1- Ünite 5, sayfa 111’deki “Elektronik Ticaret ve Tüketicilerin Korunmas›” isimli konunun metni afla¤›daki gi-
bi de¤ifltirilmifltir. 

Elektronik Ticaret ve Tüketicilerin Korunmas›

Elektronik ticaretin karfl› taraf›n› ço¤unlukla tüketicilerin oluflturaca¤› göz önüne al›nd›¤›nda, gerçek dünyada oldu-
¤u gibi, elektronik ticarette de tüketici haklar› önemli bir konudur. 

Tüketici kavram›, son yüzy›lda ortaya ç›kan bir kavramd›r. Gümrük duvarlar›n›n kald›r›lmas› ve ekonomik bütünlefl-
melerin kurulmas›, piyasaya sunulan mal ve hizmetlerin artmas›na da neden olmufltur. Mal ve hizmet arz›n›n artma-
s›na paralel olarak da yeni reklam ve pazarlama teknikleri ve yeni sat›fl yöntemleri ortaya ç›km›flt›r. Toplumda za-
man içinde rollerin ayr›lmas›, üreticilerin güçlenmesi ve k›sa sürede örgütlenmeye bafllamas› nedeni ile tüketiciler
giderek ma¤dur olmufl ve tüketicinin korunmas› kavram› geliflmeye bafllam›flt›r. Özellikle mesafeli sat›fl, internet üze-
rinden ve kredi kart› ile sat›fl gibi sat›fl yöntemleri, tüketicilerin kolayca mal ve hizmet al›m›na yönelmesine neden
olmufltur. Tüketicilerin al›flverifl olanaklar› arm›fl ancak, beraberinde yeni sorunlara yol açm›flt›r. Önceleri kendisi
hem üreten hem de tüketen olan tüketicinin korunmas›na gerek duyulmam›flt›r. Ancak bilimsel ve teknolojik gelifl-
meler, tüketicilerin aleyhine kullan›lmaya da uygun oldu¤undan, tüketicileri koruyucu tedbirlerin al›nmas›n›n gerek-
lili¤ini ortaya ç›km›flt›r.

Tüm bu geliflmeler sonucunda Türkiye’de 4077 Say›l› Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanun haz›rlanm›flt›r. Ka-
nun, ay›pl› mallardan tüketici kredilerine, taksitli sat›fllardan sat›fl sonras› hizmetlere kadar birçok konuyu düzenle-
mifltir. Bu Kanunla birlikte, Türk Hukuk Sistemi; tüketici mahkemeleri, tüketici sorunlar› hakem heyetleri, tüketici
konseyi gibi yeni kurumlarla tan›flm›flt›r. Daha da önemlisi bu Kanun ile tüketici haklar›n›n ne oldu¤u ve bu haklar›n
nas›l kullan›laca¤› ortaya konulmufltur. Daha sonra 4077 Kanunu yürürlükten kald›ran ve 28 May›s 2014 tarihinde
yürürlü¤e giren 6502 say›l› Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanun kabul edilerek Avrupa Birli¤i düzenlemeleri ile
de uyumlu yeni düzenlemelere yer verilmifltir.

Elektronik ticaretle ilgili düzenlemelere geçmeden önce, tüketici sözleflmeleri ve tüketici haklar› konusunda bil-
gi verece¤iz.

2- Ünite 5, sayfa 112’deki “Tüketici Sözleflmeleri ve Tüketici Haklar›” isimli konunun metni afla¤›daki gibi de-
¤ifltirilmifltir.

Tüketici Sözleflmeleri ve Tüketici Haklar› 
Tüketici Sözleflmeleri

Tüketicinin Korunmas› Hakk›ndaki Kanun tüketicinin taraflardan birini oluflturdu¤u her türlü “tüketici ifllemi” ile tü-
keticiye yönelik uygulamalar› kapsar (m.2). Maddede belirtilen tüketici ifllemi daha çok tüketici sözleflmelerini içe-
rir. Tüketici sözleflmeleri tek tip olmay›p pek çok de¤iflik tür sözleflmeyi (eser, tafl›ma, simsarl›k, sigorta, vekâlet,
bankac›l›k ve benzeri sözleflmeler de dâhil olmak üzere) kapsar (sat›fl, trampa, ba¤›fllama, kira, karz vb). Tüketicinin
Korunmas› Hakk›nda Kanunda özel olarak say›lm›fl olan sözleflmelerden baflka, tüketici durumunda olan kifliye ivaz
karfl›l›¤› mal veya hizmet sa¤lanmas›n› amaçlayan isimli veya isimsiz her tür sözleflme de bu kapsamda de¤erlendiri-
lir. Tüketici sözleflmeleri karfl›l›kl›, mal ve hizmet arz›n› amaçlayan sözleflmelerdir.

Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanunda “hizmet sunma” sözünü kullan›rken herhangi bir ifl görme amac›n› gü-
den sözleflmeler amaçlanm›flt›r. Yoksa burada Borçlar Kanununda düzenlenmifl olan hizmet sözleflmesi kastedilme-
mifltir. Borçlar Kanunundaki hizmet sözleflmesi, ba¤›ml›l›k nedeniyle, bu kural›n d›fl›nda kalmaktad›r. Tüketici ifllem-

OCAK 2013 TAR‹H BASKILI
ELEKTRON‹K T‹CARET

DERS K‹TABINA ‹L‹fiK‹N DÜZELTME CETVEL‹

 



2

lerinde sadece taraflardan birinin de¤il, her iki taraf›n da “kimli¤i” önem tafl›maktad›r. Gerçekten taraflardan birisi
tüketici olaca¤› gibi di¤er taraf›nda sat›c›-sa¤lay›c› olmas› gerekmektedir.

Tüm bu aç›klamalardan sonra, tüketici sözleflmelerinin özelliklerini flu flekilde s›ralayabiliriz:

• Karfl›l›kl› iki taraftan biri tüketicidir. Di¤er bir ifadeyle ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket edilmesi
söz konusudur. Tüketici ço¤u zaman son kullan›c› ya da yararlanand›r; ancak, bu zorunlu de¤ildir. Tüketici ç›-
kar elde etmeksizin ailesinin kullan›m› için veya bir baflkas›na, örne¤in ba¤›fllama amac›yla alm›fl oldu¤u bir mal
nedeniyle de TKHK’dan yararlanabilir.

• Sözleflme ivaz (karfl›l›k) karfl›l›¤›nda bir mal veya hizmetin sa¤lanmas›na yöneliktir. Di¤er bir ifadeyle tüketici ken-
disine sunulan mal veya hizmet karfl›l›¤›nda bir bedel ödemeli ya da parayla ölçülebilen bir karfl›l›k vermelidir.
Tüketici sözleflmesi her iki tarafa da borç yükleyen sözleflmelerdendir. E¤er taraflar aras›nda kurulan sözleflme
karfl›l›ks›z mal veya hizmet sa¤lamaya yönelik de¤il ise, bu sözleflmeye TKHK hükümleri de¤il genel hükümler,
yani TBK hükümleri uygulan›r.

• Tüketici sözleflmelerinin konusunu mal ya da hizmet oluflturur.

Tüketici Haklar›

Tüketicinin Korunmas› Hakk›ndaki Kanunun 3(k) maddesine göre, tüketici “ticari veya mesleki olmayan amaçlarla
hareket eden gerçek veya tüzel kiflidir”. Bir mal veya hizmet ticari amaçla sat›n al›n›yorsa sat›n alma ifllemini yapan
tüketici say›lmaz ve Tüketicinin Korunmas› Hakk›ndaki Kanundan yararlanamaz.

Tüketicinin Korunmas› Hakk›ndaki Kanunun 11. maddesine göre, tüketiciye sat›n ald›¤› mal veya hizmetin ay›pl› ç›k-
mas› halinde bir tak›m haklar tan›nm›flt›r. 

• Ay›pl› Mal ve Tüketicinin Haklar›

Ay›pl› mal›n tan›m› TKHK m. 8/1’de verilmifltir. Bu tan›ma göre “ay›pl› mal, tüketiciye teslimi an›nda, taraflarca ka-
rarlaflt›r›lm›fl olan örnek ya da modele uygun olmamas› ya da objektif olarak sahip olmas› gereken özellikleri tafl›-
mamas› nedeniyle sözleflmeye ayk›r› olan mald›r. Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanun m. 8/2’ye göre, “Amba-
laj›nda, etiketinde, tan›tma ve kullanma k›lavuzunda, internet portal›nda ya da reklam ve ilanlar›nda yer alan özellik-
lerinden bir veya birden fazlas›n› tafl›mayan; sat›c› taraf›ndan bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen ni-
teli¤e ayk›r› olan; muadili olan mallar›n kullan›m amac›n› karfl›lamayan, tüketicinin makul olarak bekledi¤i faydalar›
azaltan veya ortadan kald›ran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar da ay›pl› olarak kabul edilir.

Tüketicinin Korunmas› Hakk›ndaki Kanunun 11. maddesine göre, tüketiciye sat›n ald›¤› mal›n ay›pl› ç›kmas› halinde
bir tak›m haklar tan›nm›flt›r. Tüketici, ay›pl› mal nedeniyle flu haklar› kullanabilir:

• Sat›lan› geri vermeye haz›r oldu¤unu bildirerek sözleflmeden dönme

• Ay›p oran›nda bedel indirimi isteme

• Afl›r› bir masraf gerektirmedi¤i takdirde sat›lan›n ücretsiz onar›lmas›n› isteme 

• Olanak varsa mal›n ay›ps›z yenisiyle de¤ifltirilmesini isteme

Tüketici, bu haklardan diledi¤ini seçebilir. Sat›c›, tüketicinin tercih etti¤i hakka iliflkin istemini yerine getirmekle yü-
kümlüdür. 

Ücretsiz onar›m veya mal›n ay›ps›z misli ile de¤ifltirilmesi haklar› üretici veya ithalatç›ya karfl› da kullan›labilir. TKHK
ile tüketicinin dört seçimlik hakk›ndan dolay› öncelikli sorumluluk sat›c›ya verilmifl olmakla birlikte, tüketici, “ücret-
siz onar›m” ve “mal›n ay›ps›z misli ile de¤ifltirilmesi” taleplerini üretici veya ithalatç›ya karfl› da yöneltebilir. Tüketi-
cinin, “ücretsiz onar›m” veya “mal›n ay›ps›z misli ile de¤ifltirilmesi” taleplerinin yerine getirilmesi konusunda sat›c›,
üretici ve ithalatç›n›n müteselsil sorumlulu¤u vard›r. Üretici veya ithalatç›, mal›n kendisi taraf›ndan piyasaya sürül-
mesinden sonra ay›b›n do¤du¤unu ispat etti¤i takdirde sorumlu tutulmaz.
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Ücretsiz onar›m veya mal›n ay›ps›z misli ile de¤ifltirilmesinin sat›c› için orant›s›z güçlükleri beraberinde getirecek ol-
mas› hâlinde tüketici, sözleflmeden dönme veya ay›p oran›nda bedelden indirim haklar›ndan birini kullanabilir. Oran-
t›s›zl›¤›n tayininde mal›n ay›ps›z de¤eri, ay›b›n önemi ve di¤er seçimlik haklara baflvurman›n tüketici aç›s›ndan sorun
teflkil edip etmeyece¤i gibi hususlar dikkate al›n›r. 

Ücretsiz onar›m veya mal›n ay›ps›z misli ile de¤ifltirilmesi haklar›ndan birinin seçilmesi durumunda bu talebin sat›c›-
ya, üreticiye veya ithalatç›ya yöneltilmesinden itibaren azami otuz ifl günü, konut ve tatil amaçl› tafl›nmazlarda ise
altm›fl ifl günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyar›nca ç›kar›lan yönetme-
lik eki listede yer alan mallara iliflkin, tüketicinin ücretsiz onar›m talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi
içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici di¤er seçimlik haklar›n› kullanmakta serbesttir.

Tüketicinin sözleflmeden dönme veya ay›p oran›nda bedelden indirim hakk›n› seçti¤i durumlarda, ödemifl oldu¤u be-
delin tümü veya bedelden yap›lan indirim tutar› derhâl tüketiciye iade edilir. 

Seçimlik haklar›n kullan›lmas› nedeniyle ortaya ç›kan tüm masraflar, tüketicinin seçti¤i hakk› yerine getiren tarafça
karfl›lan›r. Tüketici bu seçimlik haklar›ndan biri ile birlikte Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyar›nca tazminat da ta-
lep edebilir.

Kanunlarda veya taraflar aras›ndaki sözleflmede daha uzun bir süre belirlenmedi¤i takdirde, ay›pl› maldan sorumlu-
luk, ay›p daha sonra ortaya ç›km›fl olsa bile, mal›n tüketiciye teslim tarihinden itibaren iki y›ll›k zamanafl›m›na tabi-
dir. Bu süre konut veya tatil amaçl› tafl›nmaz mallarda tafl›nmaz›n teslim tarihinden itibaren befl y›ld›r.

Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanunu m. 10/3 sakl› olmak üzere ikinci el sat›fllarda sat›c›n›n ay›pl› maldan so-
rumlulu¤u bir y›ldan, konut veya tatil amaçl› tafl›nmaz mallarda ise üç y›ldan az olamaz.

Ay›p, a¤›r kusur ya da hile ile gizlenmiflse zamanafl›m› hükümleri uygulanmaz.

Tüketicinin Korunmas› Hakk›ndaki Kanunu m. 56’da baz› mallar›n garanti belgesi ile sat›lmas› zorunlu tutulmufltur.
Hangi mallar›n garanti belgesi ile sat›lmak zorunda oldu¤u ile di¤er uygulama usul ve esaslar› Gümrük ve Ticaret Ba-
kanl›¤› taraf›ndan ç›kar›lan yönetmelikle belirlenir.

Garanti süresi mal›n teslim tarihinden itibaren bafllamak üzere asgari iki y›ld›r. Ancak, özelli¤i nedeniyle baz› malla-
r›n garanti flartlar› Gümrük ve Ticaret Bakanl›¤› taraf›ndan baflka bir ölçü birimi ile belirlenebilir.

Tüketici bu TKHK m. 11 ‘de belirtilen ve yukar›da aç›klam›fl oldu¤umuz seçimlik haklar›ndan onar›m hakk›n› kullan-
m›flsa, mal›n garanti süresi içinde tekrar ar›zalanmas› veya tamiri için gereken azami sürenin afl›lmas› veya tamirinin
mümkün bulunmad›¤›n›n anlafl›lmas› hâllerinde di¤er seçimlik haklar›n› kullanabilir. Sat›c› tüketicinin talebini redde-
demez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda sat›c›, üretici ve ithalatç› zincirleme (müteselsilen) sorumludur.

Tüketicin Korunmas› Hakk›nda Kanunun 57. maddesinde ayr›ca ihtiyari (iste¤e ba¤l›) garantiye de yer verilmifltir.
Bu garanti, tüketicinin yasal haklar› sakl› kalmak kayd›yla mal veya hizmetle ilgili; de¤iflim, onar›m, bak›m, bedel ia-
desi ve benzeri hususlarda sat›c›, sa¤lay›c›, üretici veya ithalatç› taraf›ndan verilen ilave taahhüdü ifade eder.

‹ste¤e ba¤l› olarak verilen garanti taahhüdü süresince, taahhüt edilen haklar›n kullan›lmas› nedeniyle tüketiciden
masraf talep edilemez. 

‹ste¤e ba¤l› garanti taahhüdünde bulunan, taahhüdünün yan› s›ra ilgili reklam ve ilanlar›nda yer alan ifadelerle de ba¤-
l›d›r. Bu taahhütte, tüketicinin yasal haklar›n›n sakl› oldu¤u, garantiden faydalanma koflullar›, süresi, garanti verenin
ad› ile iletiflim bilgileri yer almak zorundad›r. 

‹ste¤e ba¤l› garanti taahhüdünün tüketiciye yaz›l› olarak veya kal›c› veri saklay›c›s› ile verilmesi zorunludur. 

Her ne kadar iste¤e ba¤l› garanti taahhüdünde bulunman›n özellikleri TKHK’da belirtilmifl ise de garanti taahhüdü,
bu maddede öngörülen özellikleri tafl›masa bile taahhütte bulunan› ba¤lar. 

• Ay›pl› Hizmet ve Tüketicinin Haklar›

Ay›pl› hizmetin tan›m› TKHK m. 13/1’de verilmifltir. Bu tan›ma göre “ay›pl› hizmet, sözleflmede belirlenen süre için-
de bafllamamas› veya taraflarca kararlaflt›r›lm›fl olan ve objektif olarak sahip olmas› gereken özellikleri tafl›mamas›
nedeniyle sözleflmeye ayk›r› olan hizmettir.” 
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Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanun m. 13/2’ye göre, “hizmet sa¤lay›c›s› taraf›ndan bildirilen, internet portal›n-
da veya reklam ve ilanlar›nda yer alan özellikleri tafl›mayan ya da yararlanma amac› bak›m›ndan de¤erini veya tüke-
ticinin ondan makul olarak bekledi¤i faydalar› azaltan veya ortadan kald›ran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklik-
ler içeren hizmetler ay›pl›d›r.”

TKHK m. 4/1’de mal›n “tahsis veya kullan›m amac› bak›m›ndan de¤erini veya tüketicinin ondan bekledi¤i faydalar›
azaltan veya ortadan kald›ran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikleri içeren mallar” ay›pl› say›lmaktad›r. Yine ay-
n› flekilde TKHK m. 4A/1’de hizmetten “yararlanma amac› bak›m›ndan de¤erini veya tüketicinin ondan bekledi¤i fay-
dalar› azaltan veya ortadan kald›ran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler” ay›pl› hizmet olarak kabul edilmek-
tedir. Bu ifadelerden aç›kça anlafl›laca¤› gibi dört tür ay›p söz konusudur. Bunlar; maddi, hukuki ve ekonomik ay›p
ve miktar eksikli¤inden kaynaklanan ay›pt›r.

TKHK m. 13’de ay›pl› mala iliflkin olarak befl durum ortaya konulmufltur:

• Sözleflmede belirlenen süre içinde bafllamamas›
• Taraflarca kararlaflt›r›lm›fl olan özellikleri tafl›mamas›
• Objektif olarak sahip olmas› gereken özellikleri tafl›mamas›
• Bildirimlere Ayk›r›l›k

Hizmetin belli niteliklere sahip oldu¤unu ifade eden bu bildirimler, internet portal›nda veya reklam ve ilanlar›nda yer
alan genele yap›lm›fl bildirimler olabilir. Ayr›ca, mal veya hizmetin nitelikleri bizzat sat›c› taraf›ndan belirli bir tüke-
ticiye vaat edilmifl de olabilir. 

• Hizmette Bulunmas› Gerekli Nitelik Eksiklikleri

Bir hizmette zorunlu olarak sahip olmas› gereken niteliklerin bulunup bulunmad›¤›n› saptarken, hizmetten yararlan-
ma amac› veya tüketicinin hizmetten makul olarak bekledi¤i faydalar› dikkate al›nacakt›r. Burada ölçü, ortalama bil-
gi ve tecrübe düzeyine sahip bir tüketicinin hizmetten bekledi¤i faydad›r.

S›ra Sizde 7

‹nternet arac›l›¤› ile mal sat›n alan tüketici, mal kendisine ulaflt›¤›nda mal›n ay›pl› oldu¤unu fark etmifltir. Mal› sat›n
alan tüketici bu durumda ne yapabilir?

3- Ünite 5, sayfa 113’teki “Mesafeli Sözleflmeler ve Tüketici Haklar›” isimli konunun metni afla¤›daki gibi de-
¤ifltirilmifltir.

Mesafeli Sözleflmeler ve Tüketici Haklar›

Günümüzde, pazarlama teknikleri büyük aflama kaydetmifltir. Bugün sat›c› ve sa¤lay›c›lar tüketicilere ulaflmak ama-
c›yla çeflitli ve etkileyici yöntemler kullanmakta her geçen gün bunlara yenileri eklenmektedir. Bunlar katalog yoluy-
la sat›fl, telefonla sat›fl, televizyondan sat›fl bilgisayardan sat›fl gibi çok çeflitli yöntemler olarak karfl›m›za ç›kmakta-
d›r. Bu tür sat›fllar›n tüketici ve sat›c› açs›ndan önemli yararlar› olsa da, tüketicinin aldat›lmas› da olanakl› hale gel-
mektedir. Bu nedenle tüketici ile sat›c›n›n yüz yüze gelmeden, tüketicinin mal hakk›nda, sadece sat›c›n›n iletiflim
araçlar›n›n olanaklar›ndan yararlanarak verdi¤i bilgilere dayanarak, yap›lan sözleflmelerde tüketicinin korunmas›n›
sa¤layacak düzenlemelere gereksinim duyulmaktad›r.

Tüketici Kanunu’nda ça¤›n gereklerine uygun bir tak›m düzenlemeler yap›ld›¤›ndan söz etmifltik. 2003 y›l›nda de¤i-
flikli¤e u¤rayan 4077 say›l› Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanunda göze çarpan ilk olumlu de¤ifliklik, Türk Hukuk
Mevzuat›’nda ilk kez elektronik ticaret kavram›n›n “mesafeli sözleflmeler” basl›¤› alt›nda yer almas› olmufltur. Kanu-
nun, tan›mlar k›sm›nda “mal” tan›m›na art›k internet üzerinden sat›n alman elle tutulur mallar d›fl›nda ayr›ca elek-
tronik ortamda kullan›lmak üzere haz›rlanan yaz›l›m, ses, görüntü ve benzeri gibi elle tutulamayan mallar da girmifl-
tir. Mesafeli sözleflmelere 4077 say›l› TKHK2da oldu¤u gibi 6502 say›l› TKHK’da da yer verilmifltir. 
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Mesafeli sözleflmelere 6502 say›l› TKHK m. 48’de yer verilmifltir. TKHK m. 48’e göre “mesafeli sözleflme, sat›c› ve-
ya sa¤lay›c› ile tüketicinin efl zamanl› fiziksel varl›¤› olmaks›z›n, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmas›na yönelik
olarak oluflturulmufl bir sistem çerçevesinde, taraflar aras›nda sözleflmenin kuruldu¤u ana kadar ve kuruldu¤u an da
dâhil olmak üzere uzaktan iletiflim araçlar›n›n kullan›lmas› suretiyle kurulan sözleflmelerdir.” Örne¤in tüketici inter-
net üzerinden bir mal ya da hizmet ald›¤›nda ve elektronik ortamda bir sözleflme gerçeklefltirdi¤inde bu sözleflme-
ye mesafeli sözleflmelere iliflkin düzenlemeler uygulanacakt›r. 

Tüketici, mesafeli sözleflmeyi ya da buna karfl›l›k gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce ayr›nt›lar› yönetme-
likte belirlenen hususlarda ve siparifli onayland›¤› takdirde ödeme yükümlülü¤ü alt›na girece¤i konusunda aç›k ve an-
lafl›l›r flekilde sat›c› veya sa¤lay›c› taraf›ndan bilgilendirilir. Tüketicinin bilgilendirildi¤ine iliflkin ispat yükü sat›c› veya
sa¤lay›c›ya aittir. Di¤er bir ifade ile sat›c› ya da sa¤lay›c› tüketiciyi bilgilendirdi¤ini ileri sürüyorsa bunu ispat etmek
zorundad›r. Yoksa tüketici kendisinin bilgilendirilmedi¤ini ispat etmek zorunda de¤ildir. 

Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanuna göre, tüketici, internetten sat›n alaca¤› mal ve hizmetle ilgili ayr›nt›lar› ya-
z›l› olarak onaylamad›kça sözleflme de kurulamayacak, dolay›s›yla ayr›nt›s› ve özellikleri belirtilmeyen ürünü sat›n al-
mak zorunda kalmayacakt›r. Tüketici, sat›n alaca¤› ürünün ayr›nt›s›n› ve özelliklerini okudu¤unu ve sat›n alma iflle-
mini onaylad›¤›n› yine elektronik ortamda yaz›l› olarak bildirebilecektir. Görülece¤i gibi mesafeli sat›fllarda yasa ko-
yucu tüketicilerin sat›fl öncesi bilgilendirilmeleri konusunda gereken önlemlerin al›nmas›n› önemsemifl ve tüketici-
nin ayr›nt›lar› göz önüne almaks›z›n sözleflmeyi onaylamas›n›n önüne geçmek istemifltir. Böylece tüketici onay ve-
rinceye kadar düflünme olana¤›n› da elde etmifl olmaktad›r. Tüketici, bu bilgileri edindi¤ini yaz›l› olarak onaylama-
d›kça sözleflme yap›lamaz. 

Sat›c› veya sa¤lay›c›, tüketicinin sipariflinin kendisine ulaflt›¤› andan itibaren taahhüt edilen süre içinde edimini yeri-
ne getirir. Mal sat›fllar›nda bu süre her hâlükârda otuz günü geçemez. Sat›c› veya sa¤lay›c›n›n bu süre içinde edimi-
ni yerine getirmemesi durumunda tüketici sözleflmeyi feshedebilir. Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerek-
çe göstermeksizin ve cezai flart ödemeksizin sözleflmeden cayma hakk›na sahiptir. Cayma hakk›n›n kullan›ld›¤›na da-
ir bildirimin bu süre içinde sat›c› veya sa¤lay›c›ya yöneltilmifl olmas› yeterlidir. Sat›c› veya sa¤lay›c›, cayma hakk› ko-
nusunda tüketicinin bilgilendirildi¤ini ispat etmekle yükümlüdür. Tüketici, cayma hakk› konusunda gerekti¤i flekilde
bilgilendirilmezse, cayma hakk›n› kullanmak için on dört günlük süreyle ba¤l› de¤ildir. Her hâlükârda bu süre cayma
süresinin bitti¤i tarihten itibaren bir y›l sonra sona erer. Tüketici, cayma hakk› süresi içinde mal›n mutat kullan›m›
sebebiyle meydana gelen de¤ifliklik ve bozulmalardan sorumlu de¤ildir. 

Mesafeli sat›fllar, katalogdan, gazete, dergi ilanlar›ndan ve di¤er yaz›l› iletiflim araçlar›ndan seçme yolu ile yap›lan sa-
t›fllard›r. Mesafeli sat›fllarda tüketici, mal ve ya hizmet sipariflini internet üzerinden, telefonla ya da form göndermek
suretiyle verir. Sipariflin verilmesinden sonra tüketiciye mal gönderilmekte veya hizmet sa¤lanmaktad›r. Burada, al-
dat›c› reklam ve beyanlarla tüketicinin iradesinin bozulmas› söz konusu olabilir. Tüketici düflünme ve karfl›laflt›rma
olana¤›na sahip olmakla birlikte, gönderilen mal ile tan›t›lan mallar aras›nda farkl›l›klar olabilir. 

‹letiflim araçlar› geliflmesi ve yayg›nlaflmas› sat›c› ve sa¤lay›c›lar bu olanaklar› kullanmaya yöneltmifltir. Tüketici tele-
vizyonda izledi¤i veya internet ortam›nda dolafl›rken gördü¤ü bir telefonu aramakta veya bir e-posta adresine me-
saj atarak siparifl vermekte ya da do¤rudan internet ortam›nda sözleflme oluflturmaktad›r. Genellikle ödemeler de
ya verilen hesaba havale fleklinde ya da kredi kart› numaras›n›n verilmesi suretiyle yap›lmaktad›r. Daha sonra sat›c›
ya da sa¤lay›c› taraf›ndan mal gönderilmekte ya da hizmet sunulmaktad›r. 

“Çevrim içi pazarlama” yani çevrimiçi ortamda mal sat›m›na ya da hizmet sa¤lanmas›na yönelik sözleflmeler ile fi-
ziki ortamda yap›lan her türlü mal›n al›m sat›m›n›n çevrimiçi yap›lmas› mümkündür. Tüketici çeflitli iflletmelerin web
sitesine girmek suretiyle siparifl verebilir ve mal geleneksel yollarla tüketiciye ulaflt›r›labilir. Ayn› flekilde tüketici te-
lefon yoluyla da siparifl verebilir durum yine ayn›d›r. Tüketici çevrimiçi olarak sanal sanal bir mal siparifl etti¤inde
ise, teslim, sözleflme yap›ld›¤› anda internet üzerinden yap›l›r. Her iki durum da TKHK 48. madde kapsam›na girer. 

Tüketici, mesafeli sözleflmelere iliflkin Tüketicinin Korunmas› Hakk›ndaki Kanunda yer alan düzenlemelerden yarar-
lanabilece¤i gibi, örne¤in bir mal›n ay›pl› ç›kmas› halinde, daha önceki bölümde ayr›nt›l› olarak belirtti¤imiz ay›pl› ma-
la iliflkin haklar›n› da kullanabilecektir. Ayn› flekilde tüketicinin TBK hükümlerine dayanarak tazminat talebinde bu-
lunmas› da mümkündür.
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S›ra Sizde 8 

Mesafeli sözleflme ne demektir?

4- Ünite 5, sayfa 116’daki Kendimizi S›nayal›m 9. Sorunun fl›klar› afla¤›daki gibi de¤ifltirilmifltir.

9. Tüketici, internetten sat›n ald›¤› mal ve hizmeti hiçbir sebep göstermeksizin, ürünün eline geçti¤i tarihten veya
hizmeti almaya bafllad›¤› tarihten itibaren kaç gün içinde iade etme hakk›na da sahiptir?

a. 5

b. 7

c. 10

d. 14

e. 30

5- Ünite 5, sayfa 117’deki Kendimizi S›nayal›m 9. Sorunun yan›t anahtar› afla¤›daki gibi de¤ifltirilmifltir (Yan›t
d olarak de¤ifltirilmifltir).

9. d  Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Mesafeli Sözleflmeler ve Tüketici Haklar›” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.

6- Ünite 5, sayfa 117’deki S›ra Sizde 7’nin ve S›ra Sizde 8’in yan›t anahtarlar› afla¤›daki gibi de¤ifltirilmifltir.

S›ra Sizde 7 Yan›t›

Tüketici, internetten sat›n ald›¤› mal ve hizmeti hiçbir sebep göstermeksizin, ürünün eline geçti¤i tarihten veya hiz-
meti almaya bafllad›¤› tarihten itibaren on dört gün içinde iade etme hakk›na sahiptir. Bu sürenin kaç›r›lm›fl olmas›
halinde ise ay›pl› mal nedeniyle sahip oldu¤u tüketici haklar›n› kullanabilecektir. 

S›ra Sizde 8 Yan›t›

Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanun’a göre, sat›c› veya sa¤lay›c› ile tüketicinin efl zamanl› fiziksel varl›¤› olmak-
s›z›n, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmas›na yönelik olarak oluflturulmufl bir sistem çerçevesinde, taraflar ara-
s›nda sözleflmenin kuruldu¤u ana kadar ve kuruldu¤u an da dâhil olmak üzere uzaktan iletiflim araçlar›n›n kullan›l-
mas› suretiyle kurulan sözleflmeler mesafeli sözleflme kabul edilmektedir.


