
-Elektronik ticaretten ne anlıyorsunuz? 

-Hukukçular açısından elektronik ticaret kısaca 
alıcı ve satıcının fiziki olarak karşı karşıya 
gelmeksizin elektronik ortamda gerçekleştirdikleri 
alışveriştir. Mesafeli satış olarak da tanımlanan bu 
alışveriş yönteminde mal veya hizmetlerin uzaktan 
pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir 
sistem çerçevesinde uzaktan iletişim araçlarının 
kullanılması suretiyle alışveriş yapılmaktadır. 

Uzaktan iletişim kavramının içerisinde hiçbir 
teknik sınırlama olmaksızın tarafların eş zamanlı 
olarak fiziken bir arada olmamasını arıyoruz. Yani 
gelecekte geliştirilecek yeni iletişim yöntemleri ile 
yapılacak alışverişler de mesafeli satış olacak.
Herkesin söylediği gibi ülkemizde e-ticaret için 
kat edilmesi gereken daha çok yol var. Tüketiciler 
halen internetten alışveriş yapmayı güvenli 
bulmuyor. Bunun altında hem kötü tüketici 
tecrübeleri hem de internetteki güvenlik kaygıları 
yatıyor. 
Tüketicilerin güvenliği için ihtiyaç duyulan yasal 
düzenlemeler yapılıyor ve sektör de güvenlik için 
sürekli yenilikçi girişimlerde bulunuyor.
 

- Alışverişin ne kadarı elektronik ortamda 
gerçekleştiriliyor?

-2015 ilk çeyrek verilene göre geçen seneye oranla 
yüzde 5 artışla ülkemizde 38 milyon internet 
kullanıcısı var. Yüzde 25 kullanıcı bankacılık 
işlemlerini internetten yapıyor. Yüzde 33 kullanıcı 
da son bir ayda internetten en az bir kez alışveriş 
yapmış. Mobil cihazlarla alışveriş yapanların oranı 
ise yüzde 19’da kalmış. Yani daha gidilecek çok 
yolumuz var.

-Elektronik ticarette tüketicilerin mağduriyetleri 
nelerdir? En çok hangi konuda mağduriyet 
yaşanıyor?

-Ödeme yapılmasına rağmen ürün 
gönderilmemesi, cayma hakkının kullanılması 
halinde ürünün iade alınmamaya çalışılması, 
ürün iade edilse de bu sefer ücret iadesinde 
sorunların yaşanması, hasarlı ürünlerin çıkması 
ve bunun ispatında yaşanan sorunlar tüketicilerin 
başlıca şikayetleri. Buna karşılık cayma hakkını 
kötüye kullanarak örneğin gelinlik iade etmeye 
çalışan tüketiciler de e-ticaret sitelerinin az da 
olsa karşılaştıkları problemlerden. Yasal açıdan 

Avukat Şıracı: Yasal açıdan e-ticaret, 
fiziki ticarete göre daha avantajlı 

Türkiye’de 
e-ticaret için 
alınması gereken 
çok yol olduğuna 
dikkat çeken 
Şıracı, tüketicilerin 
internetten 
alışveriş yapmayı 
hâlâ güvenli 
bulmadıklarını, 
bunun nedeninin de 
hem kötü tüketici 
tecrübeleri hem 
de internetteki 
güvenlik 
kaygılarının 
yattığını belirtti.  

“e-ticaret” konulu “Gündem” sayfalarımıza Serbest Avukat, Marka ve Patent Vekili, İstanbul Barosu 
Bilişim Hukuku Komisyonu Başkan Yardımcısı Sertel Şıracı, sorularımızı yanıtlayarak katıldı. Hukukçular 
açısından elektronik ticaretin (e-ticaret), kısaca alıcı ve satıcının fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin 
elektronik ortamda gerçekleştirdikleri alışveriş anlamına geldiğine değinen Şıracı, mesafeli satış olarak 
da tanımlanan bu alışveriş yönteminde mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak 
oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde uzaktan iletişim araçlarının kullanılmasıyla yapıldığını dile getirdi. 
Ülkemizde e-ticaret için kat edilmesi gereken daha çok yol olduğunun altını çizen Şıracı, “Tüketiciler 
halen internetten alışveriş yapmayı güvenli bulmuyor. Bunun altında hem kötü tüketici tecrübeleri hem 
de internetteki güvenlik kaygıları yatıyor” dedi.
Şıracı, tüketicilerin güvenliği için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemelerin yapıldığına vurgu yaparak, 
sektörün de güvenlik için sürekli yenilikçi girişimlerde bulunduğunu açıkladı. Şıracı, yasal açıdan 
bakıldığında elektronik ticaretin, fiziki ticarete göre daha avantajlı hükümleri bulunduğunu söyledi.
Yasanın tüketiciye verdiği en önemli hakkın, cayma hakkı olduğuna işaret eden Şıracı, tüketicinin 
hiçbir gerekçe göstermeden ve cezai yaptırımla karşılaşmadan 14 gün içerisinde cayma hakkını 
kullanabileceğini vurguladı. Şıracı, “Bu süre hizmet sözleşmelerinde sözleşmenin yapıldığı gün, mal 
teslimine ilişkin bir sözleşmede ise malın teslim edildiği gün başlar. Tüketici sipariş sonrası daha malı 
teslim almadan da bu hakkını kullanabilir” diye konuştu.

http://www.bilisimdergisi.org/s177
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bakarsak elektronik ticaret, fiziki ticarete göre 
daha avantajlı hükümleri bulunuyor. 

-Mağduriyet durumunda tüketicinin hakları 
nelerdir? Nasıl ve nereye başvurabilir? Yasal 
prosedür konusunda bilgi verir misiniz?

-Öncelikle yapılması gereken ilgili siteye veya 
sağlayıcıya başvurmak. 27 Kasım 2014 tarihli 
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde site 
sahiplerinin tüketicilere şikayetlerini iletmesi için 
iletişim bilgilerini bildirmesi ve şikayet çözüm 
yöntemlerini sunmaları konusunda yükümlülükleri 
var.

Tüketici Kanunu çerçeveyi belirlerken Mesafeli 
Sözleşmeler Yönetmeliği ayrıntılıları düzenlemiş. 
Bu nedenle bir sorun yaşandığında ilgili 
yönetmeliğe göz atmakta fayda var. 

Her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca açıklanan 
bedel sınırlarında, şikayetlerimizi İlçe veya 
İl Tüketici Hakem Heyetleri’ne veya Tüketici 
Mahkemeleri’ne iletebiliriz.

Yasanın ve yönetmeliğin tüketiciye verdiği en 
önemli hak cayma hakkıdır. Tüketici hiçbir gerekçe 
göstermeden ve cezai yaptırımla karşılaşmadan 
14 gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Bu 
süre hizmet sözleşmelerinde sözleşmenin yapıldığı 
gün, mal teslimine ilişkin bir sözleşmede ise 
malın teslim edildiği gün başlar. Tüketici sipariş 
sonrası daha malı teslim almadan da bu hakkını 
kullanabilir. 

Yeri gelmişken söylemekte fayda var. Genellikle 
tüketiciler yaşadıkları deneyimi sosyal medyada 
paylaşıyor. Burada eleştiri ve şikayet hakkını 
aşmadan yaşanan tecrübe paylaşılmalı.

Ayrıca müfettişler, yapılan inceleme esnasında 
e-ticaret sitesinde genel olarak mevzuata aykırı 
bir durum görürlerse bu konuda da işlem yapma 
hakkına sahiptir. Burada mevzuata aykırı görülen 
işlemler için para cezası verme yetkisi bulunuyor.

-Tüketicilerin mağdur olmaması için hasarlı 
ürünler konusunda dikkat etmesi gereken 
noktalar nelerdir? 

-Hasarlı bir ürün öncelikle hasarın ne zaman 
meydana geldiği önemli ve en çok tartışma bu 
noktada çıkıyor. Bunun için de ilk tavsiye edilen yol 
kargo teslim alınırken kontrol edilmesi. Kontrol 
edildiğinde üründe bir hasar varsa kesinlikte ürün 
kabul edilmemelidir. Tutanak tutularak iade sebebi 
yazılmalıdır. 

Alınan ürün ‘hasarlı’ ya da ambalajı ‘deforme’ 
ise bunun için ‘Kargo Hasar Tespit Tutanağı’ ya 
da ürünün Yetkili Servis tarafından kurulumu 
sırasında düzenlenecek ‘Yetkili Servis Hasar 
Raporu’ gerekiyor.

Kargo teslim evrakını imzaladıktan sonra ürünü 
resmi olarak teslim almış oluyoruz ve kargo 
şirketinin rolü bu noktada bitiyor. Bu sebeple 
imza atmadan önce ürününün paketini kargo 
görevlisinin önünde açarak, herhangi bir hasar 

olup olmadığına, ürünün eksiksiz bir şekilde teslim 
edildiğinden emin olmaya çalışmak gerekiyor. 
Kargo şirketleri personellerinin tüketicilerin bu 
taleplerini yerine getirmesi için yardımcı olmaları 
talimatını verse de bazen görevliler acilen gitmesi 
gerektiği gibi gerekçelerle bizi beklemeyebilir. 
Fakat bu inceleme anından başka ispatın mümkün 
olmadığını unutmamalıyız ve bekletmeliyiz.

Eğer üründe bir hasar ya da eksik varsa, 
kargo görevlisinden “Hasar Tespit Tutanağı” 
hazırlamasını isteyebiliriz ve elbette ürünü 
teslim almamalıyız. Ürün teslim evrakını 
imzalamamalıyız. Ürün, kargo görevlisine hiçbir 
ücret ödemeden iade edilmeli ve gönderici firmaya 
kargonun iadesi sağlanmalı. 

e-Ticaret şirketlerinin büyük bir bölümü kargo 
takibi bölümüne sahip ve kullanıcılar, sitelerdeki 
bu bölümden kargolarını takip edebiliyorlar. 
Buradan kargonuzun muhtemel tespit anını 
belirleyip, kargonun şubeye bırakılması gibi 
hususların önüne geçebilirsiniz.

-1 Mayıs 2015’te yürürlüğe giren yeni e-Ticaret 
Kanunu’nu nasıl değerlendiriyorsunuz?

-Kanun temelde iki konuyu düzenliyor. Birincisi, 
elektronik araçlarla yapılan sözleşmelerde 
bilgi verme ve hizmeti sunanlar için getirilen 
yükümlülükler. Aslında bu maddeler açısından 
konu bizim için yeni değil, benzer düzenlemeler 
gerek 5651 Sayılı Kanun’da gerekse Mesafeli 
Sözleşmeler Yönetmeliği’nde düzenlenmişti. 
e-Ticaret Kanunu’nun ikinci ana düzenlemesi ise 
ezeli tartışmamız; istenmeyen elektronik ticari 
iletilere ilişkin.

Kanuna göre ticari elektronik iletiler, alıcılara 
ancak önceden onayları alınmak kaydıyla 
gönderilebilir. Bu onay, yazılı olarak veya her 
türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilir. 
Esnaf veya tacir olmayan bir tüketiciye ticari 
bir e-posta ya da SMS göndermek için mutlaka 
önceden izin alınmalı, kişi kendi rızası ile mesaj 
listesine kayıt olmalı. Burada alıcının statüsüne 
göre bir kademeli ayrım benimsenmiş durumda, 
kimler esnaf ve tacir değildir sorusuna gelince 
bir ev hanımına, bir devlet memuruna mesaj 
göndermek için izin alınması gerekecektir. Mesaj 
gönderdiğiniz kişinin ticari e-posta hesabı (ali@
xyz.com.tr) şahsı posta hesabı (ali@hotmail.com) 
adresleri arasında bir ayrım yoktur, ayrım Ali’nin 
ticari statüsündedir. Bu maddeden oldukça fazla 
tartışma sorusu çıkartılabilir. Örneğin ticari bir 
işletmenin çalışanının şahsi veya şirket hesabına 
izinsiz mesaj gönderilebilir mi? 
Kanunda çağrı merkezlerinin veya elektronik 
posta gönderilmesine aracılık yapan şirketlerin 
durumunun çok net olmaması sebebiyle bu 
faaliyete aracılık yapan şirketlerin durumunun 
yönetmeliklerle netleştirilmesi gerekiyor. Eğer 
mesaja cevap vermezseniz kabul etmiş olacaksınız 
gibi mesajlar aldık. Bu nedenle onayın nasıl 
alınması gerektiği daha ayrıntılı düzenlenmesi 
gerekiyor. 

Avukat Sertel Şıracı

Marka ve patent vekili ve İstanbul Barosu 
Bilişim Hukuku Komisyonu Başkan 
Yardımcısı. Bilişim hukuku, fikri ve 
sınai haklar öncelikli hizmet alanları. 
Hukuk ve bilişim entegrasyonunu 
mesleki sorumluluk bilinci çerçevesinde 
üstlenmiş. 
Medyada (yazılı ve görsel) makaleleri 
yayınlanıyor. Bilişim Hukuku ve Fikri 
Haklar etkinliklerinde aktif konuşmacı 
olarak yer alıyor. Çeşitli özel eğitim 
kurumlarında sürekli eğitmenlik yapıyor.
İnternet ortamını düzenleyen yasalar, 
siber güvenlik, siber savaş, e-ticaret 
hukuku, kişisel verilerin korunması, 
hosting firmalarının sorumluluğu, 
doğrudan pazarlama, yeni medya hukuku, 
reklam hukuku, yeni nesil reklam ve 
rekabet, haksız rekabet hukuku, online 
itibar, dijital yayıncılık ve korunması, oyun 
hukuku, IPTV, alan adı uyuşmazlıkları, 
sosyal ağlar ve hukuk, yazılımların telif 
hakları ile korunması, ticari casusluk, 
bilişim güvenliği ve bilişim suçları, veri 
koruma hukuku konularındaki seminer, 
panel, konferanslarda düzenleyici ve 
konuşmacı olarak bulunuyor ve bu 
konularda makaleler yazıyor. 

http://www.bilisimdergisi.org/s177
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