
-Elektronik ticaretten ne anlıyorsunuz? Sizce 
ülkemizde normal alışveriş e-ticarete dönüştü 
mü? Alışverişin ne kadarı elektronik ortamda 
gerçekleştiriliyor?

-Elektronik ticaret, nakit para kullanılmadan, 
elektronik ortamda ürün ve hizmetlerin alınması 
ve satılmasıdır. Türkiye’de alışveriş henüz tam 
anlamıyla e-ticarete dönüşmedi. Ancak, güçlü 
lojistik altyapısına sahip olmamız, mobil internet 
kullanımının artması, genç nüfusun yüksek 
olması, kaliteli hizmet verilmesi, güven algısının 
yerleşmeye başlaması, teknolojik gelişmeler vb. 
dolayısıyla e-ticaret çok hızlı gelişiyor. 

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre 
nüfusun yüzde 13’ü internet üzerinden alışveriş 
yapıyor. Ancak, BKM’nin açıkladığı veriler sanal 
POS cihazları üzerinden geçen toplam ticareti 
ölçüyor. Türkiye genelinde satış veya bayilik ağı 
bulunan birçok firma, merkeze geçilen siparişleri 
sanal POS’lar üzerinden işleme alıyor.  Dolayısıyla 
bu rakam net bir rakam olmayıp genel sektör 
analizlerine göre nüfusun yüzde 1-1,5’uğunu 
temsil ettiği söylenebilir. 

- Hangi yaş grubu ve kimler daha çok İnternet’ten 
alış-veriş yapıyor?

-Genç nüfus internet üzerinden daha çok alışveriş 
yapıyor. Özellikle, tablet ve akıllı telefonlara 
indirilen uygulamaların e-ticaret işlemlerini 
hızlandırması ve kolaylaştırması genç nüfusu (18-
40 yaş arası) e-ticarete yöneltiyor.
 
-Elektronik ticarette tüketicilerin mağduriyetleri 
nelerdir? En çok hangi konuda mağduriyet 
yaşanıyor?

-İnternet sitesinde bulunan görsel ile ürünün 
kendisinin farklı olması durumları yaşanıyor. 
Bunun yanında çokça duyduğumuz ayıplı mal 
mağduriyetleri bulunuyor. Gönderim yapan 
şirketin ayıplı mal göndermesi veya kargo 
şirketinin sorumsuz davranışı nedeniyle üründe 
ayıp meydana geliyor. Bunun yanı sıra satın 
alınan mal veya hizmetten tamamen başka bir 
ürünün satılmış olması da yaşanan mağduriyetler 
arasında. Bazı kargo şirketleri de ürünün teslimi 
sırasında satın alan tarafından imza atılmadan 
önce kargonun incelenmesine izin vermeyerek,  bu 
mağduriyeti artırıyor. 

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

Avukat Kazma:  Kanun tüketicinin 
mağduriyetini önlemek için 
birçok yenilik getirdi

E-Ticaret Kanunu 
ile e-ticarete 
güvenin artacağını 
ve tüketici 
mağduriyetinin 
önemli ölçüde 
azalacağının 
altını çizen 
Avukat Kazma, 
uygulamada 
oluşacak sorunlara 
ve fark edilecek 
eksikliklere göre 
yönetmeliklerin 
düzenleneceğini 
belirtti. 

AGC Hukuk Bürosu ortaklarından Avukat Cevat Kazma, Türkiye’de alışverişin henüz tam 
anlamıyla elektronik ticarete (e-ticaret) dönüşmediğine işaret ederek, “Ancak, güçlü lojistik 
altyapısına sahip olmamız, mobil internet kullanımının artması ve teknolojik gelişmeler 
doğrultusunda e-ticaretin çok hızlı geliştiğinin altını çizdi. 
e-Ticarette internet sitesinde bulunan görsel ile ürünün kendisinin farklı olması durumlarının 
yaşandığına dikkati çeken Kazma, bunun yanında çok sayıda ayıplı mal mağduriyetlerinin 
bulunduğunu kaydetti. Kazma, “Gönderim yapan şirketin ayıplı mal göndermesi veya kargo 
şirketinin sorumsuz davranışı nedeniyle üründe ayıp meydana gelmesi durumları yaşanıyor” 
diye konuştu. 
Kazma, elektronik ticarette ortaya çıkan olumsuzluklara karşı şikâyet başvurularının yazılı 
olarak ıslak imzayla veya elektronik ortamda e-Devlet İşlem Merkezi üzerinden güvenli 
elektronik imza ya da mobil imza yoluyla yapılabileceğine değindi. Şikâyetlerin Gümrük ve 
Ticaret İl Müdürlüğü’ne yapılacağının altını çizen Kazma, “Şikâyet başvurusu, elektronik ticaret 
işlemlerine yönelik ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde yapılmalıdır” dedi.
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-Şikâyet başvuruları, yazılı olarak ıslak imzayla 
veya elektronik ortamda e-Devlet İşlem Merkezi 
üzerinden güvenli elektronik imza ya da mobil 
imza yoluyla Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü’ne 
yapılabilir. Şikâyet başvurusu, elektronik ticaret 
işlemlerine yönelik ihlalin gerçekleştiği tarihten 
itibaren en geç 6 ay içinde yapılmalıdır.
 
-Tüketicilerin mağdur olmaması için dikkat 
etmesi gereken noktalar nelerdir? 

-Tüketicilerin öncelikle yasal haklarını bilmeleri 
gerekiyor. Satın alma işlemini internet üzerinden 
yapıyor olsa da hakları temel kaynak olarak 4077 
sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 
ile korunuyor. Kanunun 9/A maddesi gereğince 
“Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik”e tabiidir. 
Bunun dışında 01/05/2015 tarihinde yürürlüğe 
giren Elektronik Ticarette Sözleşme ve Siparişler 
Hakkında Yönetmelik ile yönetmeliğe aykırı 
davranan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet 
sağlayıcısına da idari para cezası verilebilecek.

-Elektronik ticarette güvenlik riskine karşı 
tüketici ne gibi önlemler alabilir?

-3D secure , SSL, SET gibi kredi kartı güvenlik 
uygulamaları var. Bunlar kullanılarak kredi 
kartından onaylanmadan para çekilmesinin 
önüne geçilebilir. Bunun dışında tüketiciler ismi 
duyulmuş, referansı olan web sitelerini tercih 
etmeleri riski azalacaktır. Tüketiciler mutlaka 
alışveriş yapacakları web sitesi hakkında araştırma 
yapmalı, araştırma sonucuna göre alışverişini 
gerçekleştirmelidir. Ayrıca tüketiciler mutlaka 
alışveriş yapacakları web sitesinde bulunan 
mesafeli satış sözleşmesini okumalıdır.

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

-Kanun tüketicinin mağduriyetini önlemek için bir 
çok yenilik getirmiştir. Maddeler halinde sıralamak 
gerekirse;

Bilgi verme yükümlülüğü: Hizmet sağlayıcı 
tüketici ile sözleşme yapmadan önce tüm 
bilgilerini eksiksiz olarak sunmak zorundadır. 
Sözleşme şartları, toplam ödenecek bedel, hediye 
ve promosyonların şartlarının neler olduğu 

hususları hakkında her türlü bilgi 
tüketici ile paylaşılmak zorunda.

Alıcının ticari iletiyi reddetme hakkı: 
Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe 
belirtmeksizin ticari elektronik ileti 
almayı reddedebilecekler.

Kişisel verilerin korunması: Hizmet 
sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı elde 
ettiği kişisel verilerin saklanmasından 
ve güvenliğinden sorumlu olacak.
Hizmet sağlayıcının bu hususlara ve 
kanun hükümlerine aykırı davranması 
halinde 1000 TL ile 15000 TL arasında 
idari para cezasına çarptırılabilecek.

Bu kanun ile e-ticarete olan güven 
daha da artacak ve tüketicinin 
mağduriyeti önemli ölçüde azaltılacak. 
Böylece ülkemizde e-ticaretin gelişimi 
hızlanacak.

-Kanuna ilişkin ikincil düzenlemeler 
(yönetmelik vb) nasıl olmalı, neleri 
içermeli?

-Kanunun uygulanmaya başlamasıyla 
birlikte oluşacak sorunlara, fark 
edilecek eksikliklere göre yönetmelikler 
düzenlenecek. Şu an için bir şey 
söylemek zor. 
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