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1. Giriş 

 

 Türkiye'de tüketici mevzuatının yürürlüğe girip zaman içinde aktif bir biçimde gelişmesiyle 

birlikte, tüketici hukukuna yönelik kanun ve yönetmelikler de gelişmiş ve akabinde çeşitli 

değişikliklere uğramıştır. Evvela tüketici hukukuna yönelik temel kanun olan 4077 sayılı 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (8 Mart 1995 tarihli ve 22221 sayılı Resmi Gazete) (“Eski 

TKHK”), 6502 sayılı Tüketicinin Koruması Hakkında Kanun (28 Kasım 2013 sayılı ve 28835 

tarihli Resmi Gazete) (“TKHK”) ile değiştirilmiştir.  

 

 Özellikle iletişim olanaklarının ve internet kullanımının artması ve yaygınlaşması, 

pazarlama tekniklerinin de bunlara uygun hale getirilmesi sonucu giderek önemi artmış ve artmakta 

olan mesafeli sözleşmeler bakımından da yeni gereklilikler söz konusu olmuştur. Eski TKHK'da salt 

çerçeve nitelikli genel hükümlerle değinilen mesafeli sözleşmelerin Türk hukukunda detaylı 

düzenlemeye kavuşturulması gereği, öncelikle Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmelik'in (13 Haziran 2003 tarihli ve 25137 sayılı Resmi Gazete), sonrasında da 

Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik'in (6 Mart 2011 tarihli ve 27866 sayılı Resmi Gazete) 

(“Eski Yönetmelik”) yürürlüğe konulması sonucunu doğurmuştur. Akabinde TKHK'nın yürürlüğe 

girmesi ile mesafeli sözleşmelerin yine yönetmelikle düzenleneceği hüküm altına alınmış ve konu,  

TKHK'nın 48/6. maddesi gereği en güncel hukuki düzenleme olan Mesafeli Sözleşmeler 

Yönetmeliği (27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete) (“Yönetmelik”) ile 

düzenlenmiştir. Yönetmelik, 2011/83/EU numaralı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi (“AB 

Direktifi”) baz alınarak hazırlanmış ve 27 Kasım 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. 

Pek çok noktada AB Direktifi’nin adeta bir kopyası gibi olan Yönetmelik, AB Direktifi’nden 

kısmen farklılaşan bölümlere ve ek içeriğe de sahiptir. Her ne kadar Yönetmelik, Türk tüketici 

hukukunu AB hukuku ile uyumlaştırmayı amaç edinse ve çoğunlukla bunu gerçekleştiriyor olsa da, 

yer yer hatalı tercüme nedeniyle amaçlanan sonuca ulaşılamadığı da gözlemlenebilmektedir. 

Yönetmelik, Eski Yönetmelik'i yürürlükten kaldırmıştır ve 27 Şubat 2014 tarihinde yürürlüğe 

girecektir.  

 

 Hemen ifade etmek gerekir ki, TKHK Madde 86 uyarınca diğer mevzuatta Eski TKHK'ya 

yapılmış atıflar, TKHK'ya yapılmış sayılacaktır. Bu doğrultuda mesafeli sözleşmelere yönelik diğer 

mevzuat tahtında getirilmiş yükümlülükler, geçerli ve yürürlükte olmaya devam edecektir. Örneğin 
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Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No. 385'in (1 Ağustos 2008 tarihli ve 26954 sayılı Resmi 

Gazete) 4. bölümünde mesafeli sözleşmelerle yapılan satışlarda düzenlenecek faturanın şekli ve 

gönderimine yönelik hükümler, yeni TKHK ve Yönetmelik döneminde de geçerliliklerini 

koruyacaklardır.   

 

2. Mesafeli Sözleşmeler 

 

 Mesafeli sözleşmelere yönelik genel hükümler, TKHK'nın 48. maddesinde düzenlenmiştir. 

TKHK Madde 48/1 ve Yönetmelik Madde 4/1(e) uyarınca mesafeli sözleşmeler, “satıcı veya 

sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan 

pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin 

kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dahil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması 

suretiyle kurulan sözleşmeler” olarak tanımlanmıştır.  

 

 Yönetmelik'in 2. maddesi uyarınca, Yönetmelik'in düzenlediği mesafeli sözleşmelerin 

kapsamına birtakım istisnalar getirilmiştir. Bu istisnalar, Eski Yönetmelik'e kıyasla çok daha 

kapsamlı şekilde düzenlenmiştir. Bu doğrultuda Yönetmelik hükümleri, (i) finansal hizmetler, (ii) 

otomatik makineler aracılığıyla yapılan satışlar, (iii) halka açık telefon vasıtasıyla 

telekomünikasyon operatörleriyle bu telefonların kullanımı, (iv) bahis, çekiliş, piyango ve benzeri 

şans oyunlarına ilişkin hizmetler, (v) taşınmaz malların veya bu mallara ilişkin hakların oluşumu, 

devri veya kazanımı, (vi) konut kiralama, (vii) paket turlar, (viii) devre mülk, devre tatil, uzun süreli 

tatil hizmeti ve bunların yeniden satımı/değişimi, (ix) yiyecek ve içecekler gibi günlük tüketim 

maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine 

götürülmesi, (x) yolcu taşıma hizmetleri (belirli istisnai hükümler saklı kalmak kaydıyla), (xi) 

malların montaj, bakım ve onarımı, (xii) bakımevi hizmetleri, çocuk, yaşlı ya da hasta bakımı gibi 

ailelerin ve kişilerin desteklenmesine yönelik sosyal hizmetler ile ilgili sözleşmelere 

uygulanmayacaktır.  

 

 Bu istisnaların varlık gerekçeleri genel itibariyle,  (i) AB Direktifi'nde de benzer istisnaların 

düzenlenmiş olması, (ii) istisnaya konu tipte tüketici sözleşmelerinin veya mesafeli sözleşmelerin 

TKHK'da farklı düzenlemelere tabi tutulmuş olmaları (örneğin TKHK'nın 49. maddesinde finansal 

hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeler, 50. maddesinde devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti 
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sözleşmeleri, 51. maddesinde paket tur sözleşmeleri, TKHK Madde 48'den ayrışan özel 

düzenlemelere tabi tutulmaktadır), (iii) istisnaya konu tipte tüketici sözleşmelerinin özel kanunlarda 

çeşitli düzenlemelere tabi tutulması (örneğin bahis, çekiliş, piyango ve benzeri şans oyunlarına 

yönelik sözleşmeler, Şans Oyunları Lisansının Verilmesi, Lisansa Konu Faaliyetlerin Düzenlenmesi 

ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik'te (15 Ekim 2008 tarihli ve 27025 sayılı Resmi Gazete) 

düzenlenmektedir) yahut (iv) mesafeli sözleşmelere yönelik hükümlere istisna teşkil eden birtakım 

tüketici sözleşmelerine uygulanmasına kanun koyucu tarafından, sunulan mal veya hizmetin konusu 

ve niteliği gereği (örneğin taşınmazlar, günlük tüketim maddeleri, montaj/bakım/onarım, vb.) lüzum 

görülmemesidir.  

 

 Genel olarak mesafeli sözleşmeler bakımından özel mevzuatta düzenlenen veya Yönetmelik 

tahtında bulunan birtakım hükümlerin de dikkate alınması gereklidir. Örneğin Sigortacılık 

Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri ile 

Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelik'in (25 Nisan 2014 ve 28982 sayılı 

Resmi Gazete) (“Sigorta Sözleşme Yönetmeliği”) 9. maddesi, TKHK'nın 49. maddesi gereği 

finansal hizmetler kapsamında kabul edilen sigorta ve reasürans alanında akdedilecek (Yönetmelik 

kapsamına girmeyen) mesafeli sözleşmelere yönelik ek hükümler getirmektedir. Yönetmelik 

kapsamına dahil edilmemiş olmasına rağmen yolcu taşıma hizmetlerine dair sözleşmeler 

bakımından ise, yine Yönetmelik'in ikinci maddesinde düzenlenmiş istisna gereği, Yönetmelik'in 

ilave ödemeler, telefon kullanım ücretleri ve çeşitli bilgilendirme yükümlülüklerine ilişkin 

hükümleri geçerli sayılmıştır.  

 

3. Genel Hükümler 

 

 TKHK Madde 48/2 ila 48/5 arasında mesafeli sözleşmelere yönelik genel hükümler 

düzenlenmiştir. TKHK Madde 48/2 ön bilgilendirme yükümlülüğüne, TKHK Madde 48/3 ifa ve 

teslime, TKHK Madde 48/4 cayma hakkına, TKHK Madde 48/5 ise bilgilerin saklanmasına yönelik 

genel hüküm tesis etmektedir. Yönetmelik ise bu genel hükümler çerçeve ve esas alınarak 

hazırlanmıştır. Bu genel hükümler, Yönetmelik'le birlikte usul, esas ve uygulama bakımından 

detaylı düzenlemeye kavuşmuştur. Aşağıda genel hükümlerin her biri, Yönetmelik'te 

detaylandırıldığı biçimde incelenecektir. 
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4. Ön Bilgilendirme Yükümlülüğü 

 

 Ön bilgilendirme yükümlülüğü, satıcı veya sağlayıcının tüketiciyi önden bilgilendirmesine 

yönelik düzenlenmiş olan yükümlülüklerini ifade etmektedir. Bu yükümlülük, Yönetmelik'in 5 ila 8. 

maddelerinde düzenlenmiştir. Bu maddelerde ön bilgilendirme yükümlülüğü, bilgilendirmenin (i) 

içeriği, (ii) yöntemi ve (iii) teyidi bakımından özel hükümlerle kategorize edilerek düzenlenmiştir. 

Bu vesileyle Eski Yönetmelik'e kıyasla, (i) ön bilgilendirmenin içeriği çok daha kapsamlı hale 

getirilmiş, (ii) bilgilendirme yöntemine yönelik hükümler getirilmiş, (iii) teyit düzenlemesi 

değiştirilmiştir. Herhangi bir uyuşmazlık halinde, Yönetmelik'in 5/6. maddesi uyarınca ön 

bilgilendirmenin yapıldığını ispat etme külfeti satıcıya/sağlayıcıya yüklenmiştir. 

  

a. İçerik 

 

 Satıcının/sağlayıcının ön bilgilendirme yükümlülüğü, Yönetmelik'in 5. maddesinde içerik 

olarak birtakım yasal zorunluluklara tabi tutulmuştur. İşbu madde uyarınca tüketici, mesafeli 

sözleşmenin kurulmasından veya bu doğrultuda bir teklifi (icabı) kabul etmeden önce, aşağıdaki 

içeriğin tamamını ihtiva eder biçimde bilgilendirilmelidir. İşbu içerik, Yönetmelik Madde 5/2 

uyarınca mesafeli sözleşmenin ayrılmaz ve aksi taraflarca kararlaştırılmadıkça değiştirilemez bir 

parçası olarak ifade edilmiştir. Bu içerik kapsamı, Eski Yönetmelik'te 8 kısa bent halinde 

düzenlenmekteyken, 13 detaylı bent olarak genişletilmiş olup, Yönetmelik Madde 5/1(a)-(k) 

(bundan sonra bu bölüm “İçerik” olarak anılacaktır) uyarınca bent bent şu şekilde düzenlenmiştir: 

 

(a) Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri, (b) Satıcı veya sağlayıcının adı 

veya unvanı, varsa Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) numarası, (c) Tüketicinin satıcı veya 

sağlayıcı ile hızlı bir şekilde irtibat kurmasına imkan veren, satıcı veya sağlayıcının açık adresi, 

telefon numarası ve benzeri iletişim bilgileri ile varsa satıcı veya sağlayıcının adına ya da hesabına 

hareket edenin kimliği ve adresi, (ç) Satıcı veya sağlayıcının tüketicinin şikayetlerini iletmesi için 

(c) bendinde belirtilenden farklı iletişim bilgileri var ise, bunlara ilişkin bilgi, (d) Mal veya hizmetin 

tüm vergiler dahil toplam fiyatı, niteliği itibariyle önceden hesaplanamıyorsa fiyatın hesaplanma 

usulü, varsa tüm nakliye, teslim ve benzeri ek masraflar ile bunların önceden hesaplanamaması 

halinde ek masrafların ödenebileceği bilgisi, (e) Sözleşmenin kurulması aşamasında uzaktan 

iletişim aracının kullanım bedelinin olağan ücret tarifesi üzerinden hesaplanamadığı durumlarda, 
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tüketicilere yüklenen ilave maliyet, (f) Ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgiler ile varsa bunlara ilişkin 

taahhütler ve satıcı veya sağlayıcının şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri, (g) Cayma hakkının 

olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve satıcının iade için öngördüğü 

taşıyıcıya ilişkin bilgiler, (ğ) Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya 

elektronik posta bilgileri, (h) 15 inci madde uyarınca cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, 

tüketicinin cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını 

kaybedeceğine ilişkin bilgi, (ı) Satıcı veya sağlayıcının talebi üzerine, varsa tüketici tarafından 

ödenmesi veya sağlanması gereken depozitolar ya da diğer mali teminatlar ve bunlara ilişkin şartlar, 

(i) Varsa dijital içeriklerin işlevselliğini etkileyebilecek teknik koruma önlemleri, (j) Satıcı veya 

sağlayıcının bildiği ya da makul olarak bilmesinin beklendiği, dijital içeriğin hangi donanım ya da 

yazılımla birlikte çalışabileceğine ilişkin bilgi, (k) Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki 

başvurularını Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceklerine dair bilgi. 

  

 (d) bendinde söz konusu olan ek masraflara yönelik bilgilendirme yapılmazsa, Yönetmelik 

Madde 5/3 uyarınca tüketicinin bu masrafları karşılamasına yönelik bir yükümlülük artık söz 

konusu olmayacaktır. Keza aynı bentte düzenlenen toplam fiyatın, belirsiz süreli sözleşmelerde 

veya belirli süreli abonelik sözleşmelerinde, toplam masrafları her faturalama dönemi bazında 

içermesi Yönetmelik Madde 5/4 tahtında zorunlu tutulmuştur. Yönetmelik Madde 5/5 tahtında ise 

İçerik kapsamı bakımından istisnai bir düzenleme getirilerek, açık artırma veya eksiltme ile kurulan 

mesafeli sözleşmeler bakımından, İçerik'in (b), (c) ve (ç) bentlerine yönelik bilgilendirmelerde açık 

artırmayı/eksiltmeyi yapan kişiye dair bilgilere yer verilebileceği öngörülmüştür. 

 

b. Yöntem 

 

 İçerik zorunluluklarının yanı sıra, Yönetmelik Madde 6 kapsamında ön bilgilendirme 

içeriğinin nasıl olacağına ve ön bilgilendirmenin ne şekilde yapılacağına yönelik hükümlere yer 

verilmiştir. Yönteme yönelik bu şekli hükümler, Eski Yönetmelik'te bulunmamaktaydı. Burada 

temel hüküm, yasal olarak zorunlu tutulan içeriğin “kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun olarak 

en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde satıcı 

veya sağlayıcı tarafından yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile” (“kalıcı veri saklayıcısı” 

tabiri, Yönetmelik 4/1(c)'de tanımlanmış olup, CD, DVD, hafıza kartı, e-posta, kısa mesaj gibi 

yöntemleri ifade etmektedir) iletimini öngören Yönetmelik Madde 6/1'dir. Akabinde ise 
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Yönetmelik'in devam eden maddelerinde, mal veya hizmetin sunumunda vasıta olarak kullanılan 

uzaktan iletişim aracına bağlı olarak özel hükümler sevk edilmiştir.  

 

 Internet üzerinden mesafeli sözleşmelerle yapılan satışlarda Madde 6/2 uyarınca İçerik'e ek 

olarak, İçerik'in (a), (d), (g) ve (h) bentlerindeki bilgiler, gönderim kısıtlamaları (örn. varsa mal 

veya hizmetin sağlanmadığı, gönderilmediği coğrafi bölgeler) ve kabul edilen ödeme araçları (örn.   

kredi kartı, havale vb.), ödeme yükümlülüğü doğmadan hemen önce haricen, açıkça ve ayrıca 

gösterilmelidir. Yani başka bir deyişle, internet sayfasında ödemeye dair tuş tıklanmadan evvel 

ödeme araçları, gönderim kısıtlamaları ve de nitelik, fiyat, cayma ve iadeye dair bilgiler İçerik'te 

öngörüldüğü biçimde açıkça yer almalıdır. 

 

 Sesli iletişim (örn. telefon konuşması) üzerinden kurulan mesafeli sözleşmelerde ise İçerik'in 

(a), (d), (g) ve (h) bentlerindeki bilgiler telefonda açık ve anlaşılır biçimde sağlanmalı, telefonda 

ifade edilen İçerik kapsamı da dahil olmak üzere bütün İçerik kapsamı ise en geç mal teslimine veya 

hizmet ifasına kadar yazılı olarak tüketiciye gönderilmelidir. Eğer anında ifa (yani teslim veya ifa 

için ayrıca bir süre gerekmeksizin, sesli iletişim esnasında ifa) söz konusu ise, İçerik'in (a), (b), (d) 

ve (h) bentlerinde yer alan bilgilerin açık ve anlaşılır bir biçimde sağlanması yeterlidir.  

 

c. Teyit 

 

 Ön bilgilendirme yükümlülüğün kapsamı, salt içerik ve yöntem ile sınırlı değildir. 

Yönetmelik Madde 7 uyarınca satıcı/sağlayıcı, tüketicinin içerik ve yöntem hükümlerine uygun bir 

biçimde yapılan ön bilgilendirmeyi teyit etmesini sağlamakla yükümlü tutulmuştur. Aksi takdirde 

mesafeli sözleşmenin geçersiz sayılacağı ifade edilmiştir. Bu vesileyle ön bilgilendirme sürecinin, 

sadece matbu bir metnin hazırlanmasından öteye geçerek, aynı zamanda tüketici tarafından da 

alınıp okunduğunun; başka bir deyişle, ön bilgilendirmenin tamamlandığının tüketici tarafından 

teyit edilmesi zorunluluğu ortaya konulmuştur. Eski Yönetmelik'e kıyasla ise teyit, ayrık bir 

maddede düzenlenmiş ve teyidin hükmü değiştirilmiştir. Eski Yönetmelik'te ön bilgilendirme metni 

teyit edilmeksizin sözleşme akdedilememekteyken, Yönetmelik uyarınca sözleşme teyit olmaksızın 

akdedilebilmekte, ancak askıda hükümsüz bir nitelikle kurulmamış sayılmaktadır.  
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d. Diğer Hükümler 

 

 İçerik ve yöntem olarak ortaya konulan ve teyidi gereken ön bilgilendirmenin yanı sıra 

Yönetmelik, farklı konularda da satıcıya/sağlayıcıya açıklama ve bilgilendirme yükümlülükleri 

yüklemiştir. Bu yükümlülükler, Eski Yönetmelik'te yer almıyor olup, Yönetmelik Madde 8 tahtında 

düzenlenmiştir. Yönetmelik Madde 8/1 uyarınca siparişin onayından hemen önce satıcı/sağlayıcı, 

siparişin tüketicinin yükümlülüğü bakımından yasal olarak ifade ettiği anlamı; başka bir deyişle, 

siparişin ödeme yükümlülüğü doğuracağını açık ve anlaşılır bir şekilde ifade etmelidir. Aksi 

takdirde tüketici, siparişiyle bağlı olmayacaktır. 

 

 Satıcı/sağlayıcı tarafından tüketici ile telefon vasıtasıyla irtibat kurulması söz konusu ise, 

Yönetmelik Madde 8/2 tahtında satıcı/sağlayıcıya ilgili telefon görüşmesinin henüz başında kimlik 

(satıcının/sağlayıcının kim olduğu) ve ticari amaç (aramanın amacı, sunulmak istenen 

malın/hizmetin niteliği) açıklama zorunlulukları getirilmiştir. 

 

5. Cayma Hakkı 

 

a. Hak 

 

 Mesafeli sözleşmelerde tüketiciye Yönetmelik Madde 9/1 uyarınca kural olarak, 14 gün 

içinde herhangi bir gerekçe göstermeye veya cezai şart ödemesine ihtiyaç olmaksızın sözleşmeden 

cayma hakkı tanınmıştır. Bu emredici hüküm karşısında mesafeli sözleşmelerde yapılan aksi yönde 

düzenlemeler, cayma hakkının mevzuatta neşredildiği şekliyle kullanılmasına herhangi bir kısıtlama 

getirmeyecektir. Eski Yönetmelik'te 7 gün olarak düzenlenen bu süre, Yönetmelik ile artırılmıştır. 

Yönetmelik ayrıca, cayma hakkına yönelik detaylı hükümler sevk etmiştir. 

 

b. Süre 

 

 Peki bu 14 günlük süre hangi tarihten itibaren başlamaktadır? 14 günlük sürenin başlangıç 

anına yönelik hükümler, Yönetmelik Madde 9/2 ila 9/4 arasında Eski Yönetmelik'e kıyasla sözleşme 

tipleri ve mesafeli sözleşmenin kuruluş şekli bakımından detaylandırılarak düzenlenmiştir. 

Yönetmelik Madde 9/2 uyarınca sürenin başlangıcı, (i) hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde 
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sözleşmenin kurulduğu gün, (ii) mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise malın teslim alındığı 

gündür. Mal teslimi bakımından ek hükümler de Yönetmelik'te düzenlenmiştir. Tüketiciye, mal 

tesliminde sözleşmenin kurulmasıyla mal teslimi arasındaki sürede dahi cayma hakkı tanınmıştır. 

Yönetmelik Madde 9/4 uyarınca, taşıyıcıya (örn. kargo, kurye, vb.) yapılan teslimin, tüketiciye 

yapılan teslim olarak kabul görmediği açıkça ifade edilmiştir. Ayrıca Madde 9/3'te mal teslimlerinde 

özel durumlar düzenlenmiş; (i) tek sipariş konusu olup teslimi ayrı ayrı yapılan mallarda son malın 

teslim tarihi, (ii) birden fazla parçadan oluşan mallarda son parçanın teslim tarihi ve (iii) belli bir 

süre boyunca düzenli mal tesliminin söz konusu olduğu hallerde ise ilk malın teslim tarihinin, 14 

günlük süreye esas alınacağı düzenlenmiştir. 

 

c. Eksik Bilgilendirme  

 

 Cayma hakkına yönelik olarak ön bilgilendirme yükümlülüğüne aykırı eksik bilgilendirme 

söz konusu ise, Yönetmelik Madde 10 uyarınca tüketici lehine farklı bir süre düzenlemesi 

mevcuttur. Böyle bir durumda, 14 günlük sürenin yerini, 14 günlük olağan cayma süresine 

eklenerek uygulanacak azami bir yıllık bir süre alacaktır. Eksik bilgi tamamlanana kadar tüketici, 

söz konusu zaman zarfı içinde herhangi bir zamanda cayma hakkını kullanabilecektir. Eğer eksik 

bilgi, ilgili zaman zarfı içinde tamamlandıysa, 14 günlük süre işbu tamamlama tarihinden itibaren 

tekrar işlemeye başlayacaktır. Eksik bilgilendirme yapılmadığına yönelik ispat külfeti, 

satıcıya/sağlayıcıya aittir. Eski Yönetmelik'te söz konusu süre 3 ay olarak düzenlenmişken, 

Yönetmelik'te bu süre de tüketici lehine uzatılmıştır. 

 

d. Hakkın Kullanımı 

 

 Cayma hakkının kullanımı, Eski Yönetmelik'e kıyasla daha detaylı ve şekli bir düzenlemeye 

kavuşturulmuştur. Yönetmelik Madde 11 uyarınca cayma hakkının kullanıldığının bildirimi, süresi 

içinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcıya/sağlayıcıya yapılır. Hakkın kullanımında 

Yönetmelik'in Ek'inde yer verilmiş örnek cayma formu (“Form”) kullanılabileceği gibi, tüketicinin 

açık beyanı da söz konusu olabilir. Eğer satıcı/sağlayıcı, internet sitesi üzerinden cayma hakkının 

kullanımına yönelik bir imkan sağlamışsa, Yönetmelik Madde 11/2 uyarınca ilgili cayma talebinin 

kendilerine ulaştığına yönelik teyit bilgisini derhal tüketiciye iletmek durumundadır. Sesli iletişim 

yoluyla kurulan mesafeli sözleşmelerde ise, Yönetmelik Madde 11/3 uyarınca Form en geç mal 
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teslimine veya hizmet ifasına kadar tüketiciye gönderilmelidir. Form tüketiciye ulaştığında dahi, 

cayma hakkını Form veya açık beyan ile yapmaya yönelik karar, tüketiciye aittir. Ancak cayma 

hakkını kullanan kişinin tüketici olmasından mütevellit, cayma hakkının kullanımına dair ispat 

külfeti de Yönetmelik Madde 11/4 tahtında tüketiciye yüklenmiştir. 

 

 Ayrıca ifade edilmelidir ki, Yönetmelik Madde 14 uyarınca, tüketici tarafından mesafeli 

sözleşmeden usulüne uygun olarak cayıldığında, mesafeli sözleşmeyle ilişkili olarak tüketiciye 

ilaveten sağlanan yan sözleşmeler de masrafsız, cezasız ve tazminatsız olarak sona erer. Bunun 

istisnası, TKHK Madde 30 tahtında düzenlenen bağlı kredilerdir. Eğer yan sözleşmelerde 

satıcı/sağlayıcı dışında üçüncü bir kişinin de taraf olma hali söz konusu ise, bu kişilere yan 

sözleşmelerin sona erdiğini bildirme yükümü satıcıya/sağlayıcıya aittir.  

 

e. Cayma Halinde Satıcının/Sağlayıcının ve Tüketicinin Yükümlülükleri 

 

 Yönetmelik cayma hakkının usulüne uygun olarak kullanılması halinde gerek 

satıcıya/sağlayıcıya, gerekse tüketiciye birtakım yükümlülükler yüklemiştir. Bu yükümlülükler, Eski 

Yönetmelik'e kıyasla çok daha detaylıdır. Satıcının/sağlayıcının yükümlülükleri Madde 12 tahtında 

düzenlenmiştir. Bu yükümlülükler, (a) ödeme iadesine, (b) ödeme iadesinin usulüne ve (c) mal 

iadesine yöneliktir. Satıcı/sağlayıcı, (i) cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 

gün (Eski Yönetmelik'te bu süre 10 gün idi) içinde tüketiciden tahsil edilen tüm ödemeleri iade 

etmek (tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere), (ii) tüm iadeleri tüketicinin malı/hizmeti 

satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun biçimde (örn. kredi kartı ile tahsilat yapılmışsa karta 

iade yapılmalı, hesaptan havale ile ödeme alındıysa iadesi aynı şekilde yapılmalıdır), tüketiciye 

masraf veya yükümlülük yaratmaksızın, tek seferde yapmak, (iii) Yönetmelik Madde 5/1(g) 

uyarınca ön bilgilendirmede belirtilen taşıyıcı ile malın geri gönderilmesi veya taşıyıcı olarak 

herhangi bir firmanın belirtilmemesi halinde iade masraflarını üstlenmek ve ilgili taşıyıcının 

tüketicinin bulunduğu yerde şubesi olmadığı takdirde malın tüketiciden teslim alınmasını sağlamak 

yükümlülüklerine tabi kılınmıştır.  

 

 Tüketicinin yükümlülükleri ise Madde 13 tahtında düzenlenmiştir. Bu yükümlülükler ise (a) 

mal iadesine ve (b) uygun kullanıma yöneliktir. Yönetmelik Madde 13/1 uyarınca tüketici, cayma 

hakkının kullanıldığının satıcıya/sağlayıcıya bildiriminden (burada esas alınacak tarih, tebliğ tarihi 



 
Kasap Sokak Eser-A Blok No:16 Kat:7 34394, Esentepe/İstanbul 

T: +90 212 211 7878 F: +90 212 211 78 80 W: www.dundarsir.com 

 

11 
 

değil, bildirimin yöneltildiği tarihtir) itibaren 10 gün içinde sözleşme konusu malları 

satıcıya/sağlayıcıya geri göndermek zorunda kılınmıştır. Yönetmelik Madde 13/2 uyarınca ise, 

malın cayma süresi esnasında tüketicide kaldığı süre içinde malda meydana gelen değişiklik ve 

bozulmalardan doğan sorumluluk düzenlenmiştir. Bu doğrultuda tüketici, cayma süresi içinde malı, 

işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde 

meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu tutulamayacaktır (bu ifade zımnen, aksi 

takdirde tüketicinin sorumlu olacağı anlamını taşımaktadır).  

 

f. İstisnalar 

 

 Yönetmelik Madde 15 uyarınca birtakım mesafeli sözleşmelerde, taraflarca aksi 

kararlaştırılmadıkça, tüketicinin cayma hakkı kullanmasına cevaz verilmemiştir. Bu istisnalar, Eski 

Yönetmelik'e kıyasla genişletmiştir. Bu istisnai mesafeli sözleşmeler, Yönetmelik'in kapsamı 

dahilinde olsalar bile nitelikleri gereği cayma hakkı bakımından kapsam dışı tutulmuşlardır. Bunlar, 

10 bent halinde aşağıdaki şekilde sayılmıştır ve gereğine göre parantez içinde bu tür mesafeli 

sözleşmelere örnekler sunulmuştur:  

 

(a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya 

sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler (örn. petrol, bazı tarım ve 

maden ürünlerinin satımına yönelik mesafeli sözleşmeler), (b) tüketicinin istekleri veya kişisel 

ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler (örn. bir terziyle telefon vasıtasıyla 

akdedilen pantolon dikimine yönelik mesafeli sözleşme), (c) çabuk bozulabilen veya son kullanma 

tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler (örn. birtakım gıda maddelerinin teslimine 

yönelik mesafeli sözleşmeler), (ç) tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu 

unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine 

ilişkin sözleşmeler  (örn. birtakım içeceklerin teslimine yönelik mesafeli sözleşmeler), (d) 

tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara 

ilişkin sözleşmeler, (e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları 

açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine 

ilişkin sözleşmeler, (f) abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi 

süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler (örn. bir defaya mahsus olarak dergi siparişi), (g) 

belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, 



 
Kasap Sokak Eser-A Blok No:16 Kat:7 34394, Esentepe/İstanbul 

T: +90 212 211 7878 F: +90 212 211 78 80 W: www.dundarsir.com 

 

12 
 

yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın 

değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler (örn. kampanyalar dahilinde yapılan mesafeli sözleşmeler), 

(ğ) elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi 

mallara ilişkin sözleşmeler, (h) cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına 

başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler. 

 

 

6. Diğer Hükümler 

 

a. İfa ve Teslim 

 

 Yönetmelik Madde 16'da, (i) mesafeli sözleşmenin ifası ve (ii) bir mal satımı söz konusu ise, 

ilgili malın teslimi düzenlenmiştir. Eski Yönetmelik'e kıyasla daha esnek ve yerinde bir düzenleme 

getiren Yönetmelik Madde 16/1 uyarınca satıcı/sağlayıcı, mesafeli sözleşmede tüketicinin 

siparişinin kendisine ulaşmasından itibaren, taahhüt ettiği süre içinde sözleşmenin ifasını 

tamamlamak zorundadır. Eğer ifa konusu bir mal ise, sözleşmenin ifa süresi (başka bir deyişle 

teslim süresi) azami olarak 30 gündür. Eski Yönetmelik'te her tür ifanın tamamlanmasının 30 gün 

süreye tabi tutulması, belli bazı hizmetlerin mesafeli sözleşmeyle sunulmasına kısıtlama yaratır 

nitelikteydi. Yeni düzenlemeyle bu durum aşılacak olduğu gibi, aynı zamanda satıcıya/sağlayıcıya 

tanınan 10 günlük süre uzatım hakkı da kaldırılarak keyfi süre uzatımlarının da önüne geçilmiştir. 

 

 Eğer sözleşme taahhüt edilen sürede ifa edilmezse veya teslim zamanında yapılmazsa, 

tüketiciye Yönetmelik Madde 16/2 uyarınca sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkı 

tanınmıştır. Tüketici bu hakkını kullandığı takdirde satıcı/sağlayıcı, teslimat masrafları ve kanuni 

faiz de dahil olmak üzere tahsil ettiği tüm ödemeleri tüketiciye iade edecek ve mesafeli sözleşmeyle 

ilişkili olarak kendi zilyedinde tüketiciyi borç altına sokacak kıymetli evrak, senet gibi belgeler 

bulunduruyorsa bunları iade edecektir.  

 

 İmkansızlık durumu ise Yönetmelik Madde 16/4'te düzenlenmiştir. Mal veya hizmet 

ediminin bir nedenden veya şekilde imkansızlaşması söz konusu ise, satıcı/sağlayıcı bu durumu 

öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye 

bildirmelidir. Bunun yanı sıra, tüketici tarafından yapılan tüm ödemeler teslimat masraflarıyla 
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birlikte en geç 14 gün içinde iade edilmelidir. Ancak Yönetmelik, “malın stokta bulunmaması”nın, 

mesafeli sözleşme bakımından bir imkansızlık hali teşkil etmeyeceğini açıkça ifade etmektedir.  

 

b. Zarar Sorumluluğu 

 

 Yönetmelik'in 17. maddesinde, satıcının/sağlayıcının teslim zararlarından sorumluluk 

hükümleri ilk defa sevk edilmiştir. Buna istinaden satıcının/sağlayıcının teslim süreci esnasında 

doğan zararlardan sorumluluğu, malın tüketiciye (veya onun belirleyeceği üçüncü kişiye – örn. eve 

teslimde başka bir aile bireyi) teslimine kadar oluşan kayıp ve zararlarla sınırlandırılmıştır. Bu zarar 

sorumluluğuna bir de istisna getirilmiştir. Eğer tüketici, satıcının/sağlayıcının belirlediği taşıyıcı 

(örn. kargo, kurye firması) dışında başka bir taşıyıcıyla kendisine teslimini talep ederse, 

satıcının/sağlayıcının sorumluluğu taşıyıcıya teslimle beraber sonlanmaktadır.  

 

c. Telefon Kullanım Ücreti 

 

 Yönetmelik Madde 18'de, özellikle telefonla destek hizmetleri veya iletişim/irtibat 

olanakları sağlayan satıcı/sağlayıcılar ve bunlardan hizmet alan tüketiciler bakımından önem arz 

eden yeni bir telefon kullanım ücreti düzenlemesi söz konusudur. Bu hüküm, tüketici yararına önem 

arz etmektedir; zira, bu telefon hatlarının tüketici tarafından kullanıldığı bazı hallerde, tüketicinin 

dakika başına işleyen yüksek bir tarife üzerinden ücret ödemesi (örn. 5 TL/dakika) söz konusu 

olmaktadır. Yönetmelik, bunun önünü alabilmek için, bu ücretlerin en fazla olağan ücret tarifesi 

üzerinden tesis edilmesini düzenlemiştir. 

 

d. İlave Ödemeler 

 

 Tüketiciden mesafeli sözleşmelere yönelik olarak esas bedel haricinde ilave bedellerin talep 

edilebilmesi, Yönetmelik Madde 19 uyarınca tüketicinin açık onayına tabi kılınmıştır. Bu hüküm, 

Eski Yönetmelik'te bulunmayan yeni bir hükümdür. İlave ödeme yükümlülüğü doğuran 

seçeneklerin bir şekilde kendiliğinden seçili olarak sunulmuş olması hallerinde dahi (örn. internet 

üzerinden alışverişlerde tüketiciye ilave ödeme yükümlülüğü doğuran birtakım ek hizmetlerin 

kendiliğinden işaretli olarak ekrana gelmesi ve esas bedele ek ödemeler getirmesi) satıcı/sağlayıcı, 

tüketici bunlardan ötürü ilave ödemede bulunmuş ise ilgili ilave ödemeleri derhal iade ile 
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yükümlüdür. 

 

e. Bilgi ve Belgelerin Saklanması  

 

 Eski Yönetmelik'te olduğu üzere, Yönetmelik Madde 20/1 kapsamında da satıcı/sağlayıcıya 

her bir işleme (örn. bilgilendirme, teslimat vb.) yönelik bilgi ve belgeyi 3 yıl süreyle saklama 

yükümlülüğü getirilmiştir. Eski Yönetmelik'te bulunmayan bir hüküm getiren Yönetmelik Madde 

20/2 kapsamında ise uzaktan iletişim araçlarının (örn. telefon) kullanılması suretiyle mesafeli 

sözleşme kurulumuna aracılık edenlere de 3 yıl süreli olarak kayıtları saklama yükümlülüğü 

getirilmiş ve bu aracılar, talep üzerine bunları ilgili kurum, kuruluş ve tüketicilere vermekle 

yükümlü kılınmıştır. Yönetmelik Madde 20/3 tahtında elektronik ortamda tüketiciye teslim edilen 

gayrimaddi malların veya ifa edilen hizmetlerin ayıpsız olduğunu ispat külfeti ise 

satıcıya/sağlayıcıya aittir. 

 

 


