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KONU : ELEKTRONİK TİCARETTE SÖZLEŞME VE BELGE DÜZENİ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 07.11.2014 tarih ve 29188 sayılı resmi gazetede
yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği başlığı altında yer alan tanımda,
Mesafeli Sözleşme: Satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı
olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir
sistem çevresinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an
da dahil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan
sözleşmelerdir.
Uzaktan İletişim Aracı: Mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik posta
mesajı, kısa mesaj, internet gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelmeksizin sözleşme
kurulmasına imkan veren her türlü araç ve ortamdır.
1- Tüketici, yönetmeliğin 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen tüm hususlarda,
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 bilgilendirilmek zorundadır.
2- Mesafeli sözleşmenin internet yoluyla kurulması halinde,
a) Satıcı ve sağlayıcı; Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
bilgilendirme yükümlülüğü saklı kalmak kaydıyla, aynı fıkranın (a), (d), (g) ve (h)
bentlerinde yer alan bilgileri bir bütün olarak, tüketicinin ödeme yükümlülüğü altına
girmesinden hemen önce açık bir şekilde ayrıca göstermek,
b) Herhangi bir gönderim kısıtlamasının uygulanıp uygulanmadığını ve hangi ödeme
araçlarının kabul edildiğini, en geç tüketici siparişini vermeden önce, açık ve anlaşılabilir
bir şekilde belirtmek zorundadır.
3- Mesafeli sözleşmenin sesli iletişim yoluyla kurulması halinde,
Satıcı ve sağlayıcı; Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d), (g) ve (h)
bentlerinde yer alan hususlarda, tüketiciye sipariş vermeden hemen önce açık ve anlaşılır
bir şekilde söz konusu ortamda bilgilendirmek ve yönetmeliğin 5 inci maddenin birinci
fıkrasında yer alan bilgilerin tamamını en geç mal teslimine veya hizmet ifasına kadar
yazılı olarak göndermek zorundadır.
4- Siparişe ilişkin bilgilerin sınırlı alanda ya da zamanda sunulduğu bir ortam yoluyla
mesafeli sözleşmenin kurulması halinde,
Satıcı veya sağlayıcı; Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (d), (g) ve
(h) bentlerinde yer alan hususlarda, tüketiciyi sipariş vermeden hemen önce açık ve
anlaşılabilir bir şekilde söz konusu ortamda bilgilendirmek ve yönetmeliğin 5 inci
maddenin birinci fıkrasında yer alan bilgilerin tamamını en geç mal teslimine veya hizmet
ifasına kadar yazılı olarak göndermek zorundadır.
5- Üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen yöntemlerle kurulan ve anında ifa edilen
hizmet satışlarına ilişkin sözleşmelerde tüketicinin, sipariş vermeden hemen önce söz
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konusu ortamda yönetmeliğin 5 inci maddenin birinci fıkrasının sadece (a), (b), (d) ve (h)
bentlerinde yer alan hususlarda açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilmesi yeterlidir.
KAPIDAN VEYA MESAFELİ SÖZLEŞME DÜZENLENEREK YAPILAN SATIŞLARDA
İADE İŞLEMLERİNDE BELGE DÜZENİ;
Vergi Usul Kanunu’nun 230’uncu maddesi gereğince faturada en az bulunması zorunlu
olan bilgilere ilaveten, 385 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin “Kapıdan veya
Mesafeli Sözleşme Düzenlenerek Yapılan Satışlarda İade İşlemlerinde Belge Düzeni”
başlıklı bölümünde, satışlarda meydana gelen iade işlemlerinde belge düzenine ilişkin
ortaya çıkan sorunların giderilmesi amacıyla bir düzenleme yapılmıştır.
Bu Tebliğe istinaden, Sadece Kapıdan ve Mesafeli Sözleşmeler Düzenlenerek Yapılan
Satışlara İlişkin İade İşlemleri İçin, iade bölümünün yer alacağı bir faturanın
düzenlenmesi ve en az iki örneğinin müşteriye malla beraber gönderilmesi uygun
görülmüştür.
Söz konusu faturanın alt kısmına açılacak iade bölümünde;
- Malı iade edenin adı soyadı, adresi, imzası
- İade edilen mala ilişkin cins, miktar, birim fiyat ve tutar yer alacaktır.
Bu şekilde düzenlenen fatura, malla beraber müşteriye gönderildiğinde müşteri malı iade
etmek isterse iadeye ilişkin bölümü dolduracak ve iki örnek olan faturanın bir örneğini mal
ile birlikte malı satana geri gönderecek, bir örneğini kendinde tutacaktır.
Satışlarını, kapıdan veya mesafeli sözleşme düzenlenerek yapan işyerlerinin yukarıdaki
hususlara uymalarını hatırlatırız.
Bilgilerinize sunarız.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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