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Dünyada elektronik ticaret htzla yayılmakta; sanal
ticaret, e-ticaret, e-oom m erce, e-trade ve sanal m a
ğaza gibi kavramlar sık Sik duyulmaktadır. Artık ulus
lararası satışlar ve Ödemeler elektronik yoldan yapıl
m akta, özellikle elektronik bankacılık alanında SW IFT
yoluyla tem inat mektupları ve fon transferleri uygula
maları yaygınlaşmaktadır. Giderek elektronik fatura,
elektronik konşimento ve elektronik taşım a senedi
kullanımlarında artış gözlenmektedir,
Türkiye'de elektronik ticarete ilgi artm akta ve
2011 yılında, elektronik ticaret yoluyia yapılan işlemle
rin hacminin bir önceki yıla gör© %3Q artış gösterm e
si beklenmektedir,
;
Dünya Ticaret ÖrgütüÇVVTO), elektronik ticareti
“mal ve hizmetlerin üretim, satış, pazarlama, dağıtım
ların telekomünikasyon ağlan üzerinden! yapılması'5
olarak tanımlanmıştır.
Elektronik ticaret,
dört kategoride İncelenmektedir:
♦ İşletmeden işletmeye Bektronik ticaret-(B2B ECommerce)

%

♦. İşletmeden Tüketiciye Elektronik ttcaret-(B2C
E-Com merce)
♦ İşletmeden Yönetime Bektronik ticaret
♦ Tüketiciden Yönetime Elektronik ticaret
Elektronik sözleşme,,,
Bektronik ticaret, internet üzerinden ve sadece
elektronik iletişim araçları 'Kullanılarak yapılır, Elektro
nik ticaret, elektronik sözleşme ile icra edilir; Dolay*
ssyla elektronik araçlar yolu ile dijital teknoloji kullanı
larak oluşturulan sözleşmelere genel olarak-e-sozieşm e denilebilir.
İnternette yapılan sözleşmelerin çoğunda taraflar
doğrudan etkiSeşirnönteraktif) içinde değildin Bu ne
denle w eb sayfalan üzerinden gerçeMeşen sözleş
melerde hazır olmayanlar arasında bîr sözleşm elin
kurulduğu kabul edilmektedir, Yine e-mail ile yapılan
iletişim, tek yönlü olup., taraflar ne mekan ne de
akustik açıdan aynı yerde değildirler. Bu bakımdan
e-mail yolu He kurulan sözleşmeler çoğunlukla hazır
olmayan arasında kurulan sözleşme niteliğini taşı
maktadır. Ha] böyle olunca, da elektronik sözleşmea: T, i

A9

3o

o i : yy

T ü ? ı\ L O 613 3 V BUR OS U

tere Borçlar Kanununun hazır olmayanlar arasında
kurulan sözleşmelere ilişkin hükümleri uygulanır.
Bekironik sözleşme, İlgili web sayfasındaki kafoul/submii kutusuna basılarak kurulabilir. Bu tür elek
tronik sözleşmelere tıklama (dick-wrap) sözleşmeleri
denemektedir, B a s en elektronik sözleşmeleri gü
venlik açısından elektronik İm za kullanarak yapm ak,
en güvenli yoldur. Türkiye'de 5070 sayı!) Elektronik
İmza Kanunu, 23.01.2004 tarihinde Resmi Gazetede
yayımlanarak dijital imza tabanlı elektronik imzayı hu
kuk- hayatımıza dahil etmiştir. Sektronik im za Kanin
. nu'na göre, “dektronik sertifika hizmet sağlayıcısıE8H8T kuramlardan alınan elektronik sertifika ile, da
ha doğrusu-şifreleme cihâzJan ite, atılan imzalar huku
ki aadan ıslak imza ite aynı değere sahiptir. Ancak,
elektronik iırca ile elektronik ortamda bono ve çek
düzenlenmesi ite banka teminat sözleşmesi akdedil- •

meşini kanun yasaklamıştır.

Yeni Türk Ticaret Kanunu
1 Temm uz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan
©102 sayılı yeni Turk Ticaret Kanunu, elektronik tica
ret vo elektronik imzaya ilişkin önemli hükümler getirJunaigöre. tacirler arasındaki diğer tarafı te 
m errüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe veya sözleş
meden dönmeye ilişkin ihbar ve ihtarlar elektronik im*
sayla yapılabilir (m. 18). Ticari defterler elektronik or
tam da tutulabilir ve ticari işletmeyle ilgili her türlü bel
ge elektronik ortamda saklanabilir (m.64), Yine ser
maye şirketlerinde genel kuru! veya ydnetinr kurulu
toplantılarının etektronik ortamda farklı yerlerden ya
pılması mümkün hal© gelmiştir. Bununla birlikte, 8102
sayA Türk Ticaret Kanunu’nun 1524.m addesine gö
re, sermaye şirketleri bir interns* sitesi açmak ve ka
nunda belirtilen ©sgan ıçenği bu ınternet sitesinde yayımiamak zorundadır. Cezai yaptırıma bağlanmış bu
zorunluluğun amacı, bilgi toplgmunda şeffaflığı sağla-

mine de “Online Shopping” denilmektedir. Mesafeli
Sözleşmeler Yönetmeliğinde, mesafeli sözleşme sayılan elektronik sözleşme' içeriğinde taraflar ve sözleşm eye ilişkin bilgiler, mai ve hizmetin fiyatı, ödem e

mak; şirkette fîaîli bilgiler©, şirketin yaptığı açıklam ak■«, çağmam, beyanlara, raporlara ve finansai tablolara şekli ve ödememe (temerrüt) halinde ortaya çıkacak
herkesin erişimim mümkün kılmadır.
hukukî durumların yer alması zorunlu tutulmuştur, inTuketıcının Korunması Hakkında Kanun Yıun g/A ■■ temetten yapıiajYfnesafeii satışlarda, tüketici, yedi
nacld%&r,Q göre, â/ketıaıerin ınternet üzerinden kur*
günlük sürede hiçbir gerekçe göstermeden malı geri
uut-oan jr;rn«tef ı nesafelı sözleşme çayısın 8ılgisa~
vererek sözleşmeden cayma ve ödediği bedeli geri
nır yada .«.demet üzerinden yapılan pazarlama yöntealma hakkına sahiptir.
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