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10.CAYMA HAKKI: 

 10.1. SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın herhangi bir gerekçe göstermeksizin veya cezai şart 

ödemeksizin, SİPARİŞ VEREN/ALICI veya SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin; tek 

sipariş konusu olup, ayrı ayrı teslim edilen ürünlerde son ürünün teslim alındığı günden itibaren, birden 

fazla parçadan oluşan ürünlerde son parçanın teslim alındığı günden itibaren, belirli bir süre boyunca 

ürünün düzenli tesliminin yapıldığı durumlarda ilk ürünün teslim alındığı günden itibaren 14(ondört) 

gün içinde cayma hakkı bulunmaktadır. SİPARİŞ VEREN/ALICI sözleşmenin kurulmasından malın 

teslimine kadar olan süre içerisinde de cayma hakkını kullanabilir. 

  

10.2.Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin SATICI’nın yukarıda kayıtlı adres, faks 

numarası ve/veya e-posta adresine ‘10.1’de belirtilen sürede yazılı olarak yapılması gerekmektedir. 

SİPARİŞ VEREN/ALICI ürünü SATICI’ya geri gönderirken fatura aslını da cayma bildirimi ile birlikte 

SATICI’ya 3.maddede belirtilen kargo şirketi aracılığıyla göndermesi gerekmektedir. Aksi taktirde 

ürünün iadesi için ödenecek masraf SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya ait olacaktır. 

  

10.3.SATICI, SİPARİŞ VEREN/ALICI’nıncayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi aldığı 

tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın GÖNDERİ/KARGO masrafları da 

dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın ürünleri satın alırken kullandığı 

ödeme şekline uygun olarak iade edecektir. 

 

10.4.SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi gönderdiği tarihten 

itibaren on gün içinde ürünleri aldığı şekilde SATICI’ya ya da yetkilendirilmiş kişiye iade etmesi 

zorunludur. SİPARİŞ VEREN/ALICI, ürün tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu 

unsurları açılmış olan ürünlerde ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 15(ç) maddesinde belirtilen halde 

cayma hakkını kullanamaz. 

  

11. UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ: 

Sözleşmeden kaynaklanan bir uyuşmazlık durumunda,6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 

Kanun ile belirlenen (5.650 Türk Lirası)ve her takvim yılı başında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 

mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında 

artırılarak güncellenen değerin altındaki uyuşmazlıklarda bulunduğunuz İlçe Tüketici Heyeti’ne 

başvurabilirsiniz. 

Büyükşehir statüsündeki bir ilde mukimseniz, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile 

belirlenen (5.650-8.480 Türk Lirası aralığı) ve her takvim yılı başında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 

mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında 

artırılarak güncellenen değer aralığındaki uyuşmazlıklarda bulunduğunuz İl Tüketici Heyeti’ne 

başvurabilirsiniz. 

Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinden birinde mukimseniz 8.480 Türk Lirasının altında 

bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurabilirsiniz. 

Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerden birinde mukimseniz 5.650 Türk Lirası ile 8.480 

Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurabilirsiniz. 

Yukarıda ifade edilen tutarların üzerindeki uyuşmazlıklarda, bulunduğunuz yer Tüketici Mahkemesi’ne 

başvurabilirsiniz. 

Bu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından okunarak kabul 

edildikten sonra mesafeli satış sözleşmesi kurulması aşamasına geçilir. 
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