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UYARI: Bu kitap, Ticaret İl Müdürlüklerine rehberlik etmesi amacıyla hazırlanmıştır
ve içerdiği bilgilerin gerektiği durumlarda güncellenmesi öngörülmektedir. Kitapta yer
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ÖNSÖZ
Günümüzde bazı ülkelerle gümrük duvarlarının kaldırılması
ve ekonomik entegrasyonların kurulması, piyasalara arz edilen
mal ve hizmet çeşitlerinin artışına ivme kazandırmış, yaşanan
bilimsel ve teknolojik gelişmelerle beraber piyasalarda yeni
tüketim seçenekleri de sunulmaya başlanmıştır. Yaşanan
bu yoğun rekabet ortamında üreticiler, mal ve hizmetlerini
çeşitli pazarlama yöntemleriyle tüketicilere ulaştırmaya
çalışmaktadırlar. Tüm bu ekonomik faaliyetlerin hedefindeki
temel amaç ise tüketimdir. Bu sebeple, söz konusu ekonomik
faaliyetlerde nihai bir rol üstlenen tüketiciler piyasanın en
önemli aktörlerindendir.
Gerek ülkemizde gerekse dünyada sürdürülebilir kalkınmayı ve refahı sağlayacak
tüketim yapısını tesis etmek, bilinçli tüketim anlayışını kazandırmakla mümkündür. Bu
amaçla tüketim toplumu olmak yerine, dünyayı daha yaşanır kılan bir tüketim kültürü işler
hale getirilmelidir. Toplumumuzun geleneksel yapısının temellerinde, tüketimle ilgili
olarak, kanaat ve israf etmeksizin tüketme anlayışı vardır. Tüketici hakları konusunda
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak bizler de geçmişimizdeki bu tüketim kültüründen
almış olduğumuz bayrağı taşımaya devam ediyoruz. Bakanlığımızın bu konudaki en
önemli çalışmalarından biri, mevzuat alanında yapılmış olan düzenlemelerdir.
Mal ve hizmet arzındaki niteliksel değişiklikler ile niceliksel hızlı artış, etkin
reklamcılığı, yeni pazarlama tekniklerini ve yeni satış yöntemlerini beraberinde
getirmiştir. Tüketicilerin tüketim imkânları bu şekilde artırılırken buna bağlı olarak
karşılaşılan tüketici sorunlarında da niteliksel ve niceliksel farklılıklar yaşanmaktadır.
Tüketici hukukunun sürekli değişiklik gösteren söz konusu dinamik yapısı nedeniyle
Bakanlığımızca yeni bir mevzuat çalışması yapılmış, bu çalışmanın sonucunda, 6502
sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe
girmiştir. Kanun kapsamında çıkarılması öngörülen yirmi dört adet uygulama
Yönetmeliğinin de tamamı şu an yürürlüktedir. Böylece, tüketici hukukumuz ülkemizde
ve dünyada meydana gelen değişim ve gelişmelere cevap verebilir hale getirilmiştir.
Tüketicinin korunmasına ilişkin yasal düzenlemeler, aynı zamanda, piyasalara arz
edilen mal ve hizmetlerin belirli standartları yakalayabilmesi açısından, üreticilerin
küresel rekabet gücünü de artırmakta ve dolayısıyla ülke ekonomisine katkıları
olmaktadır. Bu anlamda, tüketicinin korunmasına ilişkin mevzuat dayanak yapılarak
Bakanlığımızca yapılan denetimlerle hem tüketicilerimizi hem de üreticilerimizi
korumayı amaçlıyoruz.
Bu çerçevede, ülkemizin seksen bir ilinde etkili ve verimli bir denetim faaliyetinin
yürütülmesine katkı sağlayan Ticaret İl Müdürlükleri personeline ve bu personelin
çalışmalarını desteklemek ve karşılaştığı hukuksal tereddütlerde yol gösterici bir kaynak
olması amacıyla bu kitabı hazırlayan Bakanlığımız Tüketicinin Korunması ve Piyasa
Gözetimi Genel Müdürlüğü personeline teşekkür eder, kitabın tüm yararlanıcılara
faydalı olmasını temenni ederim.
Bülent TÜFENKCİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı
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DEĞERLENDİRME
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve uygulama Yönetmeliklerinin
temel amacı, kamu yararına uygun olarak tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ekonomik
çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını
sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini
koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında
gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir. Söz konusu
mevzuatın uygulanmasında, özellikle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin
Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ile seksen bir il Valilikleri bünyesinde
teşkilatlandırılmış bulunan Ticaret İl Müdürlüklerine mühim görevler düşmektedir.
Bakanlık olarak, tüketici bilincinin artırılması amacıyla her platformu değerlendirmeye
çalışıyoruz. Çeşitli kurum ve kuruluşlarca düzenlenen panel, konferans, çalıştay, radyo
ve televizyon programlarına aktif olarak katılım sağlıyoruz. “ALO 175 Tüketici Danışma
Hattı” aracılığıyla tüketicilerimizin sorunlarını dinleyip yol gösteriyoruz. Ayrıca, sosyal
medya üzerinde oluşturduğumuz e-tüketici hesabı ile güncel konuları tüketicilerimizle
paylaşarak onların sorularını cevaplandırıyoruz. Bakanlığımızın “www.gtb.gov.
tr” ve “www.tuketici.gov.tr” adresleri üzerinden tüketicileri ilgilendiren konularda
paylaşımda bulunuyor, şikâyetlerini elektronik ortamda alıyoruz. Bileşeni olduğumuz
birçok proje kapsamında ve bireysel olarak, tüketici eğitimine yönelik internet siteleri,
eğitim materyalleri, broşürler, kitapçıklar ve kısa filmler hazırlıyoruz. Bunların yanı
sıra, Bakanlığımıza ulaşan tüketici şikâyeti başvurularını çözüme kavuşturuyor, şikâyet
üzerine ve resen denetim onayları alıyoruz. Ticaret İl Müdürlükleri ve Tüketici Hakem
Heyetleri personelimizi çeşitli eğitim programlarına tabi tutuyoruz.
Bakanlığımızın taşra teşkilatı olan Ticaret İl Müdürlüklerine de 6502 sayılı
Kanun’un temel amacına yönelik olarak, denetim ve denetim sonucunda idari yaptırım
uygulama görev ve yetkileri verilmiştir. Ticaret İl Müdürlüklerince yapılacak denetim
faaliyetlerinin gayesi, düzeltme amacıyla kusurları göstermek, bunların tekrarına engel
olmak ve bu sayede eylem ve işlemlerin hukuka uygun olarak yürütülmesini rehberlik
anlayışıyla sağlamak olmalıdır.
6502 sayılı Kanun kapsamında denetim yapacak Ticaret İl Müdürlükleri personeli
için el kitabı niteliğinde olan bu çalışmanın personelimize ve diğer tüm ilgililere faydalı
olmasını temenni eder, emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim.
Ramazan ERSOY
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi
Genel Müdürü
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SUNUŞ
Günümüzde temel insan haklarından biri olarak kabul gören tüketici hakları,
güçlüler karşısında zayıfların korunması ihtiyacından doğmuştur. Tüketiciler, tüketici
işleminin karşı tarafı olan satıcı, sağlayıcı ve kredi verenlere göre ekonomik güç ve
dolayısıyla pazarlık gücü açısından zayıf tarafı temsil etmektedirler. Genellikle kendi
aralarında örgütlenmemiş olan tüketiciler, çoğu zaman bilgi ve tecrübe eksikliğinden
menfaatlerine aykırı nitelikteki tüketici sözleşmelerine dahi taraf olabilmektedirler. Bu
nedenle, yirminci yüzyılın ortalarından itibaren tüketici hukuku, devletler tarafından
evrensel düzeyde tüketicilerin korunmasını sağlayan bir araç olarak kabul edilmiş ve iç
hukuk sistemlerinde tüketicileri koruyucu yasal düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır.
9 Nisan 1985 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen “Tüketicilerin
Korunması İlkeleri Rehberi” tüketicinin korunması hareketine tüm dünya ülkelerinde
hız kazandırmıştır. Türkiye’nin de imzalamış olduğu Birleşmiş Milletler Evrensel
Tüketici Hakları Bildirgesi olarak da adlandırılan bu Deklarasyona göre dokuz temel
tüketici hakkı bulunmaktadır. Söz konusu Deklarasyonda belirtilen tüketici hakları
şöyle sıralanmaktadır: Temel İhtiyaçların Karşılanması Hakkı, Sağlık ve Güvenlik
Hakkı, Bilgilendirilme Hakkı, Örgütlenme, Sesini Duyurma ve Temsil Edilme Hakkı,
Eğitim Hakkı, Tercihte Bulunma Hakkı, Zararının Giderilmesi Hakkı, Ekonomik
Çıkarlarının Korunması Hakkı ve Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı.
İç hukukumuzda ise tüketicinin korunması kavramına temel dayanak, Türkiye
Cumhuriyeti 1982 Anayasası’nın Başlangıç Kısmı, 2 nci ve 172 nci maddeleridir.
Anayasamızın Başlangıç Kısmının 6 ncı paragrafında ve 2 nci maddesinde vurgulanan
sosyal adalet ilkesi, zayıfların güçlüler karşısında korunmasını zorunlu kılmaktadır.
Yine, Anayasamızın 172 nci maddesinde, “Devlet tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı
tedbirleri alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder.” hükmüne
yer verilmiştir.
Ülkemizde tüketici hakları 1995 yılına gelinceye kadar genel Kanun hükümleri
çerçevesinde koruma altında tutulmuştur. 1995 yılında yürürlüğe giren mülga 4077
sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile birlikte ilk defa tüketici hakları
özel bir yasal düzenlemeyle koruma altına alınmıştır. Söz konusu Kanunda 2003
yılında kapsamlı değişikliklere gidilerek tüketici haklarına ilişkin önemli yenilikler
getirilmiştir. 2014 yılına gelindiğinde ise, yeni Türk Borçlar Kanunu ve Avrupa Birliği
Mevzuatı ile uyumlu, güncel gelişmelere uygun yeni bir Tüketici Kanunu hazırlanması
hedefi doğrultusunda, mülga 4077 sayılı Kanun’un yerine 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun 28/5/2014 tarihinde yürürlüğe koyulmuş ve daha sonra
yirmi dört adet uygulama yönetmeliği yayınlanmıştır.
Tüketicinin korunması kavramı, toplumu oluşturan her bir bireyin, kendi sosyal
yaşantısında tüketici olması sebebiyle toplumun her kesimini ilgilendiren ve
doğrudan etkileyen bir husustur. Tüketicinin korunmasına yönelik düzenlemeler ve
uygulanmalarındaki etkinlik, aynı zamanda bir toplumun sosyal ekonomik gelişmişlik
seviyesini de gösteren unsurlardan bir tanesidir. Tüketicinin korunmasına ilişkin ortaya
konulan kurallar, sadece tüketiciyi değil, belli standart ve kalitede mal ve hizmet
üretimini sağladığı için aynı zamanda üreticileri ve dolayısıyla ülke ekonomisini de
korumaktadır.
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Tüketicinin korunmasına ilişkin düzenlemelerin uygulanmalarındaki etkinliğin
sağlanması, büyük ölçüde, Bakanlığımız ve seksen bir il Valilikleri bünyesinde
teşkilatlandırılmış bulunan Ticaret İl Müdürlükleri tarafından yapılan denetimlere
bağlıdır.
6502 sayılı Kanun kapsamında Ticaret İl Müdürlüklerince yapılacak olan
denetimlerde, İl Müdürlükleri personelimize yol gösterici nitelikte bir denetim
rehberine ihtiyaç olduğu hususu, Genel Müdürlüğümüze ulaşan soru ve taleplerde
ve yerinde yapılan çalışma ziyaretleri ve verilen eğitimlerde gözlemlenmiş olup, söz
konusu ihtiyaca yönelik “Tüketicinin Korunması Mevzuatına İlişkin Denetim Rehberi”
isimli kitap hazırlanmıştır.
Söz konusu kitapta, tüketicinin korunması mevzuatına ilişkin temel kavramlar
tanımlanmış, 6502 sayılı Kanun’un düzenlemeleri ayrıntılı olarak irdelenmiş, Ticaret İl
Müdürlüklerince 6502 sayılı Kanun kapsamında yapılacak denetimlerde uyulacak usul
ve esaslar belirlenmiş, İl Müdürlüklerince sıkça sorulan sorular cevaplandırılmış,
tüketicinin korunmasına ilişkin mevzuata yer verilmiş, İl Müdürlüklerince denetim
süreçlerinde kullanılan bazı belge örnekleri düzenlenmiş ve Genel Müdürlüğümüz
tarafından talep üzerine farklı kişilere verilen tüketicinin korunmasına ilişkin görüş
yazıları aynı durumlarla karşılaşıldığında yol gösterici olması amacıyla kitaba
eklenmiştir.
Bu kitabın tüm ilgililere faydalı olması temennisiyle, kitabın hazırlanmasına
katkı sağlayan Bakanlığımız Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel
Müdürlüğü’nde görev yapan tüm amirlerime ve mesai arkadaşlarıma teşekkürü bir
borç bilirim.
Kadir YILMAZ
Gümrük ve Ticaret Uzmanı
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1. TEMEL KAVRAMLAR: TÜKETİCİ,
TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE TÜKETİCİ SÖZLEŞMESİ
1.1. TÜKETİCİ KAVRAMI
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un “Amaç” başlıklı 1 inci
maddesinde, “(1) Bu Kanunun amacı; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık
ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel
tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri
almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki
politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları
düzenlemektir.” hükmüne ve “Kapsam” başlıklı 2 nci maddesinde “(1) Bu Kanun,
her türlü tüketici işlemi ile tüketiciye yönelik uygulamaları kapsar.” hükmüne yer
verilmiştir.
Yer verilen Kanun hükümlerine göre, 6502 sayılı Kanun’un korumacı nitelikteki
hükümlerinden yalnızca tüketici olarak tanımlanan kişilerin yararlanabilmesinin
mümkün olması ve her türlü tüketici işleminin en az bir yanının mutlaka tüketici olarak
tanımlanan kişilerden meydana gelmesi nedenleriyle, öncelikle tüketici tanımının
yapılması yerinde olacaktır.
6502 sayılı Kanun’un “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k)
bendinde tüketici, “ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya
tüzel kişi” olarak tanımlanmıştır. Bu tanımdan yola çıkarak, tüketicinin, malı satın
alırken ya da hizmeti temin ederken ticari veya mesleki amaç gütmeyen, elde ettiği malı
ya da hizmeti ticari veya mesleki bir amaçla bir işleme tabi tutarak veya tutmayarak
yeniden piyasaya sürmeyen, malı satın alırken veya hizmeti temin ederken bütünüyle
özel kullanım amacı taşıyan gerçek veya tüzel kişi olduğu söylenebilir.
Görüldüğü üzere, 6502 sayılı Kanun, mülga 4077 sayılı Kanun’da yapılan
düzenlemede olduğu gibi, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden tüzel
kişileri de tüketici tanımına dâhil etmiştir. Bu anlamda tüketici hukukumuz, sadece
gerçek kişileri tüketici olarak kabul eden Avrupa Birliği (AB) tüketici hukukundan
ayrılmaktadır1.
Diğer taraftan, ticaret hukukumuzda tacirlerin tüm işlemlerinin ticari iş olması
ilkesi kabul edilerek bu konuda bir karine öngörülmüştür. Tacirlerin yapmış oldukları
işlemlerde, tüketici sayılabilmeleri için bu karinenin aksini ispatlamaları gerekmektedir.
Kar amacı gütmeyen dernek ve vakıfların işlemlerinin ticari sayılmasına ilişkin
hukukumuzda genel bir hüküm bulunmadığı için, bu tüzel kişilerin kendi faaliyet
alanına girmeyen özel amaçlı işlemleri bakımından tüketici sayılabilmeleri mümkün
görünmektedir.
Tanımdan da anlaşılacağı üzere, 6502 sayılı Kanun’da yer verilen tüketici kavramı
sadece nihai tüketicileri kapsamaktadır. Günümüzde mal veya hizmetleri satın
alan sınai tüketicilerin de bulunduğu akıllara gelse dahi bunlar Kanun kapsamına
girmemektedirler. Nihai tüketici, mal veya hizmeti, özel ihtiyaçları için, sınai tüketici,
üretimde kullanmak ya da hizmet yürütmek gibi ticari amaçlarla satın alan veya
1 Tekinalp, Gülören ve Tekinalp, Ünal, “Avrupa Birliği Hukuku”, İstanbul, 2000, s.656.
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kullanan kişiyi ifade etmektedir2.
6502 sayılı Kanun’da tüketici kavramı tanımlanırken “ticari ve mesleki olmayan
amaç” özel olarak vurgulanmıştır. Bu anlamda tüketici belirli bir sıfata sahip olan
kişi değil, belirli bir rolle ekonomide yer alan kişidir. Bu sebeple, tacirler veya serbest
meslek sahipleri de, kendileri veya aileleri için bir hukuki işlem yaptıkları takdirde
tüketici sayılabilmektedirler3.
Benzer diğer kavramlardan olan müşteri, alıcı, satın alan vb. gibi hukukun genel
hükümleriyle korunan diğer kavramlardan farklı olarak, tüketici kavramının özel
bir kanun kapsamında tanımlanması zorunluluğu, mal ve hizmet talebinde bulunan
tüketicilerin örgütlenmiş, ekonomik ve teknik olarak kendilerinden güçlü satıcı,
sağlayıcı veya kredi verenler karşısında korunma ihtiyacından kaynaklanmaktadır4.
Tüketiciler sözleşmenin karşı tarafına göre ekonomik güç ve dolayısıyla pazarlık
gücü açısından zayıf tarafı temsil etmektedirler. Bununla birlikte, genellikle kendi
aralarında örgütlenmemiş olan tüketiciler, çoğu zaman bilgi ve tecrübe eksikliğinden
menfaatlerine aykırı nitelikteki tüketici sözleşmelerine dahi taraf olabilmektedirler.
Bu nedenle, tüketici hukuku devletler tarafından evrensel düzeyde tüketicilerin
korunmasını sağlayan bir araç olarak kabul edilmiş ve iç hukuk sistemlerinde koruyucu
yasal düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır.

1.2. TÜKETİCİNİN KORUNMASI KAVRAMI
Günümüzde, her bir bireyin sosyal yaşantısında tüketici olması karşısında tüketici
ve tüketicinin korunması kavramları evrensel bir nitelik kazanmıştır. Genel olarak
tüketicinin korunması kavramı, satıcı, sağlayıcı veya kredi verenler karşısında zayıf
durumda bulunan tüketici tarafının, bu zayıflıktan kaynaklanabilecek hak ihlallerinin
önüne geçilebilmesi amacıyla, hukuken tanınan haklarla bulunduğu konum derecesinin
yükseltilmesidir. Tüketicilerin korunmasına yönelik alınan yasal tedbirler, tüketicilerin
maddi menfaatlerini koruduğu gibi, onlara sunulan mal ve hizmetlerdeki kalite
ve güvenilirliği de artırdığından, işletmelerin dünya piyasasında rekabet gücünün
artırılmasına da katkı sağlamaktadır5.
Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası’nın “Tüketicilerin korunması” başlıklı 172
nci maddesinde, “Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır, tüketicilerin
kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder.” hükmüne yer verilmiştir. Bu şekilde
tüketicinin korunması kavramı ilk defa 1982 Anayasası’yla birlikte anayasal bir
hüküm olarak hukukumuza girmiştir. Bununla birlikte, tüketicinin korunması kavramı
tarihimizde ve kültürümüzde uzun zamandan beri yer alan bir kavramdır. Selçuklu ve
Osmanlı Devletleri dönemlerinde kasabalara ve köylere kadar yayılan ahi birlikleri ve
lonca teşkilatları bu alandaki iyi uygulama örneklerindendir.
23/2/1995 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul
edilen ve 8/3/1995 tarihli ve 22221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 8/9/1995
2 Dişbudak, Aylin, “Türk Hukukunda Aldatıcı Reklamlar”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2007, s.34.
3 Çınar, Ömer, “Tüketici Hukukunda Haksız Şartlar”, İstanbul, 2009, s.38.

4 Tiryaki, Betül, “Tüketicinin Korunması Hukuku Açısından Ayıplı Hizmetten Doğan Sorumluluk”,
Ankara, 2007, s.29.
5 Tek, Ömer Baybars, “Tüketicinin Korunması, Pazarlama ve İyi İnsan Olmak”, Ankara, 1998, s. 5.
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tarihinde yürürlüğe giren mülga 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,
tüketicinin korunması konusunda modern tarihimizdeki atılmış olan en önemli adım
niteliğini taşımaktadır. Mülga 4077 sayılı Kanun ile, tüketicinin korunması konusu tek
bir çatı altında toplanmış ve mevzuat açısından önemli yenilikler ortaya koyulmuştur.
Mülga 4077 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesiyle, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan
kaçınma, taksitli satışlar, kampanyalı satışlar, kapıdan satışlar, tüketici kredisi, süreli
yayınlar, etiket, garanti belgesi, tanıtma ve kullanma kılavuzu, onarım bakım ve diğer
satış sonrası hizmetler, ticari reklam ve ilanlar, zararlı ve tehlikeli mal ve hizmetler,
tüketicinin eğitilmesi gibi konulara ilişkin esaslar ve yaptırımlar düzenlenmiştir.
Şüphesiz tüketiciyi koruma mekanizmasının etkin bir şekilde çalışmasını sağlayan
en önemli faktör, haklarını bilen, haklarını kullanan, hak arama konusunda istekli olan
ve satıcı, sağlayıcı ve kredi verenlerin yükümlülüklerini yerine getirme konusunda
zorlayan bir tüketici kitlesinin varlığıdır. Bu bağlamda, tüketiciyi korumanın en iyi
yolunun tüketiciyi bilinçlendirmek ve sahip olduğu yasal haklardan haberdar etmek
olduğu açıktır.
Haklarını ve hak arama yollarını bilen tüketici, bir taraftan ihtiyaçlarını daha
bilinçli bir şekilde karşılarken diğer taraftan da piyasaya daha kaliteli mal ve hizmet
sunmaları konusunda satıcı, sağlayıcı ve kredi verenleri zorlayacak ve dolayısıyla
tüketici merkezli politikaları benimseyen dürüst satıcı, sağlayıcı ve kredi verenler de
korunmuş olacaktır.
Tüketicinin korunması, sadece tüketiciyi değil, kaliteli mal ve hizmet üretimini ve
sunumunu sağlamak suretiyle aynı zamanda satıcı, sağlayıcı veya kredi verenleri ve
dolayısıyla ülke ekonomisini de koruyucu niteliktedir. Mal ve hizmetlerin tüketicilere
güven verecek şekilde kaliteli üretilmesi ve sunulması, bunların uluslararası piyasada
da kabul edilmesini sağlamakta ve bu sayede ülkemiz satıcı, sağlayıcı ve kredi
verenlerinin dış pazarlara açılmasına katkı yapmaktadır.
Tüketicilerin hak ve çıkarlarının temin edilmesi ve geliştirilebilmesi, büyük ölçüde
tüketicilerin bir araya gelerek örgütlenebilmeleri ve bu örgütler aracılığıyla haklarını
aramalarıyla da yakından ilgilidir.
6502 sayılı Kanun’un birçok düzenlemesinde öngörülen hükümlerin uygulama alanı
tüketici sözleşmeleridir. Örneğin, haksız şartlar açısından, bu tür sözleşme kayıtlarının
satıcı, sağlayıcı veya kredi verenler tarafından kullanılabilmesi için tüketiciler ile
bunlar arasında sözleşme şeklinde bir hukuki işlemin yapılmış olması zorunluluk arz
etmektedir. Bu sebeple, tüketici sözleşmelerinin de incelenmesi yerinde olacaktır.

1.3. TÜKETİCİ SÖZLEŞMESİ KAVRAMI
6502 sayılı Kanun’da, tüketici sözleşmesinin tanımı yapılmamakla beraber,
Kanunun tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinin 1/l bendinde daha geniş bir tanım olan
“Tüketici işlemi” tanımına yer verilmiştir. Buna göre tüketici işlemi, “Mal veya hizmet
piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla
hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler
ile tüketiciler arasında kurulan eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve
benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlem” şeklinde
tanımlanmıştır.
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Söz konusu tanım, Kanunun “Kapsam” başlıklı 2 nci maddesindeki “Bu Kanun,
her türlü tüketici işlemi ile tüketiciye yönelik uygulamaları kapsar.” hükmü ile
birlikte değerlendirildiğinde, Kanun kapsamının tüketici ile satıcı, sağlayıcı veya
kredi verenler arasında yapılmış iki taraflı sözleşmelerle sınırlı olmadığı, tek taraflı
tüketici işlemlerinin ve tüketicilere yönelik uygulamaların da kapsam dâhilinde olduğu
sonucuna ulaşılmaktadır.
Söylenenlerle birlikte, tüketici sözleşmesi için bir tanım yapılacak olursa, satıcı,
sağlayıcı veya kredi verenlerin kendi ticari, mesleki veya işletmelerine ilişkin
faaliyetleri çerçevesinde, gerçek ya da tüzel kişi tüketicilerin ticari ya da mesleki
olmayan ihtiyaçlarını karşılamak üzere bunlarla giriştikleri, bir malın mülkiyetini veya
kullanım hakkını devretmeyi ya da hizmetin sağlanmasını konu edinen ve karşılığında
tüketicilerin ise bir bedel ödemeyi yüklendikleri sözleşmedir, denilebilir.
Bahsi geçen Kanun maddelerinden anlaşıldığı üzere, tüketici işleminin unsurlarını
taşıyan her sözleşme tüketici işlemi niteliğinde olup, 6502 sayılı Kanun’un maddi
anlamda uygulama alanına girmektedir. Söz konusu unsurlar aşağıda incelenecektir.

1.3.1. Tüketici Sözleşmesinin Tarafları
1.3.1.1. Tüketici
Tüketici sözleşmelerinde tüketici kavramı, ilk olarak, bir satıcı, sağlayıcı veya kredi
veren ile sözleşme yapan kişiyi, ikinci olarak da, bunlar ile sözleşme yapan bu kişinin
ticari veya mesleki faaliyeti için değil, özel ihtiyaçları için işlem yapmasını ifade
etmektedir. Yukarıda değinildiği üzere, tüketici, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla
kişisel ihtiyaçlarını gidermek için bir bedel karşılığı, bir mal veya hizmeti satın alan
kişi olarak tanımlanabilir6.

1.3.1.2. Satıcı, Sağlayıcı veya Kredi Veren
Tüketici sözleşmelerinde, sözleşmenin karşı tarafını oluşturan ve tüketicinin mal
veya hizmet edindiği kişiler için kullanılan kavramlardır.
6502 sayılı Kanun’un “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinin 1/i bendinde satıcı,
“Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal
sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişi”;
1/ı bendinde sağlayıcı, “Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki
amaçlarla tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket
eden gerçek veya tüzel kişi”; 1/ğ bendinde kredi veren, “Mevzuatı gereği tüketicilere
kredi vermeye yetkili olan gerçek veya tüzel kişi” şeklinde tanımlanmıştır.
Satıcı, sağlayıcı veya kredi veren kavramları ile ifade edilmek istenen, tüketici ile
sözleşme ilişkisine girecek olan ve konusunda profesyonel bir şekilde hareket eden
tacir veya meslek sahibi kişilerdir. Bunun gibi, kamu tüzel kişileri de dahil olmak
üzere ticari şirketler yanında, ticari işletme sayılmayan küçük ölçekte meslek sahipleri,
serbest meslek sahipleri ve tarım işletmeleri de satıcı veya sağlayıcı sayılabilecektir7.

6 Ozanoğlu, Hasan, “Tüketicinin Korunması Açısından Taksitle Satım Sözleşmesi”, Ankara, 1999, s.6.
7 Çınar, s.40.
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1.3.2. Tüketici Sözleşmesinin Konusu
6502 sayılı Kanun’da, tüketici, mal veya hizmeti ticari veya mesleki amaçlarla
edinmeyen kişi şeklinde tanımlanarak tüketici kavramının sınırları daraltılmışsa da,
söz konusu kişilerin belirli mal ve hizmetlere ilişkin işlemleri açısından bir sınır
getirilmeyerek, tüketici işlemi kavramı bu açıdan geniş tutulmuştur8.
6502 sayılı Kanun’un “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinin 1/h bendinde mal,
“Alışverişe konu olan; taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile elektronik
ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü gayri
maddi malları”; 1/d bendinde hizmet, “Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya
da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusu”
olarak tanımlanmıştır.
Görüldüğü üzere konu bakımından 6502 sayılı Kanun, her türlü malı veya hizmeti
değil, taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar, gayri maddi mallar ve
bunlar dışında kalan her türlü hizmete ilişkin işlemleri kapsamına almaktadır. Bununla
birlikte, söz konusu mal ve hizmetlere ilişkin olarak yapılan sözleşmeler açısından,
yani sözleşmenin tipi açısından bir sınırlama mevcut değildir. İşlemin sadece ticarete
konu bir malın tüketiciye kullandırılması amacıyla yapılması yeterli olmaktadır.
Bu anlamda, Kanunun 3 üncü maddesinin 1/l bendinde yer verilen “Tüketici
işlemi” tanımında belirtildiği gibi, tüketici sözleşmeleri, eser, taşıma, simsarlık, sigorta,
vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme
şeklinde ortaya çıkabilecektir.

1.3.3. Bireysel Tüketici Sözleşmesi – Standart Tüketici Sözleşmesi Ayrımı
1.3.3.1. Bireysel Tüketici Sözleşmesi
Bireysel müzakere temelinde oluşturulan tüketici sözleşmeleri, diğer sözleşmeler
gibi tarafların karşılıklı ve birbirine uygun olarak açık veya örtülü irade beyanında
bulunmalarıyla kurulur. Sözleşmenin tarafları, sözleşmenin kayıtlarını müzakere
ederek ve müzakere sonucunda mutabakata ulaşarak belirlerler.
Borçlar hukukumuzda sözleşmenin esaslı noktalarında tarafların anlaşması
yeterli kabul edilmiş, ikinci derecedeki noktaların gerektiğinde hâkim tarafından
tamamlanabileceği öngörülmüştür. Buna göre, bireysel sözleşmelerde, sözleşmenin
mahiyeti, sözleşmeyi yapan tarafların iradelerinin sözleşmenin esaslı şartları üzerinde
birbirleri ile uygunluk arz edinceye kadar her nokta üzerinde müzakereler yapılması ile
oluşmaktadır9.
Günümüzde, bireysel sözleşmelerde edim ve karşı edime ilişkin koşullar, tüketici
ile müzakere edilmekle birlikte, sözleşmenin ikinci derecedeki noktaları tüketici
ile müzakere edilmeden, satıcı, sağlayıcı veya kredi veren tarafından tek taraflı
olarak belirlenmektedir10. Bundan dolayı, 6502 sayılı Kanun’un 5 inci maddesinde
öngörüldüğü üzere, tüketici ile müzakere edilmeyen söz konusu sözleşme koşulları
tüketici aleyhine dürüstlük kuralına aykırı bir şekilde dengesizlik meydana getiriyorsa,
haksız şart olarak kabul edilmektedir.
8 Çınar, s.43.

9 Kılıçoğlu, Ahmet M., “Borçlar Hukuku: Genel Hükümler”, Ankara, 2008, s.46.
10 Çınar, s.47.
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6502 sayılı Kanun ile Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında
Yönetmelik, standart sözleşmelerin içeriğinde yer alan sözleşme kayıtlarının tüketici
ile müzakere edilmediği noktasında bir karine kabul ederek, bu koşulların haksız şart
olarak kabulünü kolaylaştırmayı amaçlamıştır. Bu anlamda bireysel sözleşmelerde yer
alan haksız şartlarla, standart sözleşmelerde yer alan haksız şartlar arasında nitelik
açısından bir fark bulunmamaktadır. Bu iki sözleşme modeli arasındaki temel farklılık,
sözleşme kayıtlarının tüketici ile müzakere edilip edilmediği noktasındadır.

1.3.3.2. Standart Tüketici Sözleşmesi
Standart tüketici sözleşmeleri, satıcı, sağlayıcı veya kredi verenlerin sözleşmenin
karşı tarafı belirli olmaksızın, ileride yapacakları çok sayıda sözleşmede kullanmak
üzere, tek taraflı olarak koşullarını matbu şekilde hazırladıkları ve bu koşulları
sözleşmenin yapılması sırasında karşı tarafa kabul için sundukları sözleşme tipidir11.
Borçlar hukukumuza göre, şekil zorunluluğu öngörülmeyen durumlarda, taraflar
konusu hukuka ve ahlaka aykırı olmamak üzere yapmak istedikleri sözleşmenin şeklini,
konusunu ve mahiyetini serbestçe belirleyebilirler. Sözleşme yapılırken asıl olan
tarafların bir araya gelmesi ve karşılıklı müzakere sonucunda sözleşme hükümlerinin
belirlenmesidir.
Ancak, günümüzde gelişen ekonomik şartlar ve artan alışveriş ortamı içerisinde,
her sözleşmenin bahsi geçen şekilde taraflarca ayrıntılı şekilde müzakere sonucunda
yapılması ve aynı tip sözleşmenin sadece tek bir tarafı değişirken, bunun her seferinde
yinelenen tartışma ve görüşmeler sonucunda hükümlerinin belirlenmesi mümkün
değildir12.
Söz konusu durumlarda, yapılacak sözleşmenin hükümleri taraflardan biri
tarafından önceden belirlenmekte ve diğer tarafa bu konuda söz hakkı tanınmayarak
ondan sadece bu sözleşmeyi yapıp yapmayacağına karar vermesi beklenilmektedir.
Diğer bir ifadeyle, söz konusu tarafa sadece sözleşme yapıp yapmama serbestisi
tanınmakta, sözleşmeyi yapmaya karar verdiği takdirde önceden belirlenmiş sözleşme
hükümlerine aynen uyması beklenmektedir. İşte sözleşmenin içeriğini belirleme ve
düzenleme serbestisinin tek taraflı olarak kullanıldığı bu gibi durumlarda, tüketiciler
haksız şartlar, genel işlem koşulları, standart sözleşmeler gibi kavramlarla karşı karşıya
kalabilmektedirler.
Böyle durumlarda, 6502 sayılı Kanun’un 5 inci maddesinde öngörüldüğü üzere,
tüketici ile müzakere edilmeyen sözleşme koşulları tüketici aleyhine dürüstlük kuralına
aykırı bir şekilde dengesizlik meydana getiriyorsa, haksız şart olarak kabul edilecek ve
Kanun maddesinde yer verildiği şekilde kesin olarak hükümsüz olacaklardır.

11 Çınar, s.11.

12 Bahtiyar, Mehmet, “Genel işlem Koşullarına Karşı Tüketicinin Korunması”, 1996, s.77.
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2. 6502 SAYILI KANUN UYARINCA VALİLİKLER TARAFINDAN
UYGULANMASI ÖNGÖRÜLEN İDARİ YAPTIRIMLAR
2.1. 6502 SAYILI KANUN’UN “TEMEL İLKELER” BAŞLIKLI 4 ÜNCÜ
MADDESİNE İLİŞKİN İDARİ YAPTIRIMLAR
6502 sayılı Kanun’un “Temel ilkeler” başlıklı 4 üncü maddesinde,
“(1) Bu Kanunda yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen sözleşmeler ile
bilgilendirmeler en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade
ve okunabilir bir şekilde düzenlenir ve bunların bir nüshası kâğıt üzerinde veya kalıcı
veri saklayıcısı ile tüketiciye verilir. Sözleşmede bulunması gereken şartlardan bir veya
birkaçının bulunmaması durumunda, eksiklik sözleşmenin geçerliliğini etkilemez. Bu
eksiklik sözleşmeyi düzenleyen tarafından derhâl giderilir.
(2) Sözleşmede öngörülen koşullar, sözleşme süresi içinde tüketici aleyhine
değiştirilemez.
(3) Tüketiciden; kendisine sunulan mal veya hizmet kapsamında haklı olarak
yapılmasını beklediği ve sözleşmeyi düzenleyenin yasal yükümlülükleri arasında
yer alan edimler ile sözleşmeyi düzenleyenin kendi menfaati doğrultusunda yapmış
olduğu masraflar için ek bir bedel talep edilemez. Bankalar, tüketici kredisi veren
finansal kuruluşlar ve kart çıkaran kuruluşlar tarafından tüketiciye sunulan ürün
veya hizmetlerde ise tüketiciden faiz dışında alınacak her türlü ücret, komisyon
ve masraf türleri ile bunlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın görüşü alınarak bu
Kanunun ruhuna uygun olarak ve tüketiciyi koruyacak şekilde Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenir.
(4) Bu Kanunda düzenlenen sözleşmelere istinaden tüketiciden talep edilecek her
türlü ücret ve masrafa ilişkin bilgilerin, sözleşmenin eki olarak kâğıt üzerinde yazılı
şekilde tüketiciye verilmesi zorunludur. Uzaktan iletişim aracıyla kurulan sözleşmelerde
ise, bu bilgiler kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun şekilde verilir. Bu bilgilerin
tüketiciye verildiğinin ispatı sözleşmeyi düzenleyene aittir.
(5) Tüketicinin yapmış olduğu işlemler nedeniyle kıymetli evrak niteliğinde sadece
nama yazılı ve her bir taksit ödemesi için ayrı ayrı olacak şekilde senet düzenlenebilir.
Bu fıkra hükümlerine aykırı olarak düzenlenen senetler tüketici yönünden geçersizdir.
(6) Tüketici işlemlerinde, tüketicinin edimlerine karşılık olarak alınan şahsi
teminatlar, her ne isim altında olursa olsun adi kefalet sayılır. Tüketicinin alacaklarına
ilişkin karşı tarafça verilen şahsi teminatlar diğer kanunlarda aksine hüküm
bulunmadıkça müteselsil kefalet sayılır.
(7) Temerrüt hâli de dâhil olmak üzere, tüketici işlemlerinde bileşik faiz uygulanmaz.
(8) Bu Kanun tüm düzenlemeleri yönünden katılım bankalarını da kapsar.
Uygulama, kâr payı dikkate alınarak yapılır.” hükümlerine ve
“Ceza hükümleri” başlıklı 77 nci maddesinin birinci fıkrasında,
“(1) Bu Kanunun 4 üncü, 6 ncı, 7 nci, 18 inci, 19 uncu, 20 nci, 21 inci, 23 üncü,
26 ncı, 30 uncu, 33 üncü, 35 inci, 48 inci, 49 uncu, 51 inci, 52 nci, 54 üncü ve 57
nci maddelerinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında aykırılığı
tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için iki yüz Türk Lirası idari para cezası
uygulanır.” hükümlerine yer verilmiştir.
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Yukarıda yer verilen Kanun hükümlerine göre, 6502 sayılı Kanun’da yazılı olarak
yapılması öngörülen sözleşmeler ile bilgilendirmelerin en az on iki punto büyüklüğünde
düzenlenmediğinin tespit edilmesi halinde, her bir sözleşme için sözleşmede taraf olan
satıcı, sağlayıcı veya kredi veren hakkında idari para cezası uygulanır.
6502 sayılı Kanun’da yazılı olarak düzenlenmesi öngörülmüş sözleşmelerin yazılı
olarak yapılmamasının tespiti halinde, yazılı olarak yapılmamış her bir sözleşme için,
sözleşmeye taraf olan satıcı, sağlayıcı veya kredi veren hakkında idari para cezası
uygulanır.
Taraflar arasında akdedilen sözleşmenin bir nüshasının, satıcı veya sağlayıcılar
tarafından kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmediğinin
tespiti halinde, tüketicilere verilmeyen her bir sözleşme nüshası için sözleşmeye taraf
olan satıcı, sağlayıcı veya kredi veren hakkında idari para cezası uygulanır.
Sözleşme süresi içerisinde sözleşme şartları tüketici aleyhine değiştirilirse, tüketici
aleyhine değişiklik yapılan her bir sözleşme için satıcı, sağlayıcı veya kredi veren
hakkında idari para cezası uygulanır.
6502 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 3/10/2014 tarihinden itibaren
uygulanmak üzere 29138 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Finansal
Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile
finansal tüketicilerden alınabilecek ücretler sınıf ve mahiyet itibariyle tahdidi bir
şekilde tek tek sayılmak sureti ile belirlenmiştir. Söz konusu Yönetmelik hükümlerine
aykırı hareket eden bankalar, tüketici kredisi veren finansal kuruluşlar ve kart çıkaran
kuruluşlar hakkında 6502 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesi uyarınca her bir işlem veya
sözleşme için idari para cezası uygulanır.
Tüketicinin yapmış olduğu işlemler nedeniyle kıymetli evrak niteliğinde senet
düzenlenecekse, bu senetler, her bir taksit ödemesi için ayrı ayrı olacak şekilde ve
sadece nama yazılı olarak düzenlenir. Aksi halinin tespiti halinde, söz konusu senetler
geçersiz sayılır ve mevzuata aykırı her bir işlem için sözleşmeye taraf olan satıcı veya
sağlayıcı hakkında idari para cezası uygulanır.

2.2. 6502 SAYILI KANUN’UN “SATIŞTAN KAÇINMA” BAŞLIKLI 6
NCI MADDESİNE İLİŞKİN İDARİ YAPTIRIMLAR
6502 sayılı Kanun’un “Satıştan kaçınma” başlıklı 6 ncı maddesinde,
“(1) Vitrinde, rafta, elektronik ortamda veya açıkça görülebilir herhangi bir yerde
teşhir edilen malın, satılık olmadığı belirtilen bir ibareye yer verilmedikçe satışından
kaçınılamaz.
(2) Hizmet sağlamaktan haklı bir sebep olmaksızın kaçınılamaz.
(3) Ticari veya mesleki amaçlarla hareket edenler; aksine bir teamül, ticari örf veya
adet ya da haklı bir sebep yoksa; bir mal veya hizmetin satışını o mal veya hizmetin,
kendisi tarafından belirlenen miktar, sayı, ebat gibi koşullara ya da başka bir mal veya
hizmetin satın alınması şartına bağlayamaz.
(4) Bakanlık ve belediyeler, bu madde hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine
ilişkin işleri yürütmekle görevlidir.” hükümlerine ve “Ceza hükümleri” başlıklı 77 nci
maddesinin birinci fıkrasında,
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“(1) Bu Kanunun 4 üncü, 6 ncı, 7 nci, 18 inci, 19 uncu, 20 nci, 21 inci, 23 üncü,
26 ncı, 30 uncu, 33 üncü, 35 inci, 48 inci, 49 uncu, 51 inci, 52 nci, 54 üncü ve 57
nci maddelerinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında aykırılığı
tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için iki yüz Türk Lirası idari para cezası
uygulanır.” hükümlerine yer verilmiştir.
Yukarıda yer verilen Kanun hükümlerine göre, üzerinde “numunedir” veya “satılık
değildir” ibaresi bulunmadığı halde bir malın satışından kaçınan satıcılar, haklı bir
sebep olmaksızın hizmet sağlamaktan kaçınan sağlayıcılar ve aksine bir teamül, ticari
örf ve adet yokken bir mal ya da hizmetin satışını, tüketicinin iradesi dışında kendisi
tarafından belirlenen miktar, sayı ve ebat gibi koşullara ya da başka bir mal veya
hizmetin satın alınmasına bağlı kılan satıcı veya sağlayıcılar hakkında tespit edilen
mevzuata aykırı her bir işlem için ayrı idari para cezası uygulanır.

2.3. 6502 SAYILI KANUN’UN “SİPARİŞ EDİLMEYEN MAL VEYA
HİZMETLER” BAŞLIKLI 7 NCİ MADDESİNE İLİŞKİN İDARİ
YAPTIRIMLAR
6502 sayılı Kanun’un “Sipariş edilmeyen mal veya hizmetler” başlıklı 7 nci
maddesinde,
“(1) Sipariş edilmeyen malların gönderilmesi ya da hizmetlerin sunulması
durumunda, tüketiciye karşı herhangi bir hak ileri sürülemez. Bu hâllerde, tüketicinin
sessiz kalması ya da mal veya hizmeti kullanmış olması, sözleşmenin kurulmasına
yönelik kabul beyanı olarak yorumlanamaz. Tüketicinin malı geri göndermek veya
muhafaza etmek gibi bir yükümlülüğü yoktur.
(2) Bir mal veya hizmetin sipariş edildiğini iddia eden bu iddiasını ispatla
yükümlüdür.” hükümlerine ve
“Ceza hükümleri” başlıklı 77 nci maddesinin birinci fıkrasında,
“(1) Bu Kanunun 4 üncü, 6 ncı, 7 nci, 18 inci, 19 uncu, 20 nci, 21 inci, 23 üncü,
26 ncı, 30 uncu, 33 üncü, 35 inci, 48 inci, 49 uncu, 51 inci, 52 nci, 54 üncü ve 57
nci maddelerinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında aykırılığı
tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için iki yüz Türk Lirası idari para cezası
uygulanır.” hükümlerine yer verilmiştir.
Yukarıda yer verilen Kanun hükümlerine göre, sipariş edilmeden tüketiciye
gönderilen mal veya sunulan hizmetin karşılığında tüketiciye karşı herhangi bir hak
ileri sürülemez. Böyle bir durum tespit edildiğinde, mevzuata aykırı her bir işlem için
ayrı idari para cezası uygulanır. Ancak, tüketici kendi rızasıyla gönderilen malın ya da
sağlanan hizmetin bedelini ödemişse, satıcı veya sağlayıcı hakkında bir idari yaptırım
uygulanmaz.

2.4. 6502 SAYILI KANUN’UN DÖRDÜNCÜ KISMININ “TAKSİTLE
SATIŞ” BAŞLIKLI BİRİNCİ BÖLÜMÜNE İLİŞKİN İDARİ YAPTIRIMLAR
6502 sayılı Kanun’un “Taksitle satış sözleşmeleri” başlıklı 17 nci maddesinde,
“(1) Taksitle satış sözleşmesi, satıcı veya sağlayıcının malın teslimi veya hizmetin
ifasını üstlendiği, tüketicinin de bedeli kısım kısım ödediği sözleşmelerdir.
(2) Tüketicinin, kira süresi sonunda bir malın mülkiyetini edinme zorunluluğunun
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bulunduğu finansal kiralama sözleşmeleri hakkında da bu Bölüm hükümleri uygulanır.
(3) Taksitle satış sözleşmesi yazılı olarak kurulmadıkça geçerli olmaz. Geçerli bir
sözleşme yapmamış olan satıcı veya sağlayıcı, sonradan sözleşmenin geçersizliğini
tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez.” hükümlerine,
“Cayma hakkı” başlıklı 18 inci maddesinde,
“(1) Tüketici, yedi gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart
ödemeksizin taksitle satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.
(2) Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcı veya
sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda
tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür.
(3) Satıcı cayma süresi içinde malı tüketiciye teslim etmişse tüketici, malı ancak
olağan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilir; aksi takdirde tüketici
cayma hakkını kullanamaz. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin
onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde de tüketici cayma hakkını
kullanamaz.
(4) Tüketicinin satıcıyı bulduğu finansal kiralama işlemlerinde cayma hakkı
kullanılamaz.” hükümlerine,
“Temerrüt” başlıklı 19 uncu maddesinde,
“(1) Taksitle satış sözleşmelerinde tüketicinin taksitleri ödemede temerrüde düşmesi
durumunda, satıcı veya sağlayıcı, kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını
saklı tutmuşsa, bu hak ancak satıcı veya sağlayıcının bütün edimlerini ifa etmiş olması,
tüketicinin de kalan borcun en az onda birini oluşturan ve birbirini izleyen en az iki
taksidi veya kalan borcun en az dörtte birini oluşturan bir taksidi ödemede temerrüde
düşmesi hâlinde kullanılabilir. Satıcı veya sağlayıcının bu hakkı kullanabilmesi için
tüketiciye en az otuz gün süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması zorunludur.
(2) Muaccel kılınan taksitlerin hesaplanmasında faiz, komisyon ve benzeri masraflar
dikkate alınmaz.” hükümlerine,
“Erken ödeme” başlıklı 20 nci maddesinde,
“(1) Tüketici, borçlandığı toplam miktarı önceden ödeyebileceği gibi vadesi
gelmemiş bir ya da birden çok taksit ödemesinde de bulunabilir. Her iki durumda
da satıcı veya sağlayıcı, faiz veya komisyon aldığı durumlarda ödenen miktara göre
gerekli tüm faiz ve komisyon indirimini yapmakla yükümlüdür.” hükmüne,
“Diğer hususlar” başlıklı 21 inci maddesinde,
“(1) Tüketicinin taşınır bir malın satış bedelini önceden kısım kısım ödemeyi,
satıcının da bedelin tamamen ödenmesinden sonra satılanı tüketiciye teslim etmeyi
üstlendikleri ve ödeme süresi bir yıldan daha uzun veya belirsiz olan sözleşmeler
hakkında Türk Borçlar Kanununun ön ödemeli taksitle satış hükümleri uygulanır.
(2) Sözleşmenin zorunlu içeriği, tüketici ile satıcı ve sağlayıcının hak ve
yükümlülükleri, cayma hakkı, erken ödeme ile diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar
yönetmelikle belirlenir.” hükümlerine ve
“Ceza hükümleri” başlıklı 77 nci maddesinin birinci fıkrasında,
“(1) Bu Kanunun 4 üncü, 6 ncı, 7 nci, 18 inci, 19 uncu, 20 nci, 21 inci, 23 üncü,
26 ncı, 30 uncu, 33 üncü, 35 inci, 48 inci, 49 uncu, 51 inci, 52 nci, 54 üncü ve 57
nci maddelerinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında aykırılığı
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tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için iki yüz Türk Lirası idari para cezası
uygulanır.” hükümlerine yer verilmiştir.
Buna göre, Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik’in “Sözleşmenin
zorunlu içeriği” başlıklı 6 ncı maddesinde düzenlendiği şekilde, taksitle satış
sözleşmelerinde bulunması gereken zorunlu içeriğin biri veya birkaçına sözleşmede
yer verilmemişse, her bir sözleşme için sözleşmeye taraf olan satıcı veya sağlayıcı
hakkında idari para cezası uygulanır.
Taksitle satışlarda tüketiciler, yedi gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin
ve cezai şart ödemeksizin beyanını satıcı veya sağlayıcıya yazılı olarak veya kalıcı
veri saklayıcısı ile yönelterek kullanabileceği cayma hakkına sahiptir. Tüketicilere
mevzuata aykırı olarak cayma hakkının kullandırılmaması durumunda, satıcı hakkında
idari para cezası uygulanır. Ancak, bu noktada tüketicinin malı ancak olağan bir gözden
geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabileceği, malın mutat olarak kullanılması
durumunda tüketicinin cayma hakkını kullanamayacağı ve sözleşme konusu malı,
cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren yedi gün içinde satıcıya iade etmediği
takdirde cayma hakkını kullanmamış sayılacağı hususları dikkate alınmalıdır.
Sözleşmeden ayrı olarak kıymetli evrak niteliğinde senet düzenlenecekse, bu
senet, her bir taksit ödemesi için ayrı ayrı olacak şekilde ve sadece nama yazılı olarak
düzenlenir. Aksi takdirde, sözleşmeye taraf olan satıcı veya sağlayıcı hakkında idari
para cezası uygulanır.
Taksitle satışlarda, tüketici, borçlandığı toplam miktarı vadesinden önce toptan
ödeme hakkına sahiptir. Bununla beraber, tüketici, bir taksit miktarından az olmamak
şartıyla bir veya birden fazla taksit ödemesini de vadesinden önce yapabilir. Her iki
durumda da satıcı, ödenen miktara göre gerekli faiz indirimini yapmakla yükümlüdür.
Söz konusu durumlarda, satıcı, ödenen miktara göre gerekli faiz indirimini yapmaz
ise, erken ödemede faiz indirimi yapılmayan her bir tüketici işlemi sayısınca satıcı
veya sağlayıcı hakkında idari para cezası uygulanır.
Satıcının veya sağlayıcının taksitlerden birinin veya birkaçının ödenmemesi
nedeniyle borcun tamamının ifasını talep edebilmesi için, her şeyden önce bu şartın
sözleşmede belirlenmesi gerekmektedir. Bu husus sözleşmede yer almış olmakla
birlikte satıcı bütün edimlerini ifa etmemişse ya da tüketici birbirini izleyen en az iki
taksiti ödemede temerrüde düşmemişse veya ödenmeyen taksit toplamı satış bedelinin
en az onda biri değilse, satıcı, borcun tamamının ifasını talep edemeyecektir. Ancak,
bahsedilen üç şart sağlansa bile satıcı veya sağlayıcı en az otuz gün süre vererek yazılı
olarak muacceliyet uyarısında bulunacak ve otuz günlük sürenin dolmasından sonra
kalan borcun tamamının ifasını talep edebilecektir. Aksi halde, her bir tüketici işlemi
sayısınca satıcı veya sağlayıcı hakkında idari para cezası uygulanır.

2.5. 6502 SAYILI KANUN’UN DÖRDÜNCÜ KISMININ “TÜKETİCİ
KREDİLERİ” BAŞLIKLI İKİNCİ BÖLÜMÜNE İLİŞKİN İDARİ
YAPTIRIMLAR
6502 sayılı Kanun’un “Tüketici kredisi sözleşmeleri” başlıklı 22 nci maddesinde,
“(1) Tüketici kredisi sözleşmesi, kredi verenin tüketiciye faiz veya benzeri bir
menfaat karşılığında ödemenin ertelenmesi, ödünç veya benzeri finansman şekilleri
aracılığıyla kredi verdiği veya kredi vermeyi taahhüt ettiği sözleşmeyi ifade eder.
(2) Kredi kartı sözleşmeleri, faiz veya benzeri bir menfaat karşılığında, ödemenin
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üç aydan daha uzun süre ertelenmesi veya benzer şekilde taksitle ödeme imkânı
sağlanması hâlinde tüketici kredisi sözleşmesi olarak değerlendirilir. Ancak bu
durumda uygulanacak faiz oranı kredi kartı sözleşmesi uyarınca belirlenen orandan
fazla olamaz.
(3) Tüketici kredisi sözleşmesi yazılı olarak kurulmadıkça geçerli olmaz. Geçerli bir
sözleşme yapmamış olan kredi veren, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin
aleyhine olacak şekilde ileri süremez.” hükümlerine,
“Sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülüğü” başlıklı 23 üncü maddesinde,
“(1) Kredi verenin ve varsa kredi aracısının, tüketiciye, teklif ettikleri kredi
sözleşmesinin koşullarını içeren sözleşme öncesi bilgi formunu, sözleşmenin
kurulmasından makul bir süre önce vermesi zorunludur.” hükmüne,
“Cayma hakkı” başlıklı 24 üncü maddesinde,
“(1) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart
ödemeksizin tüketici kredisi sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.
(2) Kredi veren, cayma hakkı olduğu konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat
etmekle yükümlüdür. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi
içinde kredi verene yöneltilmiş olması yeterlidir.
(3) Cayma hakkını kullanan tüketicinin krediden faydalandığı hâllerde, tüketici,
anaparayı ve kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe kadar
olan sürede tahakkuk eden faizi en geç cayma bildirimini kredi verene göndermesinden
sonra otuz gün içinde geri öder. Bu süre içinde ödeme yapılmaması hâlinde tüketici
kredisinden cayılmamış sayılır. Faiz, akdî faiz oranına göre hesaplanır. Tüketiciden,
hesaplanan akdî faiz ve bir kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenmiş
olan masraflar dışında herhangi bir bedel talep edilemez.” hükümlerine,
“Faiz oranı” başlıklı 25 inci maddesinde,
“(1) Belirli süreli tüketici kredisi sözleşmelerinde faiz oranı sabit olarak belirlenir.
Sözleşmenin kurulduğu tarihte belirlenen bu oran tüketici aleyhine değiştirilemez.
(2) Tüketici kredisi sözleşmelerinde, akdî faiz, efektif yıllık faiz veya kredinin toplam
maliyetinin yer almaması durumunda, kredi tutarı faizsiz olarak sözleşme süresinin
sonuna kadar kullanılır. Efektif faiz oranı, olduğundan düşük gösterilmişse, kredinin
toplam maliyetinin hesaplanmasında esas alınacak akdî faiz oranı, düşük gösterilen
efektif faiz oranına uyacak şekilde yeniden belirlenir. Bu hâllerde ödeme planı, yapılan
değişikliklere göre yeniden düzenlenir.” hükümlerine,
“Sözleşmede değişiklik yapılması” başlıklı 26 ncı maddesinde,
“(1) Belirli süreli kredi sözleşmesinin şartları, tüketici aleyhine değiştirilemez.
(2) Belirsiz süreli kredi sözleşmelerinde faiz oranında değişiklik yapılması hâlinde,
bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden otuz gün önce, tüketiciye kâğıt üzerinde veya
kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. Bu bildirimde,
yeni faiz oranının yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak ödemelerin tutarı, sayısı
ile aralıklarının değişmesine ilişkin ayrıntılara yer verilir. Faiz oranının artırılması
hâlinde, yeni faiz oranı geriye dönük olarak uygulanamaz. Tüketici, bildirim tarihinden
itibaren en geç altmış gün içinde borcun tamamını ödediği ve kredi kullanmaya son
verdiği takdirde faiz artışından etkilenmez.” hükümlerine,
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“Erken ödeme” başlıklı 27 nci maddesinde,
“(1) Tüketici, vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunabilir
veya kredi borcunun tamamını erken ödeyebilir. Bu hâllerde kredi veren, erken ödenen
miktara göre gerekli tüm faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirim yapmakla
yükümlüdür.” hükmüne,
“Temerrüt” başlıklı 28 inci maddesinde,
“(1) Belirli süreli kredi sözleşmelerinde tüketicinin taksitleri ödemede temerrüde
düşmesi durumunda, kredi veren, borcun tamamının ifasını talep etme hakkını saklı
tutmuşsa, bu hak ancak kredi verenin bütün edimlerini ifa etmiş olması, tüketicinin de
birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede temerrüde düşmesi hâlinde kullanılabilir.
Kredi verenin bu hakkı kullanabilmesi için tüketiciye en az otuz gün süre vererek
muacceliyet uyarısında bulunması zorunludur.
(2) Muaccel kılınan taksitlerin hesaplanmasında faiz, komisyon ve benzeri masraflar
dikkate alınmaz.” hükümlerine,
“Sigorta yaptırılması” başlıklı 29 uncu maddesinde,
“(1) Tüketicinin yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla açık talebi olmaksızın
kredi ile ilgili sigorta yaptırılamaz. Tüketicinin sigorta yaptırmak istemesi hâlinde,
istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat, kredi veren tarafından kabul edilmek
zorundadır. Bu sigortanın kredi konusuyla, meblağ sigortalarında kalan borç tutarıyla
ve vadesiyle uyumlu olması gerekir.” hükmüne,
“Bağlı krediler” başlıklı 30 uncu maddesinde,
“(1) Bağlı kredi sözleşmesi; tüketici kredisinin münhasıran belirli bir malın
veya hizmetin tedarikine ilişkin bir sözleşmenin finansmanı için verildiği ve bu iki
sözleşmenin objektif açıdan ekonomik birlik oluşturduğu sözleşmedir.
(2) Ekonomik birliğin varlığı;
a) Satıcı veya sağlayıcının tüketici için krediyi finanse ettiği,
b) Üçüncü bir tarafça finanse edilmesi durumunda, kredi verenin kredi sözleşmesinin
imzalanması veya hazırlanması ile ilgili olarak satıcı veya sağlayıcının hizmetlerinden
yararlandığı,
c) Belirli bir mal veya hizmetin verilmesinin kredi sözleşmesinde açıkça belirtildiği,
durumlarından en az birinin varlığı hâlinde kabul edilir.
(3) Tüketicinin mal veya hizmet tedarikine ilişkin sözleşmeden cayması ve buna
ilişkin bildirimin cayma süresi içinde ayrıca kredi verene de yöneltilmesi hâlinde,
bağlı kredi sözleşmesi de herhangi bir tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü
olmaksızın sona erer.
(4) Bağlı kredilerde, mal veya hizmet hiç ya da gereği gibi teslim veya ifa edilmez ise
satıcı, sağlayıcı ve kredi veren, tüketicinin satış sözleşmesinden dönme veya bedelden
indirim hakkını kullanması hâlinde müteselsilen sorumludur. Tüketicinin bedelden
indirim hakkını kullanması hâlinde bağlı kredi de bu oranda indirilir ve ödeme planı
buna göre değiştirilir. Tüketicinin sözleşmeden dönme hakkını kullanması hâlinde, o
güne kadar yapmış olduğu ödemenin iadesi hususunda satıcı, sağlayıcı ve kredi veren
müteselsilen sorumludur. Ancak, kredi verenin sorumluluğu; malın teslim veya hizmetin
ifa edilmediği durumlarda satış sözleşmesinde veya bağlı kredi sözleşmesinde belirtilen
malın teslim veya hizmetin ifa edilme tarihinden, malın teslim veya hizmetin ifa edildiği
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durumlarda malın teslim veya hizmetin ifa edildiği tarihten itibaren, kullanılan kredi
miktarı ile sınırlı olmak üzere bir yıldır.
(5) Kredi veren ile satıcı veya sağlayıcı arasında belirli bir malın veya hizmetin
tedarikine ilişkin bir sözleşme olmaksızın, tüketicinin kendisi tarafından belirlenen
malın veya hizmetin bedelinin kredi veren tarafından ödenmesi suretiyle kullandırılan
krediler bağlı kredi sayılmaz.” hükümlerine.
“Diğer hususlar” başlıklı 31 inci maddesinde,
“(1) Belirli süreli kredi sözleşmesine ilişkin bir hesap açılması ve bu hesaptan sadece
kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda, tüketiciden bu hesaba ilişkin herhangi
bir isim altında ücret veya masraf talep edilemez. Bu hesap, tüketicinin aksine yazılı
talebi olmaması hâlinde kredinin ödenmesi ile kapanır.
(2) Tüketicinin açık talimatı olmaksızın, belirli süreli kredi sözleşmesi ile ilişkili bir
kredili mevduat sözleşmesi yapılamaz.
(3) Kart çıkaran kuruluşlar, tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında
ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı türü sunmak zorundadır.
(4) Sözleşme öncesi bilgilendirme, sözleşmenin zorunlu içeriği, kapsam dışı
sözleşmeler, tüketici ile kredi verenin hak ve yükümlülükleri, cayma hakkı, erken ödeme,
efektif yıllık faizin hesaplanması, tüketici kredilerine ilişkin reklamların zorunlu içeriği,
fesih hakkının kullanılması, temerrüt, kredinin devri, bağlı kredi ile diğer hususlara
ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.” hükümlerine ve
“Ceza hükümleri” başlıklı 77 nci maddesinin birinci, üçüncü ve sekizinci fıkrasında,
“(1) Bu Kanunun 4 üncü, 6 ncı, 7 nci, 18 inci, 19 uncu, 20 nci, 21 inci, 23 üncü,
26 ncı, 30 uncu, 33 üncü, 35 inci, 48 inci, 49 uncu, 51 inci, 52 nci, 54 üncü ve 57
nci maddelerinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında aykırılığı
tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için iki yüz Türk Lirası idari para cezası
uygulanır.
(3) Bu Kanunun 24 üncü, 25 inci, 27 nci, 28 inci, 29 uncu, 34 üncü, 36 ncı, 37 nci,
38 inci, 39 uncu, 41 inci, 43 üncü, 45 inci, 46 ncı maddeleri ile 31 inci maddesinin
birinci, ikinci ve dördüncü, 40 ıncı maddesinin ikinci, 47 nci maddesinin üçüncü,
dördüncü, beşinci, yedinci ve 50 nci maddesinin dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci,
dokuzuncu ve on birinci fıkralarında belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler
hakkında aykırılığı tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için bin Türk Lirası idari
para cezası uygulanır.
(8) Bu Kanunun 31 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, 42 nci maddesinde ve
50 nci maddesinin sekizinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket
edenlere bu aykırılığın giderilmesi için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda aykırılığın
giderilmemesi hâlinde 31 inci maddenin üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden kart
çıkaran kuruluşlara beş milyon Türk Lirası, 42 nci maddeye ve 50 nci maddenin
sekizinci fıkrasına aykırı hareket edenler hakkında beş yüz bin Türk Lirası idari para
cezası uygulanır.” hükümlerine yer verilmiştir.
Buna göre, Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin “Sözleşme Öncesi
Bilgilendirme Yükümlülüğü” başlıklı ikinci bölümünde düzenlendiği şekilde,
sözleşme öncesi bilgi formunda yer verilen ön bilgilerin tüketici kredisi sözleşmesinin
kurulmasından makul bir süre önce tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı
ile verilmesi zorunludur. Aksi halde, ön bilgi formu verilmeyen ya da ön bilgilendirme
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formunda eksik bilgi içeren her bir sözleşme için kredi veren hakkında idari para cezası
uygulanır.
Tüketici kredisi sözleşmelerinde tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe
göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Tüketici
Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin “Cayma hakkı” başlıklı 24 üncü maddesinde
yer verilen düzenlemelere aykırılık durumunda, aykırılık tespit edilen her bir sözleşme
için kredi veren hakkında idari para cezası uygulanır.
Belirli süreli tüketici kredisi sözleşmelerinde faiz oranı sabit olarak belirlenir.
Sözleşmenin kurulduğu tarihte belirlenen bu oran tüketici aleyhine değiştirilemez.
Belirsiz süreli tüketici kredisi sözleşmelerinde ise, faiz oranında değişiklik yapılması
halinde, kredi veren faiz artırımını otuz gün önceden tüketiciye bildirmek zorundadır.
Kredi veren tarafından artırılan faiz oranı geriye dönük olarak uygulanamaz. Tüketici
bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde tüm borcu ödeyip kredi kullanmaya
son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmez.
Faiz oranı değiştirilen her bir belirli süreli tüketici kredisi sözleşmesi için, otuz gün
önceden faiz artırımı bildirilmeyen her bir belirsiz süreli tüketici kredisi sözleşmesi
için, artırılan faiz oranının geriye dönük olarak uygulanması neticesinde bundan
etkilenen her bir tüketici sözleşmesi için ve kendisine bildirim tarihinden itibaren
en geç altmış gün içinde tüm borcu ödeyip kredi kullanmaya son verdiği halde faiz
artışından etkilenen her bir tüketici sözleşmesi için sözleşmeye taraf olan kredi veren
hakkında idari para cezası uygulanır.
Tüketici, kredi verene borçlanmış olduğu toplam miktarı önceden ödeyebileceği
gibi aynı zamanda vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksit ödemesinde de
bulunabilir. Her iki durumda da kredi veren, ödenen miktara göre gerekli faiz ve diğer
maliyet unsurlarına ilişkin indirimi yapmakla yükümlüdür. Bu halde, kredi veren
tüketiciden her hangi bir isim altında, ek bir ödemede bulunmasını isteyemez. Kredi
verenin tüketicinin borçlandığı toplam miktarı veya vadesi gelmemiş bir veya birden
çok taksitini ödemesini engelleyen veya anılan miktarların ödenmesi durumunda
gerekli faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirimi yapmayan veya tüketiciden ek
bir ödemede bulunmasını isteyen kredi verene her bir sözleşme için idari para cezası
uygulanır.
Kredi veren, belirli süreli kredi sözleşmelerinde, tüketicinin taksitleri ödemede
temerrüde düşmesi halinde kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını saklı
tutmuşsa, bu hak, ancak kredi verenin bütün edimlerini ifa etmiş olması durumunda
ve tüketicinin birbirini izleyen en az iki taksiti ödemede temerrüde düşmesi halinde
kullanılabilir. Ancak kredi verenin bu hakkını kullanabilmesi için en az otuz gün süre
vererek muacceliyet uyarısında bulunması zorunludur. Bu koşulların tümü sağlanmadan
tüketiciden kalan borcunun tümünün ifasını talep eden kredi verene, borcun tümünün
talep edildiği her bir sözleşme için idari para cezası uygulanır.
Tüketicinin açık talebi ve onayı olmaksızın kredi verenin kredi ile ilgili sigorta
yapması yasaklanmıştır. Talep olmaksızın tüketici kredisine ilişkin sigorta yapan kredi
veren hakkında her bir talepsiz sigorta yapılan sözleşme için idari para cezası uygulanır.
Belirli süreli kredi sözleşmesine ilişkin bir hesap açılması ve bu hesaptan sadece
kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda, tüketiciden bu hesaba ilişkin herhangi
bir ad altında ücret veya masraf talep edilemez. Bu hesap tüketicinin aksine yazılı
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talebi olmaması halinde kredinin geri ödenmesi ile kapatılır. Bahsi geçen hesap türleri
için kredi verenin herhangi bir ad altında ücret veya masraf aldığının ya da kredi
ödemelerinin bitirilmesine rağmen söz konusu hesabın kapatılmadığının tespit edilmesi
halinde, her bir sözleşme için kredi veren hakkında idari para cezası uygulanır.
Örneğin, denetlenen kredi verenin tüketicilerle 2016 ve 2017 yıllarında yapmış
olduğu tüketici kredisi sözleşmelerinin incelenmesi neticesinde, 6502 sayılı Kanunun
23 üncü maddesinde yer alan sözleşmenin kurulmasından makul bir süre önce sözleşme
öncesi bilgi formunun verilmesi yükümlülüğüne aykırı hareket edildiği, Tüketici
Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan
tüketici kredisi sözleşmelerinde efektif yıllık faiz oranının yer alması zorunluluğuna
aykırı hareket edildiği ve 6502 sayılı Kanun’un 27 nci ve Tüketici Kredisi Sözleşmeleri
Yönetmeliği’nin 16 ncı maddelerine aykırı olarak erken kapama işleminde tüketicilerden
fazla faiz tahsil edildiği tespit edilmiş olsun.
Sözleşme öncesi bilgi formu verilmesi yükümlülüğüne aykırılık için 6502 sayılı
Kanun’un 77 nci maddesinin birinci fıkrası gereği 2016 yılında yapılan her bir
sözleşme için 232 TL idari para cezası, 2017 yılında yapılan her bir sözleşme için 240
TL idari para cezası; tüketici kredisi sözleşmelerinde efektif yıllık faiz oranının yer
alması zorunluluğuna aykırılık için 6502 sayılı Kanun’un 77 nci maddesinin üçüncü
fıkrası gereği 2016 yılında yapılan her bir sözleşme için 1.162 TL idari para cezası,
2017 yılında yapılan her bir sözleşme için 1.206 TL idari para cezası; erken kapama
işleminde tüketicilerden fazla faiz tahsil edilmesi aykırılığına ilişkin olarak 6502
sayılı Kanun’un 77 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereği 2016 yılında yapılan her bir
sözleşme için 1.162 TL idari para cezası, 2017 yılında yapılan her bir sözleşme için
1.206 TL idari para cezası uygulanacaktır.
Buna göre, 6502 sayılı Kanun’un 23 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına aykırılığı
tespit edilen 2016 yılında akdedilmiş 1000 sözleşme için 232 TL*1.000=232.000 TL,
2017 yılında akdedilmiş 1.000 sözleşme için 240 TL*1.000=240.000 TL; 6502 sayılı
Kanun’un 31 inci maddesinin dördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanan Tüketici
Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına aykırılığı
tespit edilen 2016 yılında akdedilmiş 1.000 sözleşme için 1.162 TL*1.000=1.162.000
TL, 2017 yılında akdedilmiş 1.000 sözleşme için 1.206 TL*1.000=1.206.000 TL;
6502 sayılı Kanun’un 27 nci ve Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin
16 ncı maddelerine aykırılığı tespit edilen 2016 yılında akdedilmiş 1.000 sözleşme
için 1.162 TL*1.000=1.162.000 TL, 2017 yılında akdedilmiş 1.000 sözleşme için
1.206 TL*1.000=1.206.000 TL olmak üzere toplam 5.208.000 TL idari para cezası
uygulanması gerekmektedir.
Denetlenen kredi veren hakkında 2017 yılında yapılan incelemede, kamuya açıklanan
en son finansal tablolarda yayınlanmış konsolide olmayan öz kaynağının 600.000.000
TL olduğu varsayılırsa, denetlenenin öz kaynağının binde beşi 3.000.000 TL olacaktır.
Denetlenen kredi verene uygulanacak toplam ceza miktarı 232.000 TL+240.000
TL+1.162.000 TL+1.206.000 TL+1.162.000 TL+1.206.000 TL=5.208.000 TL’dir.
Toplam ceza miktarı, 6502 sayılı Kanun’un 77 nci maddesinin on dokuzuncu fıkrası
gereği, bankanın öz kaynağının binde beşi (3.000.000 TL) ile karşılaştırıldığında idari
para cezasının gayrisafi gelir üst limitini aştığı görülmektedir. Buna göre, 2017 yılı
boyunca denetlenen kredi veren hakkında uygulanabilecek idari para cezası miktarı
3.000.000 TL’dir. Ticaret İl Müdürlüklerince söz konusu hesaplama yapılırken,
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denetlenenin hakkında 2017 yılı içinde haksız şartlara aykırılıktan dolayı Bakanlık
tarafından idari para cezası uygulanıp uygulanmadığı hususunun da Bakanlıktan teyidi
gerekmektedir.

2.6. 6502 SAYILI KANUN’UN DÖRDÜNCÜ KISMININ “KONUT
FİNANSMANI” BAŞLIKLI ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNE İLİŞKİN İDARİ
YAPTIRIMLAR
6502 sayılı Kanun’un “Konut finansmanı sözleşmeleri” başlıklı 32 nci maddesinde,
“(1) Konut finansmanı sözleşmesi, konut edinmeleri amacıyla; tüketicilere kredi
kullandırılması, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, sahip
oldukları konutların teminatı altında tüketicilere kredi kullandırılması ve bu kredilerin
yeniden finansmanı amacıyla kredi kullandırılmasına yönelik sözleşmedir.
(2) Konut finansmanı sözleşmesi yazılı olarak kurulmadıkça geçerli olmaz. Geçerli
bir sözleşme yapmamış olan konut finansmanı kuruluşu, sonradan sözleşmenin
geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez.” hükümlerine,
“Sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülüğü” başlıklı 33 nci maddesinde,
“(1) Konut finansmanı kuruluşları, tüketiciye, konut finansmanı sözleşmesinin
koşullarını içeren sözleşme öncesi bilgi formunu, sözleşmenin kurulmasından makul
bir süre önce vermek zorundadır.” hükmüne,
“Temerrüt” başlıklı 34 üncü maddesinde,
“(1) Tüketicinin taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda konut finansmanı
kuruluşu, kalan borcun tamamının ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hak
ancak konut finansmanı kuruluşunun bütün edimlerini ifa etmiş olması ve tüketicinin
de birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede temerrüde düşmesi hâlinde kullanılabilir.
Konut finansmanı kuruluşunun bu hakkını kullanabilmesi için tüketiciye en az otuz gün
süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması gerekir.
(2) Muaccel kılınan taksitlerin hesaplanmasında faiz, komisyon ve benzeri masraflar
dikkate alınmaz.
(3) Finansal kiralama işlemlerinde, muacceliyet uyarısında verilen süre içinde
tüketicinin edimini yerine getirmemesi hâlinde, bu sürenin sona ermesini takiben
konut finansmanı kuruluşu kalan borcun tamamını ifa etme hakkını kullanmak üzere
konut finansmanı sözleşmesini feshettiği takdirde, konutu derhâl satışa çıkarmakla
yükümlüdür. Konut finansmanı kuruluşu satış öncesinde konut için 6/12/2012 tarihli ve
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yetki verilmiş olan kişi veya kurumlara
kıymet takdiri yaptırır. Takdir edilen kıymet, satıştan en az on iş günü önce tüketiciye
bildirilir. Konut finansmanı kuruluşu takdir edilen kıymeti dikkate alarak basiretli bir
tacir gibi davranmak suretiyle konutun satışını gerçekleştirir. Konutun satışından elde
edilen bedelin, kalan borcu aşması hâlinde aşan kısım tüketiciye derhâl ödenir. Konut
finansmanına yönelik finansal kiralama işlemlerinde 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 33 üncü maddesi
uygulanmaz.
(4) Konutun satışının bu maddenin üçüncü fıkrası kapsamında gerçekleştirilmesi
ve varsa elde edilen bedelin kalan borcu aşan kısmının tüketiciye ödenmesini takiben
tüketici veya zilyetliğin devredilmiş olması hâlinde zilyetliği elinde bulunduran üçüncü
şahıslar konutu tahliye etmekle yükümlüdür. Konutun tahliye edilmemesi hâlinde
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konut sahibi, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 26 ncı ve 27 nci
maddeleri uyarınca tüketici veya zilyetliği elinde bulunduran üçüncü şahıslar aleyhine
icra yoluna başvurabilir.” hükümlerine,
“Bağlı krediler” başlıklı 35 inci maddesinde,
“(1) Bağlı kredi sözleşmesi; konut finansmanı kredisinin münhasıran belirli bir
konutun satın alınması durumunda bir sözleşmenin finansmanı için verildiği ve bu iki
sözleşmenin objektif açıdan ekonomik bir birlik oluşturduğu sözleşmedir.
(2) Bağlı kredilerde, konutun hiç ya da gereği gibi teslim edilmemesi nedeniyle
tüketicinin bu Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen seçimlik haklarından birini
kullanması hâlinde, satıcı ve konut finansmanı kuruluşu müteselsilen sorumludur.
Ancak, konut finansmanı kuruluşunun sorumluluğu; konutun teslim edilmemesi
durumunda konut satış sözleşmesinde veya bağlı kredi sözleşmesinde belirtilen konut
teslim tarihinden, konutun teslim edilmesi durumunda konutun teslim edildiği tarihten
itibaren, kullanılan kredi miktarı ile sınırlı olmak üzere bir yıldır.
(3) Konut finansmanı kuruluşları tarafından verilen kredilerin ipotek finansmanı
kuruluşlarına, konut finansmanı fonlarına veya ipotek teminatlı menkul kıymet teminat
havuzlarına devrolması hâlinde dahi, kredi veren konut finansmanı kuruluşunun
sorumluluğu devam eder. Krediyi devralan kuruluş bu madde kapsamında sorumlu
olmaz.
(4) Konut finansmanı kuruluşu ile satıcı arasında belirli bir konutun tedarikine
ilişkin bir sözleşme olmaksızın, tüketicinin kendisi tarafından belirlenen konutun
bedelinin kredi veren konut finansmanı kuruluşu tarafından ödenmesi suretiyle
kullandırılan krediler bağlı kredi sayılmaz.” hükümlerine,
“Faiz oranı” başlıklı 36 ncı maddesinde,
“(1) Kredilerde geri ödeme tutarlarının, finansal kiralama işlemlerinde ise kira
bedellerinin anaparayı aşan kısmı bu madde kapsamında faiz olarak kabul edilir.
(2) Sözleşmede belirtilmek suretiyle konut finansmanına yönelik kredilerde ve
finansal kiralama işlemlerinde faiz oranı sabit veya değişken olarak ya da aynı kredi
için her iki yöntem esas alınmak suretiyle belirlenebilir. Faiz oranının sabit olarak
belirlenmesi hâlinde, sözleşmenin kurulduğu tarihte belirlenen oran tarafların rızası
dışında değiştirilemez. Oranın değişken olarak belirlenmesi hâlinde ise, başlangıçta
sözleşmede belirlenen oran, dönemsel geri ödeme tutarı başlangıçta sözleşmede
belirlenen azami dönemsel geri ödeme tutarını aşmamak koşuluyla ve sözleşmede
belirlenecek yurt içinde veya yurt dışında genel kabul görmüş ve yaygın olarak
kullanılan endekslerden en düşük olanı baz alınarak değiştirilebilir. Oranların değişken
olarak belirlenmesi hâlinde bu yöntemin muhtemel etkileri konusunda tüketicilerin
bilgilendirilmesi şarttır. Bu amaçlarla kullanılabilecek referans faizler ve endeksler
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenir.” hükümlerine,
“Erken ödeme” başlıklı 37 nci maddesinde,
“(1) Tüketici, vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunabileceği
gibi, konut finansmanı borcunun tamamını erken ödeyebilir. Bu hâllerde, konut
finansmanı kuruluşu, erken ödenen miktara göre gerekli tüm faiz ve diğer maliyet
unsurlarına ilişkin indirim yapmakla yükümlüdür.
(2) Faiz oranının sabit olarak belirlenmesi hâlinde, sözleşmede yer verilmek
suretiyle, bir ya da birden fazla ödemenin vadesinden önce yapılması durumunda,
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konut finansmanı kuruluşu tarafından tüketiciden erken ödeme tazminatı talep
edilebilir. Erken ödeme tazminatı gerekli faiz indirimi yapılarak hesaplanan ve tüketici
tarafından konut finansmanı kuruluşuna erken ödenen tutarın kalan vadesi otuz altı ayı
aşmayan kredilerde yüzde birini, kalan vadesi otuz altı ayı aşan kredilerde ise yüzde
ikisini geçemez. Oranların değişken olarak belirlenmesi hâlinde tüketiciden erken
ödeme tazminatı talep edilemez.” hükümlerine,
“Sigorta yaptırılması” başlıklı 38 inci maddesinde,
“(1) Tüketicinin yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla açık talebi olmaksızın
kredi ile ilgili sigorta yaptırılamaz. Tüketicinin sigorta yaptırmak istemesi hâlinde,
istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat, konut finansmanı kuruluşu tarafından
kabul edilmek zorundadır. Bu sigortanın kredi konusuyla, meblağ sigortalarında kalan
borç tutarıyla ve vadesiyle uyumlu olması gerekir.” hükmüne,
“Diğer hususlar” başlıklı 39 uncu maddesinde,
“(1) Konut finansmanı sözleşmesine ilişkin bir hesap açılması ve bu hesaptan sadece
kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda, tüketiciden bu hesaba ilişkin herhangi
bir isim altında ücret veya masraf talep edilemez. Bu hesap, tüketicinin aksine yazılı
talebi olmaması hâlinde kredinin ödenmesi ile kapanır.
(2) Tüketicinin açık talimatı olmaksızın konut finansmanı sözleşmesi ile ilişkili bir
kredili mevduat sözleşmesi yapılamaz.
(3) Bu Bölüm hükümlerinin uygulanmasında, konut yapı kooperatiflerinin gerçek
kişi ortakları da tüketici olarak kabul edilir.
(4) Sözleşme öncesi bilgilendirme, tüketici ile konut finansmanı kuruluşunun hak
ve yükümlülükleri, sözleşmenin zorunlu içeriği, konut finansmanı reklamları, yeniden
finansman, bağlı kredi, temerrüt, erken ödeme ve yıllık maliyet oranının hesaplanması
ile diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.” hükümlerine ve
“Ceza hükümleri başlıklı” 77 nci maddesinin birinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve
sekizinci fıkralarında,
“(1) Bu Kanunun 4 üncü, 6 ncı, 7 nci, 18 inci, 19 uncu, 20 nci, 21 inci, 23 üncü,
26 ncı, 30 uncu, 33 üncü, 35 inci, 48 inci, 49 uncu, 51 inci, 52 nci, 54 üncü ve 57
nci maddelerinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında aykırılığı
tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için iki yüz Türk Lirası idari para cezası
uygulanır.
(3) Bu Kanunun 24 üncü, 25 inci, 27 nci, 28 inci, 29 uncu, 34 üncü, 36 ncı, 37 nci,
38 inci, 39 uncu, 41 inci, 43 üncü, 45 inci, 46 ncı maddeleri ile 31 inci maddesinin
birinci, ikinci ve dördüncü, 40 ıncı maddesinin ikinci, 47 nci maddesinin üçüncü,
dördüncü, beşinci, yedinci ve 50 nci maddesinin dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci,
dokuzuncu ve on birinci fıkralarında belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler
hakkında aykırılığı tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için bin Türk Lirası idari
para cezası uygulanır.” hükümlerine yer verilmiştir.
Buna göre, Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin “Sözleşme Öncesi
Bilgilendirme Yükümlülüğü” başlıklı ikinci bölümünde düzenlendiği şekilde, sözleşme
öncesi bilgi formunda yer verilen ön bilgilerin konut finansmanı sözleşmesinin
kurulmasından makul bir süre önce tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı
ile verilmesi zorunludur. Aksi halde, ön bilgi formu verilmeyen ya da ön bilgilendirme
formunda eksik bilgi içeren her bir sözleşme için konut finansmanı kuruluşu hakkında
idari para cezası uygulanır.
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Konut finansmanı kuruluşu, sözleşmede, tüketicinin taksitleri ödemede temerrüde
düşmesi halinde kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu
hak, ancak konut finansmanı kuruluşunun bütün edimlerini ifa etmiş olması durumunda
ve tüketicinin birbirini izleyen en az iki taksiti ödemede temerrüde düşmesi halinde
kullanılabilir. Ancak konut finansmanı kuruluşunun bu hakkını kullanabilmesi için en
az otuz gün süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması zorunludur. Bu koşulların
tümü sağlanmadan tüketiciden kalan borcunun tümünün ifasını talep eden konut
finansmanı kuruluşuna, borcun tümünün talep edildiği her bir sözleşme için idari para
cezası uygulanır.
Tüketici, konut finansmanı kuruluşuna borçlanmış olduğu toplam miktarı önceden
ödeyebileceği gibi aynı zamanda vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksit
ödemesinde de bulunabilir. Her iki durumda da kredi veren, ödenen miktara göre
gerekli faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirimi yapmakla yükümlüdür. Konut
finansmanı kuruluşunun tüketicinin borçlandığı toplam miktarı veya vadesi gelmemiş
bir ya da birden çok taksitini ödemesini engelleyen veya anılan miktarların ödenmesi
durumunda gerekli faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirimi yapmayan konut
finansmanı kuruluşuna, her bir sözleşme için idari para cezası uygulanır.
Tüketicinin açık talebi ve onayı olmaksızın konut finansmanı kuruluşunun kredi ile
ilgili sigorta yapması yasaklanmıştır. Talep olmaksızın krediye ilişkin sigorta yapan
konut finansmanı kuruluşu hakkında her bir talepsiz sigorta yapılan sözleşme için idari
para cezası uygulanır.
Konut finansmanı sözleşmesine ilişkin bir hesap açılması ve bu hesaptan sadece
kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda, tüketiciden bu hesaba ilişkin herhangi
bir ad altında ücret veya masraf talep edilemez. Bu hesap, tüketicinin aksine yazılı
talebi olmaması halinde kredinin ödenmesi ile kapatılır. Bahsi geçen hesap türleri için
konut finansmanı kuruluşunun herhangi bir ad altında ücret veya masraf aldığının ya
da kredi ödemelerinin bitirilmesine rağmen söz konusu hesabın kapatılmadığının tespit
edilmesi halinde, her bir sözleşme için konut finansmanı kuruluşu hakkında idari para
cezası uygulanır.

2.7. 6502 SAYILI KANUN’UN DÖRDÜNCÜ KISMININ “ÖN ÖDEMELİ
KONUT SATIŞI” BAŞLIKLI DÖRDÜNCÜ BÖLÜMÜNE İLİŞKİN İDARİ
YAPTIRIMLAR
6502 sayılı Kanun’un “Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri” başlıklı 40 ıncı
maddesinde,
“(1) Ön ödemeli konut satış sözleşmesi, tüketicinin konut amaçlı bir taşınmazın
satış bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen veya
kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlendiği
sözleşmedir.
(2) Tüketicilere sözleşmenin kurulmasından en az bir gün önce, Bakanlıkça
belirlenen hususları içeren ön bilgilendirme formu verilmek zorundadır.
(3) Yapı ruhsatı alınmadan, tüketicilerle ön ödemeli konut satış sözleşmesi
yapılamaz.” hükümlerine,
“Şekil şartı” başlıklı 41 inci maddesinde,
“(1) Ön ödemeli konut satışının tapu siciline tescil edilmesi, satış vaadi sözleşmesinin
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ise noterde düzenleme şeklinde yapılması zorunludur. Aksi hâlde satıcı, sonradan
sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez.
(2) Satıcı, geçerli bir sözleşme yapılmış olmadıkça tüketiciden herhangi bir isim
altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge vermesini
isteyemez.” hükümlerine,
“Teminat” başlıklı 42 nci maddesinde,
“(1) Bakanlıkça projedeki konut adedi ya da projenin toplam bedeli kriterine göre
belirlenecek büyüklüğün üzerindeki projeler için satıcının ön ödemeli konut satışına
başlamadan önce; kapsamı, koşulları ve uygulama esasları Hazine Müsteşarlığınca
belirlenen bina tamamlama sigortası yaptırması veya Bakanlıkça belirlenen diğer
teminat ve şartları sağlaması zorunludur.
(2) Bina tamamlama sigortası kapsamında sağlanan tazminat, teminat ve benzeri
güvenceler iflas veya tasfiye masasına dâhil edilemez, haczolunamaz, üzerlerine
ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz konulamaz.” hükümlerine,
“Cayma hakkı” başlıklı 43 üncü maddesinde,
“(1) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart
ödemeksizin ön ödemeli konut satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Cayma
hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcıya yöneltilmiş olması
yeterlidir. Satıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle
yükümlüdür.
(2) Taşınmazın kısmen veya tamamen bağlı krediyle alınması durumunda bağlı
kredi sözleşmesi, sözleşmenin kurulduğu tarihte hüküm doğurmak üzere bu maddede
öngörülen cayma hakkı süresi sonunda yürürlüğe girer. Konut finansmanı kuruluşu
cayma hakkı süresi içinde tüketiciden faiz, komisyon, yasal yükümlülük ve benzeri
isimler altında hiçbir masraf talep edemez.
(3) Satıcının aldığı bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi iade ettiği
tarihten itibaren, tüketici on gün içinde edinimlerini iade eder.” hükümlerine,
“Konutun teslimi” başlıklı 44 üncü maddesinde,
“(1) Ön ödemeli konut satışında devir veya teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren
otuz altı ayı geçemez. Kat irtifakının tüketici adına tapu siciline tescil edilmesiyle
birlikte zilyetliğin devri hâlinde de devir ve teslim yapılmış sayılır.” hükmüne,
“Sözleşmeden dönme” başlıklı 45 inci maddesinde,
“(1) Ön ödemeli konut satışında sözleşme tarihinden itibaren yirmi dört aya
kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkı vardır.
Sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcı; konutun satışı veya satış vaadi sözleşmesi
nedeniyle oluşan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile
sözleşme tarihinden itibaren ilk üç ay için sözleşme bedelinin yüzde ikisine, üç ila altı
ay arası için yüzde dördüne, altı ila on iki ay arası için yüzde altısına ve on iki ila yirmi
dört ay arası için de yüzde sekizine kadar tazminatın ödenmesini isteyebilir
(2) Satıcı, yükümlülüklerini hiç ya da gereği gibi yerine getirmezse tüketiciden
herhangi bir bedel talep edemez. Tüketicinin ölmesi veya kazanç elde etmekten sürekli
olarak yoksun kalması sebebiyle ön ödemeleri yapamayacak duruma düşmesi ya
da sözleşmenin yerine olağan koşullarla yapılacak bir taksitle satış sözleşmesinin
konulmasına ilişkin önerisinin satıcı tarafından kabul edilmemesi yüzünden
sözleşmeden dönülmesi hâllerinde tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemez.
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(3) Sözleşmeden dönülmesi durumunda, tüketiciye iade edilmesi gereken tutar
ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge, dönme bildiriminin satıcıya ulaştığı
tarihten itibaren en geç yüz seksen gün içinde tüketiciye geri verilir. Satıcının aldığı
bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi iade ettiği tarihten itibaren,
tüketici on gün içinde edinimlerini iade eder.” hükümlerine,
“Diğer hususlar” başlıklı 46 ncı maddesinde,
“(1) Sözleşme öncesi bilgilendirme, sözleşmenin zorunlu içeriği, tüketici ile satıcının
hak ve yükümlülükleri, cayma hakkı ve sözleşmeden dönme ile diğer uygulama usul ve
esasları yönetmelikle belirlenir.” hükmüne ve
“Ceza hükümleri” başlıklı 77 nci maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci ve sekizinci
fıkralarında,
“(3) Bu Kanunun 24 üncü, 25 inci, 27 nci, 28 inci, 29 uncu, 34 üncü, 36 ncı, 37 nci,
38 inci, 39 uncu, 41 inci, 43 üncü, 45 inci, 46 ncı maddeleri ile 31 inci maddesinin
birinci, ikinci ve dördüncü, 40 ıncı maddesinin ikinci, 47 nci maddesinin üçüncü,
dördüncü, beşinci, yedinci ve 50 nci maddesinin dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci,
dokuzuncu ve on birinci fıkralarında belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler
hakkında aykırılığı tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için bin Türk Lirası idari
para cezası uygulanır.
(4) Bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket
edenler hakkında teslim edilmeyen her konut için yirmi bin Türk Lirası, 50 nci
maddesinin onuncu fıkrasına aykırı hareket edenler hakkında aykırılığı tespit edilen
her bir işlem veya sözleşme için bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.
(5) Bu Kanunun 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrası ile 47 nci ve 50 nci maddelerinin
ikinci fıkralarında belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında yüz bin
Türk Lirası idari para cezası uygulanır.
(8) Bu Kanunun 31 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, 42 nci maddesinde ve
50 nci maddesinin sekizinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket
edenlere bu aykırılığın giderilmesi için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda aykırılığın
giderilmemesi hâlinde 31 inci maddenin üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden kart
çıkaran kuruluşlara beş milyon Türk Lirası, 42 nci maddeye ve 50 nci maddenin
sekizinci fıkrasına aykırı hareket edenler hakkında beş yüz bin Türk Lirası idari para
cezası uygulanır.” hükümlerine yer verilmiştir.
Buna göre, ön ödemeli konut satış sözleşmesine ilişkin denetim yapılırken ilk olarak,
denetime konu edilen satış sözleşmesinin ön ödemeli konut satış sözleşmesi olup
olmadığı, aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir.
Bazı “apart” veya “home ofis” şeklinde düzenlenmiş olan taşınmazların tapu
senetlerinde iş yeri veya turizm amaçlı olarak kayıtlı olmalarına rağmen, mesken amaçlı
olarak tüketicinin kullanımına sunulmaları halinde, 6502 sayılı Kanun’un ön ödemeli
konut satışı hükümlerine tabi olacakları açıktır. Diğer taraftan, yönetim planında “home
ofis”in sadece iş yeri olarak kullanılabileceğine dair bir hükme yer verilmişse, söz
konusu taşınmaz 6502 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilemeyecektir. 634 sayılı
Kat Mülkiyeti Kanunu’na tabi mesken amaçlı kullanılan bağımsız bölümler konut
olarak değerlendirilecek, 634 sayılı Kanun’a göre mesken niteliği taşımayan bağımsız
bölümler için ayrı bir değerlendirme yapmak gerekecektir.
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Durumlarının kendilerine özgü şartlarıyla beraber değerlendirilmesi kaydıyla,
kentsel dönüşüm projeleri kapsamındaki hak sahipleri, kat karşılığı inşaat
sözleşmelerindeki arsa sahipleri ve yapı kooperatifleri, genel olarak, 6502 sayılı
Kanun’un kapsamı dışında kabul edilmektedir. Bununla beraber, 6502 sayılı Kanun’un
“Konut Finasmanı” başlıklı üçüncü bölümünün “Diğer hususlar” başlıklı 39 uncu
maddesinin üçüncü fıkrasında, konut yapı kooperatiflerinin gerçek kişi ortaklarının,
6502 sayılı Kanun’da yer alan konut finansmanına ilişkin hükümlerin uygulanmasında,
tüketici olarak kabul edileceği düzenlenmiştir.
İlk değerlendirme yapıldıktan sonra, satış sözleşmesinin ön ödemeli konut satış
sözleşmesi olduğunun anlaşılması halinde, aşağıda yer verilen hususlara dikkat
edilmelidir.
6502 sayılı Kanun’un 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sözleşmenin
kurulmasından en az bir gün önce, Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik’in
5 inci maddesinde yer alan hususları içeren ön bilgilendirme formunun tüketicilere
verilip verilmediğinin tespiti amacıyla satıcıdan bilgi talep edilmesi gerekmektedir.
Zira, söz konusu Yönetmelik’in 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında ön bilgilendirme
yapıldığına dair ispat yükünün satıcıda olduğu hüküm altına alınmıştır. Yapılacak
bu tespit neticesinde, ön bilgilendirme formunun tüketiciye verilmediğinin veya ön
bilgilendirme formunun zorunlu içeriğine uyulmadığının ya da ön bilgilendirme
formuna ek olarak verilmesi zorunlu tutulan bağımsız bölüm planı, vaziyet planı, kat
planı ve mahal listesinin veya verilecek teminatın bina tamamlama sigortası olması
halinde Bina Tamamlama Sigortası Genel Şartları gereği tüketiciye verilmesi zorunlu
bulunan bina tamamlama sigortasına ilişkin önemli hususlar formunun ön bilgilendirme
formuna ek olarak tüketiciye verilmediğinin tespit edilmesi halinde, aykırılığı tespit
edilen her bir işlem için 6502 sayılı Kanun’un 77 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü
gereği idari para cezası uygulanır.
6502 sayılı Kanun’un 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, yapı ruhsatı
alınmadan tüketicilerle ön ödemeli konut satış sözleşmesi yapılamaz. Buna göre, satıcı
ve Belediye ile yapılacak yazışmalar neticesinde, bunlardan yapı ruhsatına ilişkin
alınan bilgi çerçevesinde yapılacak değerlendirme sonucunda, yapı ruhsatı alınmadan
sözleşmenin akdedildiğinin tespiti halinde, satıcı hakkında 6502 sayılı Kanun’un 77
nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, yapı ruhsatı alınmadan kurulan en son tarihli
sözleşmenin imzalandığı yıla ait idari para cezası uygulanır.
6502 sayılı Kanun’un 41 inci maddesinde ve Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında
Yönetmelik’in 6 ncı maddesinde, ön ödemeli konut satış sözleşmesinin şekil şartına
yer verilmiş olup, ön ödemeli konut satış sözleşmesinin, kat irtifakı devrinin tüketici
lehine tapu siciline tescil edilmesiyle birlikte yapılacak yazılı bir sözleşme şeklinde
veya noterliklerde düzenleme şeklinde yapılan satış vaadi sözleşmesi ile kurulabileceği,
başka şekillerde yapılacak sözleşmelerin geçersiz olacağı, ancak satıcının daha sonra
sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremeyeceği,
satıcının geçerli bir sözleşme yapılmış olmadıkça tüketiciden herhangi bir isim altında
ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge vermesini
isteyemeyeceği hüküm altına alınmıştır.
Buna göre, tüketicilerden veya satıcılardan alınan sözleşme örneklerinin
incelenerek sözleşmenin şekil şartına aykırı düzenlendiğinin veya sözleşmenin zorunlu
içeriğine uyulmadığının ya da ödemelere ilişkin olarak satıcı ve tüketicilerden temin
edilen ödeme belgeleri ile sözleşmelerin incelenmesi neticesinde geçerli bir sözleşme
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yapılmadan tüketiciden ödeme alındığının tespiti halinde, aykırılığı tespit edilen her
bir işlem veya sözleşme için satıcı hakkında 6502 sayılı Kanun’un 77 nci maddesinin
üçüncü fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanır.
6502 sayılı Kanun’un 43 üncü maddesinde ve Ön Ödemeli Konut Satışları
Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesinde cayma hakkına ilişkin düzenlemelere yer
verilmiş olup, tüketicinin on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve
cezai şart ödemeksizin ön ödemeli konut satış sözleşmesinden cayma hakkına sahip
olduğu, cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcıya noterlikler
aracılığıyla yöneltilmesinin yeterli olduğu, satıcının cayma hakkı konusunda tüketicinin
bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlü olduğu, taşınmazın kısmen veya tamamen
bağlı krediyle alınması durumunda bağlı kredi sözleşmesinin sözleşmenin kurulduğu
tarihte hüküm doğurmak üzere cayma hakkı süresinin sonunda yürürlüğe gireceği,
konut finansmanı kuruluşunun cayma hakkı süresi içinde tüketiciden faiz, komisyon,
yasal yükümlülük ve benzeri isimler altında hiçbir masraf talep edemeyeceği, cayma
hakkının kullanılması durumunda, tüketiciye iade edilmesi gereken tutarın ve tüketiciyi
borç altına sokan her türlü belgenin cayma bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren
en geç on dört gün içinde tüketiciye geri verileceği hüküm altına alınmıştır.
Tüketicinin, noterlik vasıtasıyla, cayma hakkını kullandığını satıcıya yöneltmiş
olmasına rağmen, kullanım sonuçlarından faydalandırılmadığının veya cayma hakkının
kullanılmış olmasına rağmen, tüketiciye bedel ya da belge iadesinin yapılmadığının
veya iade edilmesi gereken tutardan kesinti yapıldığının ya da iadenin süresi içinde
yapılmadığının tespiti halinde, satıcı hakkında 6502 sayılı Kanun’un 77 nci maddesinin
üçüncü fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanır.
6502 sayılı Kanun’un 45 inci maddesinde ve Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında
Yönetmelik’in 9 uncu maddesinde sözleşmeden dönme hakkına ilişkin düzenlemelere
yer verilmiştir. Ön ödemeli konut satış sözleşmesinde, sözleşme tarihinden itibaren
yirmi dört aya kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme
hakkı bulunduğu, sözleşmeden dönme bildiriminin satıcıya noterlikler aracılığıyla
yöneltilmesinin yeterli olduğu, sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcının konutun
satış veya satış vaadi sözleşmesi nedeniyle oluşan vergi, harç ve benzeri yasal
yükümlülüklerden doğan masraflar ile dönme tarihine göre, sözleşme tarihinden
itibaren ilk üç ay için sözleşme bedelinin yüzde ikisine, üç ile altı ay arası için yüzde
dördüne, altı ile on iki ay arası için yüzde altısına ve on iki ile yirmi dört ay arası için
yüzde sekizine kadar tazminatın ödenmesini isteyebileceği, sözleşmeden dönülmesi
durumunda tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her
türlü belgenin dönme bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç yüz seksen
gün içinde tüketiciye geri verilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.
Konut bedelinin bir kısmının veya tamamının bağlı kredi ile karşılanması
durumunda, sözleşmeden dönme bildiriminin satıcı tarafından derhal konut finansmanı
kuruluşuna bildirilmesi gerekmektedir. Bağlı kredi ile konut finansmanının sağlandığı
sözleşmelerde, tüketicinin ödediği satış bedeli, satıcı tarafından dönme bildiriminin
kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç yüz seksen gün içinde yalnızca Ön Ödemeli
Konut Satışları Hakkında Yönetmelik’in 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen
masraf ve tazminat tutarı düşülerek ilgili konut finansmanı kuruluşuna iade edilir. Konut
finansmanı kuruluşu söz konusu tutarı, 6502 sayılı Kanun’un 37 nci maddesinde yer
alan erken ödeme hükümlerine uygun olarak tüketiciye derhal ödemekle yükümlüdür.
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6502 sayılı Kanun’un 37 nci maddesinin erken ödeme hükümlerine göre iade
sağlanırken, tüketicinin sözleşmeden dönme tarihine kadar işlemiş ve ödenmemiş
olan faiz tutarı ile erken ödenen tutarın kalan vadesi dikkate alınarak hesaplanan erken
ödeme tazminatı, tüketiciye iade edilecek tutardan düşülerek iade edilmektedir. Konut
finansmanı kuruluşu, erken ödenen miktara göre kalan tutar için gerekli tüm faiz ve
diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirimi yapmakla yükümlüdür.
Diğer taraftan, tüketicinin sözleşmeden dönme hakkını kullanması durumunda,
satıcının tüketiciden herhangi bir bedel talep edemeyeceği bazı durumlar vardır. Bu
durumlar şöyle sıralanabilir: Satıcının yükümlülüklerini hiç ya da gereği gibi yerine
getirmemesi, tüketicinin ölmesi, tüketicinin kazanç elde etmekten sürekli olarak yoksun
kalması sebebiyle ön ödemeleri yapamayacak duruma düşmesi, tüketicinin kazanç
elde etmekten sürekli olarak yoksun kalması sebebiyle sözleşmenin yerine olağan
koşullarla yapılacak bir taksitle satış sözleşmesinin konulmasına ilişkin önerisinin
satıcı tarafından kabul edilmemesi, bir konutun birden fazla tüketiciye satılması
nedeniyle tüketicinin sözleşmeden dönmesi, yasal zorunluluklardan veya mücbir
sebep hallerinden kaynaklanmayan nedenlerle projede değişiklik yapılması halinde
tüketicinin sözleşmeden dönmesi. Bu hallerin varlığı halinde tüketici, sözleşmeden
dönme hakkını devir veya teslime kadar kullanabilir.
Tüketicinin, noterlik vasıtasıyla sözleşmeden dönme hakkını kullandığını satıcıya
yöneltmiş olmasına rağmen, tüketicinin dönme hakkının kullandırılmadığının veya
kullandırılmasına karşın bedel ya da belge iadesinin yapılmadığının veya yasal olarak
yapılabilecek kesintiden daha yüksek tutarda bir kesinti yapıldığının ya da iadenin
süresi içinde yapılmadığının veya tüketicinin ödediği tutardan kesinti yapılamayacak
hallerden birinin varlığı nedeniyle sözleşmeden dönme hakkını kullanmasına rağmen
ödediği bedelden kesinti yapıldığının tespiti halinde, satıcı hakkında 6502 sayılı
Kanun’un 77 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanır.
6502 sayılı Kanun’un 44 üncü ve Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında
Yönetmelik’in 10 uncu maddelerinde konutun teslimine ilişkin düzenlemelere yer
verilmiştir. Buna göre, ön ödemeli konut satışında devir veya teslim süresi sözleşme
tarihinden itibaren otuz altı ayı geçemez. Bununla beraber, kat mülkiyetine konu
konutun tüketici adına tescili ve kat irtifakına konu konutun tüketici adına tapu siciline
tescil edilmesiyle birlikte konutun oturmaya elverişli bir şekilde zilyetliğinin devri
hallerinde, konutun tüketiciye devir veya teslim edildiği kabul edilir. Ancak, konutun
zilyetliğinin veya kat irtifak tapusunun devri tek başına teslim kabul edilmemektedir.
Zilyetliğin devrinin ispatı tüketicinin imzasının bulunduğu teslim tutanağı ile
sağlanabilmektedir. Konutun teslimi yükümlülüğüne aykırı hareket edilmesi halinde,
satıcı hakkında 6502 sayılı Kanun’un 77 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca
konut başına idari para cezası uygulanır.
Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik’in 11 inci maddesinde ise proje
değişikliğine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Konutun yer aldığı projede sonradan
değişiklik yapılması durumunda, bu değişikliğin tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı
veri saklayıcısı ile bildirilmesi zorunludur. Tüketicinin yapılan proje değişikliğini
kabul etmeyerek bir ay içinde vergi, harç, masraf, tazminat ve benzeri adlar altında
hiçbir bedel ödemeksizin sözleşmeden dönme hakkı vardır. Proje değişikliğinin yasal
zorunluluklardan veya mücbir sebep hallerinden kaynaklanması durumunda, satıcı
tüketiciden Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin
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üçüncü fıkrasında yer alan masraf ve tazminat tutarını dikkate alarak kesinti yapabilir.

Bu hükme aykırılığın tespit edilebilmesi için, satıcıdan ve gerekli durumlarda
Belediye’den alınan bilgi ve belgeler ile tüketiciye verilen ön bilgilendirme formunun,
ön bilgilendirme formuna eklenmesi zorunlu belgelerin, sözleşmenin ve ekli diğer
belgelerin incelenmesi gerekmektedir.
Projede yapılan değişikliğin tüketiciye bildirilmemesi, tüketicinin proje
değişikliğini kabul etmeyerek bir ay içinde bedel ödemeksizin sözleşmeden dönme
hakkını kullanmasına rağmen hakkının kullandırılmaması ve durumun mücbir sebep
ya da yasal zorunluluk halinden kaynaklanmamasına rağmen bedel iadesinden kesinti
yapılması hallerinde, satıcı hakkında 6502 sayılı Kanun’un 77 nci maddesinin üçüncü
fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanır.

Örneğin, denetlenenin tüketicilerle 2016 ve 2017 yıllarında akdettiği ön ödemeli
konut satış sözleşmelerinin incelenmesi neticesinde, 6502 sayılı Kanunun 40 ıncı
maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenmiş olan, tüketicilere sözleşmenin kurulmasından
en az bir gün önce ön bilgilendirme formu verilmesi yükümlülüğüne ve 6502 sayılı
Kanunun 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer verilen, yapı ruhsatı alınmadan
tüketicilerle ön ödemeli konut satış sözleşmesi yapılamayacağı hükmüne aykırı
hareket edildiği tespit edilmiş olsun. Ön bilgilendirme formu verilmesi yükümlülüğüne
aykırılık nedeniyle, 6502 sayılı Kanun’un 77 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereği
aykırılığı tespit edilen 2016 yılında akdedilmiş her bir sözleşme için 1.162 TL idari
para cezası, 2017 yılında akdedilen her bir sözleşme için 1.206 TL idari para cezası ve
yapı ruhsatı alınmadan tüketicilerle ön ödemeli konut satış sözleşmesi yapılamayacağı
yükümlülüğüne aykırılık söz konusu olması nedeniyle tespit edilen en son tarihli
sözleşmenin kurulduğu yıl olan 2017 yılı esas alınarak 6502 sayılı Kanun’un 77 nci
maddesinin beşinci fıkrasına göre 120.706 TL idari para cezası uygulanmalıdır.
2016 yılında akdedilen 6502 sayılı Kanun’un 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasına
aykırılığı tespit edilen 100 sözleşme için 1.162 TL*100=116.200 TL, 2017 yılında
akdedilen 100 sözleşme için 1.206 TL*100=120.600 TL ve 6502 sayılı Kanun’un
40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasına aykırılık için 120.706 TL olmak üzere toplam
357.506 TL idari para cezası uygulanması gerekmektedir.

Denetlenen hakkında 2017 yılında yapılan incelemede, 2016 yılı brüt satışlar
tutarının 590.000 TL, “340 Alınan Sipariş Avansları” hesabının 1.900.000 TL ve “440
Alınan Sipariş Avansları” hesabının 2.017.000 TL olduğu varsayılırsa, denetlenenin
gayrisafi geliri 590.000 TL+ 1.900.000 TL+2.017.000 TL=4.507.000 TL’dir. Bu
durumda, gayrisafi gelirinin yüzde beşi ise 225.350 TL olacaktır. Denetlenene
uygulanacak toplam ceza miktarı 116.200 TL+120.600 TL+120.706 TL=357.506
TL’dir. Toplam ceza miktarı, 6502 sayılı Kanun’un 77 nci maddesinin on dokuzuncu
fıkrası gereği, gayrisafi gelirin yüzde beşi (225.350 TL) ile karşılaştırıldığında idari para
cezasının gayrisafi gelir üst limitini aştığı görülmektedir. Buna göre, 2017 yılı boyunca
denetlenen hakkında uygulanabilecek toplam idari para cezası miktarı 225.350 TL’dir.
Ticaret İl Müdürlüklerince söz konusu hesaplama yapılırken, denetlenen hakkında
2017 yılı içinde haksız şartlara aykırılıktan dolayı Bakanlık tarafından idari para cezası
uygulanıp uygulanmadığı hususunun da Bakanlıktan teyidi gerekmektedir.
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2.8. 6502 SAYILI KANUN’UN “İŞ YERİ DIŞINDA KURULAN
SÖZLEŞMELER” BAŞLIKLI 47 NCİ MADDESİNE İLİŞKİN İDARİ
YAPTIRIMLAR
6502 sayılı Kanun’un “İş yeri dışında kurulan sözleşmeler” başlıklı 47 nci
maddesinde,
“(1) Satıcı veya sağlayıcı ile tüketici arasında;
a) Teklifin tüketici ya da satıcı veya sağlayıcı tarafından yapılmasına bakılmaksızın
iş yeri dışında, tarafların eş zamanlı fiziksel varlığında kurulan,
b) Tarafların eş zamanlı fiziksel varlığında tüketiciyle iş yeri dışında görüşülmesinin
hemen sonrasında, satıcı veya sağlayıcının iş yerinde ya da herhangi bir uzaktan
iletişim aracıyla kurulan,
c) Mal ve hizmetlerin tüketiciye tanıtımı ya da satışı amacıyla satıcı veya sağlayıcı
tarafından düzenlenen bir gezi esnasında kurulan, sözleşmeler iş yeri dışında kurulan
sözleşmeler olarak kabul edilir.
(2) İş yeri dışında kurulan sözleşmeler, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş satıcı
veya sağlayıcı tarafından kurulur.
(3) Tüketicinin, iş yeri dışında kurulan sözleşme ya da buna karşılık gelen herhangi
bir öneri ile bağlanmadan önce ayrıntıları yönetmelikte belirlenen hususlarda açık
ve anlaşılır şekilde bilgilendirilmesi zorunludur. Tüketicinin bilgilendirildiğine ilişkin
ispat yükü satıcı veya sağlayıcıya aittir.
(4) İş yeri dışında kurulan sözleşmeler yazılı olarak kurulmadıkça geçerli olmaz.
Geçerli bir sözleşme kurmamış olan satıcı veya sağlayıcı, sonradan sözleşmenin
geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez. Satıcı veya sağlayıcı;
tüketicinin kendi el yazısı ile sözleşme tarihini yazmasını ve sözleşmeyi imzalamasını
sağlamak, sözleşmenin bir nüshasını tüketiciye vermek ve mal veya hizmeti tüketiciye
sunmakla yükümlüdür. Sözleşmenin tüketiciye teslim edildiğinin ve mal veya hizmetin
sunulduğunun ispatı satıcı veya sağlayıcıya aittir.
(5) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart
ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair
bildirimin bu süre içinde satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Cayma süresi
içinde satıcı veya sağlayıcı sözleşmeye konu mal veya hizmet karşılığında tüketiciden
herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan herhangi
bir belge vermesini isteyemez. Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin
bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür. Tüketici, cayma süresi içinde malın mutat
kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.
(6) Satıcı veya sağlayıcının bu maddede belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket
etmesi veya tüketiciyi cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirmemesi
durumunda, tüketici cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı
değildir. Her hâlükârda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra
sona erer.
(7) Sözleşmenin zorunlu içeriği, kapsam dışı sözleşmeler, doğrudan satışlar,
tüketici ile satıcı ve sağlayıcının hak ve yükümlülükleri, cayma hakkı, bilgilendirme
yükümlülüğü, teslimat, satış yapacaklarda aranacak nitelikler ile diğer uygulama usul
ve esasları yönetmelikle belirlenir.” hükümlerine ve
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“Ceza hükümleri” başlıklı 77 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkralarında,
“(3) Bu Kanunun 24 üncü, 25 inci, 27 nci, 28 inci, 29 uncu, 34 üncü, 36 ncı, 37 nci,
38 inci, 39 uncu, 41 inci, 43 üncü, 45 inci, 46 ncı maddeleri ile 31 inci maddesinin
birinci, ikinci ve dördüncü, 40 ıncı maddesinin ikinci, 47 nci maddesinin üçüncü,
dördüncü, beşinci, yedinci ve 50 nci maddesinin dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci,
dokuzuncu ve on birinci fıkralarında belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler
hakkında aykırılığı tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için bin Türk Lirası idari
para cezası uygulanır.
(5) Bu Kanunun 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrası ile 47 nci ve 50 nci maddelerinin
ikinci fıkralarında belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında yüz bin
Türk Lirası idari para cezası uygulanır.” hükümlerine yer verilmiştir.
Buna göre, İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği’nin “Ön bilgilendirme”
başlıklı 5 inci maddesinde yer verilen ön bilgilerin iş yeri dışında kurulan sözleşmenin
akdedilmesinden önce tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile verilmesi
zorunludur. Aksi halde, ön bilgi verilmeyen ya da ön bilgilendirmede eksik bilgi içeren
her bir sözleşme için satıcı veya sağlayıcı hakkında idari para cezası uygulanır.
6502 sayılı Kanun’un 47 nci maddesinin ikinci fıkrası ve İş Yeri Dışında Kurulan
Sözleşmeler Yönetmeliği’nin “Sözleşmenin şekli ve geçerliliği” başlıklı 6 ncı maddesi
uyarınca Bakanlıktan (İl Müdürlüğü) alınmış geçerli bir yetki belgesi bulunmadan iş
yeri dışında satış yapan satıcı veya sağlayıcılar hakkında idari para cezası uygulanır.
İş yeri dışında kurulan sözleşmelerde tüketici, on dört gün içinde herhangi bir
gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına
sahiptir. Bu süre sözleşmenin konusu mal ise malın teslim alındığı tarihten itibaren,
sözleşmenin konusu bir hizmetin sunulması ise sözleşmenin imzalandığı tarihten
itibaren başlar. Cayma hakkı süresi dolmadan satıcı veya sağlayıcı, iş yeri dışında
satış işlemine konu mal veya hizmet karşılığında tüketiciden herhangi bir isim altında
ödeme yapmasını veya borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez.
Satıcı, cayma bildirimi kendisine ulaştığı andan itibaren on dört gün içerisinde malı
geri almakla yükümlüdür. Tüketici, malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen
değişiklik ve bozulmalarından sorumlu değildir.
İş yeri dışında kurulan sözleşmelerde, sözleşmede bulunması gereken zorunlu
unsurlara yer verilmemişse, cayma bildirimine ilişkin olarak sözleşmeye yazılması
gereken ibare en az on altı punto ve koyu harflerle yazılmamışsa, tüketici sözleşmeyi
imzalamamış ve kendi el yazısı ile tarihini yazmamışsa, akdedilen sözleşmenin bir
örneği tüketiciye verilmemişse ve tüketiciye cayma hakkı kullandırılmamışsa her bir
aykırılık için idari para cezası uygulanır.
Bununla birlikte, İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 24 üncü
ve 25 inci maddeleri ile ilk kez doğrudan satış sistemlerine ilişkin düzenlemeler
getirilmiş olup, 25 inci maddede sayılan temel esaslara aykırılık halinde doğrudan satış
şirketlerine de idari para cezası uygulanabilecektir.
Taksitle satış sözleşmesi şeklinde yapılan iş yeri dışında kurulan sözleşmeler
denetlenirken, 6502 sayılı Kanun’un taksitle satış sözleşmesine ilişkin hükümleri de
ayrıca dikkate alınmalı ve uygulanmalıdır.
Örneğin, denetlenenin tüketicilerle 2016 ve 2017 yıllarında yapmış olduğu
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iş yeri dışında kurulan sözleşmelerin incelenmesi neticesinde, tüketicilerle 6502
sayılı Kanun’un 47 nci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı olarak Bakanlıktan yetki
belgesi almadan sözleşme yaptığı ve aynı maddenin dördüncü fıkrasına aykırı olarak
tüketicilerle yazılı sözleşme akdedilmediği tespit edilmiş olsun. Bakanlık tarafından
verilen yetki belgesi ile yetkilendirilmiş satıcı veya sağlayıcı tarafından sözleşme
kurulması yükümlülüğüne aykırılık söz konusu olması nedeniyle, tespit edilen en son
tarihli sözleşmenin kurulduğu yıl olan 2017 yılı esas alınarak 6502 sayılı Kanunun
77 nci maddesinin beşinci fıkrası gereği 120.706 TL idari para cezası; yazılı şekilde
sözleşme kurulması yükümlülüğüne aykırılık nedeniyle 6502 sayılı Kanunun 77 nci
maddesinin üçüncü fıkrası gereği 2016 yılında yapılan her bir sözleşme için 1.162
TL idari para cezası, 2017 yılında akdedilen her bir sözleşme için 1.206 TL idari para
cezası uygulanmalıdır.
Buna göre, 6502 sayılı Kanun’un 47 nci maddesinin dördüncü fıkrasına aykırılığı
tespit edilen 2016 yılında akdedilen 100 sözleşme için 1.162 TL*100=116.200 TL,
2017 yılında akdedilen 100 sözleşme için 1.206 TL*100=120.600 TL ve 2017 yılında
47 nci maddenin ikinci fıkrasına aykırılık için 120.706 TL olmak üzere toplam 357.506
TL idari para cezası uygulanması gerekmektedir.
Denetlenen hakkında 2017 yılında yapılan incelemede, 2016 yılı brüt satışlar
tutarının 770.000 TL olduğu varsayılırsa, denetlenenin gayrisafi geliri 770.000 TL
ve gayrisafi gelirinin yüzde beşi ise 38.500 TL olacaktır. Denetlenene uygulanacak
toplam ceza miktarı 116.200 TL+120.600 TL+120.706 TL=357.506 TL’dir. Toplam
ceza miktarı, 6502 sayılı Kanun’un 77 nci maddesinin on dokuzuncu fıkrası gereği,
gayrisafi gelirin yüzde beşi (38.500 TL) ile karşılaştırıldığında idari para cezasının
gayrisafi gelir üst limitini aştığı görülmektedir. Buna göre, 2017 yılı boyunca
denetlenen hakkında uygulanabilecek toplam idari para cezası miktarı 38.500 TL’dir.
Ticaret İl Müdürlüklerince söz konusu hesaplama yapılırken, denetlenenin hakkında
2017 yılı içinde haksız şartlara aykırılıktan dolayı Bakanlık tarafından idari para cezası
uygulanıp uygulanmadığı hususunun da Bakanlıktan teyidi gerekmektedir.

2.9. 6502 SAYILI KANUN’UN “MESAFELİ SÖZLEŞMELER”
BAŞLIKLI 48 İNCİ MADDESİNE İLİŞKİN İDARİ YAPTIRIMLAR
6502 sayılı Kanun’un “Mesafeli sözleşmeler” başlıklı 48 inci maddesinde,
“(1) Mesafeli sözleşme, 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 dâhil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması
suretiyle kurulan sözleşmelerdir.
(2) Tüketici, mesafeli sözleşmeyi ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul
etmeden önce ayrıntıları yönetmelikte belirlenen hususlarda ve siparişi onaylandığı
takdirde ödeme yükümlülüğü altına gireceği konusunda açık ve anlaşılır şekilde satıcı
veya sağlayıcı tarafından bilgilendirilir. Tüketicinin bilgilendirildiğine ilişkin ispat
yükü satıcı veya sağlayıcıya aittir.
(3) Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin siparişinin kendisine ulaştığı andan itibaren
taahhüt edilen süre içinde edimini yerine getirir. Mal satışlarında bu süre her hâlükârda
otuz günü geçemez. Satıcı veya sağlayıcının bu süre içinde edimini yerine getirmemesi
durumunda tüketici sözleşmeyi feshedebilir.
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(4) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart
ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair
bildirimin bu süre içinde satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı
veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle
yükümlüdür. Tüketici, cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirilmezse,
cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı değildir. Her hâlükârda
bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer. Tüketici,
cayma hakkı süresi içinde malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik
ve bozulmalardan sorumlu değildir.
(5) Oluşturdukları sistem çerçevesinde, uzaktan iletişim araçlarını kullanmak veya
kullandırmak suretiyle satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına
aracılık edenler, bu maddede yer alan hususlardan dolayı satıcı veya sağlayıcı ile
yapılan işlemlere ilişkin kayıtları tutmak ve istenilmesi hâlinde bu bilgileri ilgili
kurum, kuruluş ve tüketicilere vermekle yükümlüdür. Ancak bu fıkra kapsamında
aracılık edenler, satıcı veya sağlayıcı ile yaptıkları sözleşmeye aykırı fiillerinden dolayı
sorumludur.
(6) Mesafeli sözleşmelerde, kapsam dışı sözleşmeler, tüketici ile satıcı ve
sağlayıcının hak ve yükümlülükleri, cayma hakkı, bilgilendirme yükümlülüğü, teslimat
ile diğer uygulama usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.” hükümlerine ve
“Ceza hükümleri” başlıklı 77 nci maddesinin birinci fıkrasında,
“(1) Bu Kanunun 4 üncü, 6 ncı, 7 nci, 18 inci, 19 uncu, 20 nci, 21 inci, 23 üncü,
26 ncı, 30 uncu, 33 üncü, 35 inci, 48 inci, 49 uncu, 51 inci, 52 nci, 54 üncü ve 57
nci maddelerinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında aykırılığı
tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için iki yüz Türk Lirası idari para cezası
uygulanır.” hükmüne yer verilmiştir.
Buna göre, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin “Ön bilgilendirme” başlıklı 5
inci maddesinde yer verilen ön bilgilerin mesafeli sözleşmenin kurulmasından önce
tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile verilmesi zorunludur. Aksi halde,
ön bilgi verilmeyen ya da ön bilgilendirmede eksik bilgi içeren her bir sözleşme için
satıcı veya sağlayıcı hakkında idari para cezası uygulanır.
Yine, satıcı veya sağlayıcı, bu bilgilerin edinildiğini kullanılan uzaktan iletişim
aracına uygun olarak tüketici tarafından teyit edilmesini sağlamak zorundadır. Aksi
halde sözleşme kurulmamış sayılır ve tüketici tarafından teyit işlemi yapılmadan
akdedilen her bir sözleşme için satıcı veya sağlayıcı hakkında idari para cezası
uygulanır.
Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin siparişi kendisine ulaştığı tarihten itibaren taahhüt
ettiği süre içinde edimini yerine getirmek zorundadır. Mal satışlarında bu süre her
halükarda otuz günü geçemez. Aksi takdirde tüketici sözleşmeyi feshedebilir. Süre
ihlali yapılan her bir sözleşme için satıcı veya sağlayıcı hakkında idari para cezası
uygulanır.
Mesafeli sözleşmelerde tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe
göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
Sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkı
kullanılabilir. Ön bilgilendirme yükümlülüğü yerine getirilmezse cayma hakkı süresi
kendiliğinden bir yıla çıkar. Cayma hakkının kullanımı için satıcı veya sağlayıcıya yazılı
olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirim yapılması yeterlidir. Mesafeli Sözleşmeler
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Yönetmeliği’nin “Cayma Hakkının Kullanımı ve Tarafların Yükümlülükleri” başlıklı
üçüncü bölümünde yer verilen düzenlemelere aykırılık durumunda, aykırılık tespit
edilen her bir sözleşme için satıcı veya sağlayıcı hakkında idari para cezası uygulanır.
Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin
kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim
masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle ve bu
iadeyi tüketicinin mesafeli işlem kurulurken kullandığı ödeme aracına uygun olarak
tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden ve tek seferde yapmakla
yükümlüdür. Buna karşılık tüketici ise malı on gün içinde satıcının ön bilgilendirmede
belirtmiş olduğu kargo firması ile ücretsiz olarak iade etmelidir. Tüketici, cayma süresi
içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde
kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde yer verilen diğer düzenlemelere aykırılık
durumunda, aykırılık tespit edilen her bir sözleşme için satıcı veya sağlayıcı hakkında
idari para cezası uygulanır.
Örneğin, 2016 ve 2017 yıllarında akdedilen mesafeli satış sözleşmelerinin
incelenmesi neticesinde, tüketicilere 6502 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin dördüncü
fıkrasına aykırı olarak cayma haklarının kullandırılmadığı ve Mesafeli Sözleşmeler
Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı olarak ön bilgilendirmenin
zorunlu içeriğine uyulmadığı hususlarının tespit edilmesi halinde, 2016 yılında cayma
hakkının kullandırılması yükümlülüğüne aykırılık nedeniyle, 6502 sayılı Kanunun
77 nci maddesinin birinci fıkrası gereği akdedilen her bir sözleşme için 232 TL idari
para cezası, 2017 yılında akdedilen her bir sözleşme için 240 TL idari para cezası;
ön bilgilendirmenin zorunlu içeriği yükümlülüğüne aykırılık nedeniyle 6502 sayılı
Kanunun 77 nci maddesinin birinci fıkrası gereği 2016 yılında yapılan her bir işlem
veya akdedilen her bir sözleşme için 232 TL idari para cezası, 2017 yılında yapılan her
bir işlem veya akdedilen her bir sözleşme için 240 TL idari para cezası uygulanacaktır.
2016 yılında akdedilen 6502 sayılı Kanun’un 48 inci maddesinin dördüncü
fıkrasına aykırılığı tespit edilen 100 sözleşme için 232 TL*100=23.200 TL, 2017
yılında akdedilen 100 sözleşme için 240 TL*100=24.000 TL; 2016 yılında akdedilen
6502 sayılı Kanun’un 48 inci maddesinin altıncı fıkrasına aykırılığı tespit edilen 100
sözleşme için 232 TL*100=23.200 TL, 2017 yılında akdedilen 100 sözleşme için 240
TL*100=24.000 TL olmak üzere toplam 94.400 TL idari para cezası uygulanması
gerekmektedir.
Denetlenen hakkında 2017 yılında yapılan incelemede, 2016 yılı brüt satışlar
tutarının 1.570.000 TL olduğu varsayılırsa, denetlenenin gayrisafi geliri 1.570.000 TL
ve gayrisafi gelirinin yüzde beşi ise 78.500 TL olacaktır. Denetlenene uygulanacak
toplam ceza miktarı 23.200 TL+24.000 TL+23.200 TL+24.000 TL=94.400 TL’dir.
Toplam ceza miktarı, 6502 sayılı Kanun’un 77 nci maddesinin on dokuzuncu fıkrası
gereği, gayrisafi gelirin yüzde beşi (78.500 TL) ile karşılaştırıldığında idari para
cezasının gayrisafi gelir üst limitini aştığı görülmektedir. Buna göre, 2017 yılı boyunca
denetlenen hakkında uygulanabilecek toplam idari para cezası miktarı 78.500 TL’dir.
Ticaret İl Müdürlüklerince söz konusu hesaplama yapılırken, denetlenenin hakkında
2017 yılı içinde haksız şartlara aykırılıktan dolayı Bakanlık tarafından idari para cezası
uygulanıp uygulanmadığı hususunun da Bakanlıktan teyidi gerekmektedir.
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2.10. 6502 SAYILI KANUN’UN “FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN
MESAFELİ SÖZLEŞMELER” BAŞLIKLI 49 UNCU MADDESİNE
İLİŞKİN İDARİ YAPTIRIMLAR
6502 sayılı Kanun’un “Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeler” başlıklı 49
uncu maddesinde,
“(1) Finansal hizmetler, her türlü banka hizmeti, kredi, sigorta, bireysel emeklilik,
yatırım ve ödeme ile ilgili hizmetleri ifade eder. Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli
sözleşme, finansal hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş
bir sistem çerçevesinde, sağlayıcı ile tüketici arasında uzaktan iletişim araçlarının
kullanılması suretiyle kurulan sözleşmelerdir.
(2) Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerde, tüketicinin sözleşmenin
kurulmasına ilişkin iradesini açıklamadan önce, cayma hakkı, tüketicinin kabul beyanı
vermesi hâlinde yükümlülük altına gireceği ve ayrıntıları Bakanlıkça belirlenen
diğer hususlarda, açık, anlaşılır ve kullanılan iletişim araçlarına uygun bir şekilde
bilgilendirilmesi zorunludur. Bu bilgilendirmenin ticari amaçla yapıldığı anlaşılır
olmalı ve sesli iletişim araçlarının kullanıldığı hâllerde sağlayıcının kimliği ile görüşme
talebinin sebebi her görüşmenin başında belirtilmelidir. Tüketicinin sözleşmenin
kurulmasına dair kabul beyanı kullanılan iletişim araçlarına uygun olarak fiziki veya
elektronik ortamda tespit veya kayıt edilir. Sağlayıcı, cayma hakkının iletilmesi ile fiziki
veya elektronik ortamda yapılacak tespit veya kayıtlar için gerekli önlemleri almakla
yükümlüdür.
(3) Sağlayıcının, sözleşmenin bütün şartlarını ve Bakanlıkça belirlenen diğer
hususları, kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla tüketiciye iletmesi
zorunludur. Bu yükümlülük, tüketicinin sözleşmeyi kuran iradesini yöneltmesinden
önce veya tüketicinin talebi üzerine yazılı bilgilendirmeye elverişli olmayan bir uzaktan
iletişim aracı kullanılarak sözleşmenin kurulması hâlinde sözleşmenin kurulmasından
hemen sonra yerine getirilir.
(4) Tüketici, sözleşme ilişkisinin devam ettiği süre içinde herhangi bir ücret
ödemeksizin sözleşmenin kâğıt üzerinde yazılı bir örneğini talep edebilir. Ayrıca
tüketici, finansal hizmetin niteliğiyle bağdaşması hâlinde kullanılan uzaktan iletişim
aracını değiştirme hakkına sahiptir.
(5) Tüketici, finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerden on dört gün içinde
herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir.
Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde sağlayıcıya yöneltilmiş
olması yeterlidir. Sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini
ispatla yükümlüdür. Sigorta sözleşmelerine ve bireysel emekliliğe ilişkin sözleşmelerde
ise cayma süresi hakkında diğer mevzuatta yer alan tüketici lehine olan hükümler
uygulanır.
(6) Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerde, tüketicinin sözleşmeyi sona
erdirmesine ilişkin talebini herhangi bir uzaktan iletişim aracıyla iletmesi yeterlidir.
Tüketici, sözleşmeyi sona erdirmek için sözleşmenin tesis edilmesini sağlayan
yöntemden daha ağır koşullar içeren bir yöntem kullanmak zorunda bırakılamaz.
(7) Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerde, uzaktan iletişim araçlarının
kullanılması, kapsam dışı sözleşmeler, kartla ödeme, tüketici ile sağlayıcının hak
ve yükümlülükleri, cayma hakkı ile diğer uygulama usul ve esasları yönetmelikle
belirlenir.” hükümlerine ve
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“Ceza hükümleri” başlıklı 77 nci maddesinin birinci fıkrasında,
“(1) Bu Kanunun 4 üncü, 6 ncı, 7 nci, 18 inci, 19 uncu, 20 nci, 21 inci, 23 üncü,
26 ncı, 30 uncu, 33 üncü, 35 inci, 48 inci, 49 uncu, 51 inci, 52 nci, 54 üncü ve 57
nci maddelerinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında aykırılığı
tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için iki yüz Türk Lirası idari para cezası
uygulanır.” hükmüne yer verilmiştir.
Buna göre, tüketicinin, sözleşmenin kurulmasına ilişkin iradesini açıklamasından
önce cayma hakkı, kabul beyanı vermesi hâlinde yükümlülük altına gireceği ve ayrıntıları
Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde belirlenen diğer
hususlar hakkında açık, anlaşılır ve kullanılan iletişim araçlarına uygun bir şekilde
bilgilendirilmesi zorunludur. Aksi halde, ön bilgi verilmeyen ya da ön bilgilendirmede
eksik bilgi içeren her bir sözleşme için sağlayıcı hakkında idari para cezası uygulanır.
Söz konusu bilgilendirmenin ticari amaçla yapıldığı anlaşılır olmalı ve sesli iletişim
araçlarının kullanıldığı hâllerde sağlayıcının kimliği ile görüşme talebinin sebebi her
görüşmenin başında belirtilmelidir. Tüketicinin sözleşmenin kurulmasına dair kabul
beyanı, kullanılan iletişim araçlarına uygun olarak fiziki veya elektronik ortamda tespit
veya kayıt edilir. Sağlayıcı, cayma hakkının iletilmesi ile fiziki veya elektronik ortamda
yapılacak tespit veya kayıtlar için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Söz konusu
yükümlülükleri yerine getirmeyen sağlayıcı hakkında her bir sözleşme veya işlem için
idari para cezası uygulanır.
Sağlayıcının, sözleşmenin bütün şartlarını ve Bakanlıkça belirlenen diğer hususları
kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla tüketiciye iletmesi zorunludur.
Bu yükümlülük, tüketicinin sözleşmeyi kuran iradesini yöneltmesinden önce veya
tüketicinin talebi üzerine yazılı bilgilendirmeye elverişli olmayan bir uzaktan iletişim
aracı kullanılarak sözleşmenin kurulması hâlinde sözleşmenin kurulmasından hemen
sonra yerine getirilir. Tüketici, sözleşme ilişkisinin devam ettiği süre içinde herhangi
bir ücret ödemeksizin sözleşmenin kâğıt üzerinde yazılı bir örneğini talep edebilir.
Ayrıca tüketici, finansal hizmetin niteliğiyle bağdaşması hâlinde kullanılan uzaktan
iletişim aracını değiştirme hakkına sahiptir. Tüketicilere sözleşmeleri iletmeyen veya
sözleşme süresince sözleşme örneğini talep etmesi halinde ücret talep eden sağlayıcı
hakkında her bir sözleşme veya işlem için idari para cezası uygulanır.
Tüketici, finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerden on dört gün içinde
herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir.
Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde sağlayıcıya yöneltilmiş
olması yeterlidir. Sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini
ispatla yükümlüdür. Sigorta sözleşmelerine ve bireysel emekliliğe ilişkin sözleşmelerde
ise, cayma süresi hakkında diğer mevzuatta yer alan tüketici lehine olan hükümler
uygulanır. Tüketici, sözleşmeyi sona erdirmek için sözleşmenin tesis edilmesini
sağlayan yöntemden daha ağır koşullar içeren bir yöntem kullanmak zorunda
bırakılamaz. Cayma hakkı ve sözleşmenin sona erdirilmesine ilişkin olarak yer verilen
yükümlülüklere aykırı hareket eden sağlayıcı hakkında her bir sözleşme veya işlem
için idari para cezası uygulanır.
Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerde, uzaktan iletişim araçlarının
kullanılması, kapsam dışı sözleşmeler, kartla ödeme, tüketici ile sağlayıcının hak ve
yükümlülükleri, cayma hakkı ile diğer uygulama usul ve esasları 6502 sayılı Kanun
gereğince yönetmelikle belirlendiğinden “Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli
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Sözleşmeler Yönetmeliği”nde yer alan yükümlülüklerin de yerine getirilmesi
gerekmektedir. Söz konusu Yönetmelikte ayrıca düzenlenmiş olan yükümlülüklere
aykırı hareket eden sağlayıcı hakkında, aykırılığı tespit edilen her bir işlem veya
sözleşme için idari para cezası uygulanır.

2.11. 6502 SAYILI KANUN’UN “DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ
TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİ” BAŞLIKLI 50 NCİ MADDESİNE
İLİŞKİN İDARİ YAPTIRIMLAR
6502 sayılı Kanun’un “Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri” başlıklı
50 nci maddesinde,
“(1) Devre tatil sözleşmesi, bir yıldan uzun süre için kurulan ve tüketiciye bu süre
zarfında birden fazla dönem için bir veya daha fazla sayıda gecelik konaklama imkânı
veren sözleşmelerdir.
(2) Devre tatil sözleşmeleri ile sağlanan hakkın şahsi veya ayni bir hak olması bu
maddenin uygulanmasını engellemez. Devre tatile konu taşınmazın inşa edileceği arsa
için yapı ruhsatı alınmadan tüketicilerle ön ödemeli devre tatil sözleşmesi yapılamaz.
(3) Uzun süreli tatil hizmeti sözleşmesi, bir yıldan uzun süre için kurulan ve
tüketiciye, belirlenen süre zarfında konaklamaya veya konaklama ile birlikte seyahat
ya da diğer hizmetlerin beraber sunulduğu durumlara ilişkin indirim yahut diğer
menfaatlerden faydalanma hakkı verilen sözleşmelerdir.
(4) Tüketicilere aşağıdaki sözleşmelerin kurulmasından en az bir gün önce,
Bakanlıkça belirlenen hususları içeren ön bilgilendirme formu verilmesi zorunludur:
a) Devre tatil sözleşmeleri
b) Uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri
c) Değişim sözleşmeleri
ç) Satıcı veya sağlayıcının, devre tatil veya uzun süreli tatil hizmetinin alınıp
satılması hususunda tüketiciye yardımcı olduğu yeniden satış sözleşmeleri.
(5) Mesafeli satış yöntemiyle kurulan sözleşmeler hariç olmak üzere satıcı veya
sağlayıcı, tüketicinin kendi el yazısıyla sözleşme tarihini yazmasını ve sözleşmeyi
imzalamasını sağlamakla yükümlüdür. Yazılı veya mesafeli olarak kurulan bu
sözleşmelerin bir nüshasının kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye
verilmesi zorunludur. Daha ağır şekil şartları öngören kanun hükümleri saklıdır.
(6) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart
ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Devre mülk hakkı veren sözleşmeler
hariç olmak üzere, cayma süresi dolmadan satıcı veya sağlayıcı, tüketiciden herhangi
bir isim altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir
belge vermesini isteyemez. Devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri ve bu
sözleşmelerle birlikte düzenlenmiş olan yeniden satım, değişim ve ilgili diğer tüm
sözleşmeler cayma hakkının kullanılması ile birlikte kendiliğinden sona erer.
(7) Tüketicinin ödeyeceği bedel, kısmen veya tamamen satıcı veya sağlayıcı ile kredi
veren arasındaki anlaşmaya dayanılarak bir kredi veren tarafından karşılanıyorsa,
tüketicinin sözleşmeden cayması ve buna ilişkin bildirimin cayma süresi içinde ayrıca
kredi verene de yöneltilmesi hâlinde, bağlı kredi sözleşmesi de herhangi bir tazminat
veya cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın sona erer.
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(8) Bakanlıkça projedeki devre sayısı ya da projenin toplam bedeli kriterlerine göre
belirlenecek büyüklüğün üzerindeki projeler için satıcı veya sağlayıcının ön ödemeli
devre tatile konu taşınmazın satışına başlamadan önce kapsamı, koşulları ve uygulama
esasları Hazine Müsteşarlığınca belirlenen bina tamamlama sigortası yaptırması
veya Bakanlıkça belirlenen diğer teminat veya şartları sağlaması zorunludur. Bina
tamamlama sigortası kapsamında sağlanan tazminat, teminat ve benzeri güvenceler
iflas veya tasfiye masasına dâhil edilemez, haczolunamaz, üzerlerine ihtiyati tedbir ve
ihtiyati haciz konulamaz.
(9) Devre tatile konu taşınmazın ön ödemeli satılması durumunda, devir veya teslim
tarihine kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkı
vardır. Sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcı, sözleşme bedelinin yüzde ikisine
kadar tazminat talep edebilir. Satıcı, yükümlülüklerini hiç ya da gereği gibi yerine
getirmezse tüketiciden herhangi bir bedel talep edemez. Sözleşmeden dönülmesi
durumunda, tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her
türlü belge, dönme bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç doksan gün
içinde tüketiciye geri verilir. Satıcının aldığı bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her
türlü belgeyi iade ettiği tarihten itibaren, tüketici on gün içinde edinimlerini iade eder.
(10) Devre tatil amaçlı taşınmazın ön ödemeli satışında devir ve teslim süresi
sözleşme tarihinden itibaren otuz altı ayı geçemez.
(11) Devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti, yeniden satım, değişim sözleşmeleri ve
ön bilgilendirmenin içeriği, tüketici ile satıcı ve sağlayıcının hak ve yükümlülükleri,
cayma hakkı, ön ödemeli satışlar ile diğer uygulama usul ve esasları yönetmelikle
belirlenir.” hükümlerine ve
“Ceza hükümleri başlıklı” 77 nci maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci ve sekizinci
fıkralarında,
“(3) Bu Kanunun 24 üncü, 25 inci, 27 nci, 28 inci, 29 uncu, 34 üncü, 36 ncı, 37 nci,
38 inci, 39 uncu, 41 inci, 43 üncü, 45 inci, 46 ncı maddeleri ile 31 inci maddesinin
birinci, ikinci ve dördüncü, 40 ıncı maddesinin ikinci, 47 nci maddesinin üçüncü,
dördüncü, beşinci, yedinci ve 50 nci maddesinin dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci,
dokuzuncu ve on birinci fıkralarında belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler
hakkında aykırılığı tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için bin Türk Lirası idari
para cezası uygulanır.
(4) Bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket
edenler hakkında teslim edilmeyen her konut için yirmi bin Türk Lirası, 50 nci
maddesinin onuncu fıkrasına aykırı hareket edenler hakkında aykırılığı tespit edilen
her bir işlem veya sözleşme için bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.
(5) Bu Kanunun 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrası ile 47 nci ve 50 nci maddelerinin
ikinci fıkralarında belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında yüz bin
Türk Lirası idari para cezası uygulanır.” hükümlerine yer verilmiştir.
Buna göre, devre tatile konu taşınmazın inşa edileceği arsa için yapı ruhsatı
alınmadan tüketicilerle ön ödemeli devre tatil sözleşmesi yapılamaz. Yapı ruhsatı
alınmaksızın tüketicilerle sözleşme yapıldığının tespiti halinde, sözleşme yapan satıcı
veya sağlayıcı hakkında idari para cezası uygulanır.
Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin “Ön
bilgilendirme” başlıklı 5 inci maddesinde yer verilen hususları içeren ön bilgilendirme
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formunun devre tatil veya uzun süreli tatil hizmeti sözleşmesinin kurulmasından en az
bir gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi zorunludur.
Aksi halde, ön bilgi formu verilmeyen veya verilen ön bilgi formunda eksik bilgi içeren
her bir sözleşme için satıcı veya sağlayıcı hakkında idari para cezası uygulanır.
Diğer taraftan, Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri
Yönetmeliği’nin “Sözleşmenin şekli ve içeriği” başlıklı 6 ncı maddesi uyarınca söz
konusu Yönetmelik kapsamında bulunan sözleşmelerin resmi şekilde yapılması ve
yazılı veya mesafeli olarak kurulan bu sözleşmelerin bir örneğinin kâğıt üzerinde veya
kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi zorunludur. Söz konusu yükümlülüğe
aykırı hareket edenler hakkında aykırılığı tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için
idari para cezası uygulanır.
Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart
ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin
cayma hakkını kullandırtmaz ya da cayma hakkının kullanılmasını engelleyici
uygulamalarda bulunur ve bunun sonucunda cayma hakkının kullanım süresi geçerse,
cayma hakkının kullanılmasını engellediği her bir sözleşme için hakkında idari para
cezası uygulanır. Bununla beraber, devre mülk hakkı veren sözleşmeler hariç olmak
üzere, cayma süresi dolmadan tüketiciden herhangi bir isim altında satıcı veya
sağlayıcıya ödeme yaptırılması veya onu borç altına sokan herhangi bir belge alınması
halinde, sözleşmeye taraf olan satıcı veya sağlayıcı hakkında idari para cezası uygulanır.
Yine, Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin “Cayma
Hakkının Kullanımı ve Tarafların Yükümlülükleri” başlıklı üçüncü bölümünde yer
verilen düzenlemelere aykırılık durumunda, aykırılık tespit edilen her bir sözleşme için
satıcı veya sağlayıcı hakkında idari para cezası uygulanır.
Tüketicinin cayma hakkını kullanmasından veya sözleşmeden dönmesinden sonra,
satıcı veya sağlayıcının tüketiciye iade etmesi gereken bedel ile tüketiciyi borç altına
sokan her türlü belgeyi yasal süresi içinde iade etmemesi ya da eksik iade yapması
durumlarında, düzenlenen her bir sözleşme başına satıcı veya sağlayıcı hakkında idari
para cezası uygulanır.

2.12. 6502 SAYILI KANUN’UN “PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ”
BAŞLIKLI 51 İNCİ MADDESİNE İLİŞKİN İDARİ YAPTIRIMLAR
6502 sayılı Kanun’un “Paket tur sözleşmeleri” başlıklı 51 inci maddesinde,
“(1) Paket tur sözleşmesi, paket tur düzenleyicileri veya aracıları tarafından
aşağıdaki hizmetlerden en az ikisinin birlikte, her şeyin dâhil olduğu fiyatla satıldığı
veya satımının vaat edildiği ve hizmetin yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsadığı
veya gecelik konaklamayı içerdiği sözleşmelerdir:
a) Ulaştırma
b) Konaklama
c) Ulaştırma ve konaklama hizmetlerine bağlı olmayan başka turizm hizmetleri.
(2) Turun ayrıntılarının, paket tur düzenleyicisi, aracısı veya tüketici tarafından
belirlenmiş olması veya aynı paket tur içindeki hizmetlerin ayrı ayrı faturalandırılması
hâllerinde de bu madde hükümleri uygulanır.
(3) Paket tur düzenleyicisinin Türkiye’de temsilcisinin bulunmadığı hâllerde paket
tur aracısı paket tur düzenleyicisi gibi sorumlu olur.
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(4) Paket tur sözleşmesinin kurulmasından önce tüketiciye ön bilgilendirme amaçlı
broşür verilmesi zorunludur.
(5) Paket tur düzenleyicileri veya aracıları, yazılı veya mesafeli olarak kurulan
paket tur sözleşmelerinin bir nüshasını kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı
aracılığıyla tüketiciye vermek zorundadır.
(6) Tüketici, kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle paket tur sözleşmesinin
esaslı unsurlarından birisinin değişmesi veya turun başlamadan önce iptal edilmesi
hâllerinde bu değişikliği veya paket tur düzenleyicisi tarafından sunulan alternatif
bir turu kabul edebileceği gibi sözleşmeden dönme hakkına da sahiptir. Sözleşmeden
dönülmesi hâlinde paket tur düzenleyicisi veya aracısının, dönme bildiriminin
kendisine ulaştığı tarihten itibaren tüketicinin ödemiş olduğu tüm bedeli herhangi bir
kesinti yapmaksızın derhâl iade etmesi zorunludur.
(7) Tüketicinin, sözleşmenin ifası sürecinde ortaya çıkan her türlü eksiklik
nedeniyle bedelin indirilmesini talep etme hakkı vardır. Paket tur düzenleyicisinin, tur
başladıktan sonra önemli bir yükümlülüğünü yerine getirmediği veya getiremeyeceği
tespit edildiğinde tüketici sözleşmeden dönebilir. Bu hâllerde paket tur düzenleyicisi
veya aracısının ücret talep etme hakkı sona erer. Yapılmış olan ödemelerin sözleşmeden
dönüldüğü tarihten itibaren tüketiciye derhâl iade edilmesi zorunludur. Ancak paket
tur düzenleyicisi o ana kadar ifa etmiş olduğu edimler için tüketiciden hizmetten
faydalandığı oranda uygun bir karşılık talep edebilir.
(8) 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları
Birliği Kanununun zorunlu sigorta ile ilgili hükümleri saklı olmak üzere, paket tur
düzenleyicisi sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi nedeniyle tüketicinin
uğradığı her türlü zarardan sorumludur. Tüketici boşa harcanan tatil zamanı için de
uygun bir tazminat talep edebilir.
(9) Ticari veya mesleki faaliyetleri çerçevesinde paket tur hizmetinden faydalanan
kişiler de tüketici olarak kabul edilir.
(10) Ön bilgilendirme, sözleşmenin içeriği, paket turun devri, sözleşmede değişiklik
yapılmasının koşulları ve bu hâllerde tüketicinin hakları, paket turun iptal edilmesinin
sonuçları, paket tur düzenleyicisinin ve aracısının sorumlulukları, tüketicinin hangi
hâllerde tazminat talep edebileceği, sözleşmeden dönme ve sonuçları ile diğer
uygulama usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.” hükümlerine ve
“Ceza hükümleri başlıklı” 77 nci maddesinin birinci fıkrasında,
“(1) Bu Kanunun 4 üncü, 6 ncı, 7 nci, 18 inci, 19 uncu, 20 nci, 21 inci, 23 üncü,
26 ncı, 30 uncu, 33 üncü, 35 inci, 48 inci, 49 uncu, 51 inci, 52 nci, 54 üncü ve 57
nci maddelerinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında aykırılığı
tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için iki yüz Türk Lirası idari para cezası
uygulanır.” hükmüne yer verilmiştir.
Buna göre, Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin “Broşür verme yükümlülüğü”
başlıklı 5 inci maddesinde yer verilen hususları içeren bilgilendirme amaçlı broşürün
paket tur sözleşmesinin kurulmasından önce paket tur düzenleyicisi veya aracısı
tarafından katılımcıya verilmesi zorunludur. Aksi halde, tanıtım broşürü verilmeyen ya
da verilen broşürde eksik bilgi içeren her bir sözleşme için paket tur düzenleyicisi veya
aracısı hakkında idari para cezası uygulanır.
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Bununla beraber, paket tur sözleşmelerinde, Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin
“Sözleşme düzenleme yükümlülüğü” başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında
düzenlenmiş olan hususlardan birine veya birkaçına yer verilmemesi halinde, eksiklik
içeren her bir sözleşme için sözleşmeye taraf olan paket tur düzenleyicisi veya aracısı
hakkında idari para cezası uygulanır.

Yakıt giderlerinde, liman ve havaalanı gibi yerlerde tahsil edilen vergi, resim, harç ve
benzeri yasal ücretlerde ve sözleşme bedelinin döviz cinsinden belirlendiği yurt dışına
yönelik paket turlarda döviz kurlarındaki olağan dışı değişikliklerden kaynaklanan
fiyat değişiklikleri hariç olmak üzere, sözleşmede öngörülen fiyatlar değiştirilemez.
Aksi halde, fiyat değişikliği yapılan her bir sözleşme için sözleşmeye taraf olan paket
tur düzenleyicisi veya aracısı hakkında idari para cezası uygulanır.
Fiyat değişikliği yukarıda verilen nedenlerle meydana gelmiş olsa dahi,
fiyatın değiştirilebileceğinin açıkça sözleşmede belirtilmesi ve fiyat değişikliğinin
gerekçesinin ve nasıl hesaplanacağının sözleşmede öngörülen hareket tarihinden
en az yirmi gün öncesinde katılımcıya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı
ile bildirilmesi koşullarıyla, sözleşme bedelinin yüzde beşini geçmeyecek şekilde
yapılması gerekmektedir. Aksi halde, her bir sözleşme için paket tur düzenleyicisi veya
aracısı hakkında idari para cezası uygulanır.

Paket tur sözleşmesinin esaslı unsurlarından birisinin değiştirilmesi halinde, tüketici
söz konusu değişikliği kabul etmeyerek Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin 10
uncu maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenmiş olan seçimlik haklarından birini
kullanabilir. Söz konusu hakların kullanılmasını engelleyenler hakkında idari para
cezası uygulanır.
Diğer taraftan, tüketicinin paket tur sözleşmesinden dönmesi, paket turun iptali ve
sözleşmenin feshi hallerinde tüketiciye yapılacak bedel iadelerinin on dört gün içinde
yapılması gerekmektedir. Aksi halde, söz konusu yükümlülüğe aykırı hareket edenler
hakkında idari para cezası uygulanır.

Sözleşme, katılımcının paket tura devam etmesinin mümkün olmaması durumunda,
turun başlamasından en az yedi gün önce paket tur düzenleyicisi veya aracısına yazılı
olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunularak, paket tur açısından geçerli
tüm koşulları yerine getiren bir üçüncü kişiye devredilebilir. Bu koşullarla sözleşmenin
devrine izin vermeyen ya da engelleyen paket tur düzenleyicisi veya aracısı hakkında
idari para cezası uygulanır.

Paket tur düzenleyicisi veya aracısı, mücbir sebep, katılımcının kusurundan
kaynaklanan nedenler, sözleşmenin ifası sürecine dahil olmayan üçüncü bir kişinin
beklenmeyen ve önlenemez bir davranışı, gerekli tüm özenin gösterilmesine
rağmen öngörülemeyen ve engellenemeyen bir olayın gerçekleşmesi ve paket turun
düzenlenmesi için öngörülen asgari katılımın sağlanamaması nedenleriyle iptal
edilmesi durumları hariç olmak üzere, sözleşmeden doğan yükümlülüklerin gereği gibi
veya hiç ifa edilmemesinden dolayı sorumludur. Gereği gibi ya da hiç ifa edilmeyen
her bir sözleşme için paket tur düzenleyicisi veya aracısı hakkında idari para cezası
uygulanır.

38

2.13. 6502 SAYILI KANUN’UN “ABONELİK SÖZLEŞMELERİ”
BAŞLIKLI 52 NCİ MADDESİNE İLİŞKİN İDARİ YAPTIRIMLAR
6502 Sayılı Kanun’un “Abonelik sözleşmeleri” başlıklı 52’nci maddesinde,
“(1) Abonelik sözleşmesi, tüketicinin, belirli bir mal veya hizmeti sürekli veya
düzenli aralıklarla edinmesini sağlayan sözleşmelerdir.
(2) Yazılı veya mesafeli olarak kurulan bu sözleşmelerin bir nüshasının kâğıt
üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi zorunludur.
(3) Belirli süreli abonelik sözleşmelerine sözleşmenin belirlenen süre kadar
uzayacağına ilişkin hükümler konulamaz; ancak abonelik sözleşmesinin kurulmasından
sonra, sözleşmenin sona ereceği tarihe kadar tüketicinin talepte bulunması veya onay
vermesi hâlinde abonelik sözleşmesi uzatılabilir.
(4) Tüketici, belirsiz süreli veya süresi bir yıldan daha uzun olan belirli süreli
abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin
istediği zaman feshetme hakkına sahiptir. Süresi bir yıldan az olan belirli süreli abonelik
sözleşmesinde satıcı veya sağlayıcı tarafından sözleşme koşullarında değişiklik
yapılması hâlinde de tüketici sözleşmeyi feshedebilir. Fesih bildiriminin kâğıt üzerinde
veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir.
Satıcı veya sağlayıcı, abonelik sözleşmesinin feshi için sözleşmenin tesis edilmesini
sağlayan yöntemden daha ağır koşullar içeren bir yöntem belirleyemez.
(5) Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin aboneliğe son verme isteğini yönetmelikle
belirlenen süreler içinde yerine getirmekle yükümlüdür. Aboneliğin belirlenen süreler
içinde sona erdirilmediği durumlarda, bu sürelerin bitiminden itibaren mal veya
hizmetten yararlanılmış olsa dahi, tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemez. Satıcı
veya sağlayıcı, fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren on beş gün içinde
tüketici tarafından ödenmiş olan ücretin geri kalan kısmını kesinti yapmaksızın iade
etmekle yükümlüdür.
(6) Satıcı veya sağlayıcı, abonelik sözleşmesinin feshedilmesi ile ilgili bildirim ve
taleplere ilişkin işlemleri yerine getirmek üzere gerekli tedbirleri almak ve gerektiğinde
uygun bir sistem kurup bu sistemi kesintisiz olarak açık tutmakla yükümlüdür.
(7) Sözleşmenin zorunlu içeriği, tüketici ile satıcı ve sağlayıcının hak ve
yükümlülükleri ile diğer uygulama usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.”
hükümlerine ve
“Ceza hükümleri” 77 nci maddesinin birinci fıkrasında,
“(1) Bu Kanunun 4 üncü, 6 ncı, 7 nci, 18 inci, 19 uncu, 20 nci, 21 inci, 23 üncü,
26 ncı, 30 uncu, 33 üncü, 35 inci, 48 inci, 49 uncu, 51 inci, 52 nci, 54 üncü ve 57
nci maddelerinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında aykırılığı
tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için iki yüz Türk Lirası idari para cezası
uygulanır.” hükmüne yer verilmiştir.
Buna göre, abonelik sözleşmelerinde Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin
“Sözleşmenin zorunlu içeriği” başlıklı 6 ncı maddesinde düzenlenmiş olan hususlardan
birine veya birkaçına yer verilmemesi halinde, eksiklik içeren her bir sözleşme için
sözleşmede taraf olan satıcı veya sağlayıcı hakkında idari para cezası uygulanır.
Tüketiciler, belirsiz süreli veya süresi bir yıl ve daha uzun olan belirli süreli abonelik
sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği
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zaman feshetme hakkına sahiptir. Süresi bir yıldan az olan belirli süreli abonelik
sözleşmelerinde satıcı veya sağlayıcı tarafından sözleşme koşullarında değişiklik
yapılması hâlinde veya tüketicinin hizmetten yararlanmasına engel olabilecek geçerli
bir sebebin varlığı halinde, tüketici sözleşmeyi feshedebilir. Fesih bildiriminin yazılı
olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması
yeterlidir. Satıcı veya sağlayıcı, abonelik sözleşmesinin feshi için sözleşmenin tesis
edilmesini sağlayan yöntemden daha ağır koşullar içeren bir yöntem belirleyemez.
Aksi halde, satıcı veya sağlayıcı hakkında idari para cezası uygulanır.
Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi uyarınca, abonelik
sözleşmelerinde faturanın zamanında ödenmemesi durumunda uygulanacak gecikme
zammı oranı, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 51
inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranını aşamaz. Faturanın zamanında
ödenmemesi durumunda, anılan Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme
zammı oranından daha yüksek bir oran uygulanır ise, söz konusu her işlem için satıcı
veya sağlayıcı hakkında idari para cezası uygulanır.
Diğer mevzuatta tüketici lehine olan süreler saklı kalmak kaydıyla, satıcı veya
sağlayıcı, tüketicinin fesih talebini, bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en
geç yedi gün içerisinde yerine getirmekle yükümlüdür. Satıcı veya sağlayıcı tüketicinin
aboneliğe son verme isteğini, yazılı bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en
geç yedi gün içinde yerine getirmez ise, her bir sözleşme için satıcı veya sağlayıcı
hakkında idari para cezası uygulanır. Fesih talebinin yerine getirilme süresi, günlük
süreli yayınlarda on beş gün, haftalık süreli yayınlarda bir ay, aylık süreli yayınlarda üç
aydır. Daha uzun süreli yayınlarda ise bildirimden sonraki ilk yayını müteakiben fesih
bildirimi hüküm ifade eder.
Satıcı veya sağlayıcı, fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren on beş gün
içinde tüketici tarafından ödenmiş olan tutarın geri kalan kısmını ve varsa tüketiciden
güvence, depozito veya teminat adı altında alınan ücretlerin güncel tutarlarını kesinti
yapmaksızın iade etmekle yükümlüdür. Şayet feshin gerçekleştiği tarihten itibaren on
beş gün içinde söz konusu bedeller tüketiciye iade edilmez ise, her bir sözleşme için,
satıcı veya sağlayıcı hakkında idari para cezası uygulanır.
Taahhütlü aboneliklerde, tüketicinin süresinden önce taahhütlü aboneliğini
sonlandırması halinde, satıcı veya sağlayıcının talep edeceği bedel, tüketicinin
taahhüdüne son verdiği tarihe kadar tüketiciye sağlanan indirim, cihaz veya diğer
faydaların bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı ile sınırlı kalmak zorundadır.
Ancak, tüketiciden taahhüt kapsamında tahsil edileceği belirlenen bedellerin henüz
tahakkuk etmemiş kısmının toplamının, bu tutardan düşük olması halinde sınır değeri
olarak tüketici lehine olan tutarın esas alınması zorunludur. Aksi halde, fazla tahsilat
yapılan her bir sözleşme için satıcı veya sağlayıcı hakkında idari para cezası uygulanır.
Taahhütlü aboneliklerde, tüketicinin yerleşim yerinin değişmesi ve taahhüt konusu
hizmetin tüketiciye yeni yerleşim yerinde aynı nitelikte sunulmasının fiilen imkânsız
olması durumunda, tüketici, herhangi bir bedel ödemeksizin taahhütlü aboneliğini
feshedebilir. Taahhüt konusu hizmetin sunulmasının fiilen imkânsız olmasına rağmen,
feshi için bedel talep edilen her bir sözleşme için satıcı veya sağlayıcı hakkında idari
para cezası uygulanır.
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2.14. 6502 SAYILI KANUN’UN “FİYAT ETİKETİ” BAŞLIKLI 54 ÜNCÜ
MADDESİNE İLİŞKİN İDARİ YAPTIRIMLAR
6502 sayılı Kanun’un “Fiyat etiketi” başlıklı 54 üncü maddesinde,
“(1) Perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının
üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde tüketicinin ödeyeceği tüm vergiler
dâhil satış fiyatı ve birim fiyatını gösteren, üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini içeren
etiket konulması; etiket konulması mümkün olmayan hâllerde aynı bilgileri kapsayan
listelerin görülebilecek şekilde uygun yerlere asılması zorunludur. Hizmetlerin tarife
ve fiyatlarını gösteren listeler de bu madde hükmüne göre düzenlenerek asılır.
(2) Etiket, tarife ve fiyat listelerinde belirtilen fiyat ile kasa fiyatı arasında fark
olması durumunda tüketici lehine olan fiyat uygulanır.
(3) İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin indirimli satış fiyatı,
indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri ile etiketlerinde gösterilir. İndirimli
satışa konu edilen mal veya hizmetlerin indirimden önceki fiyattan daha düşük fiyatla
satışa sunulduğunun ispatı satıcı veya sağlayıcıya aittir.
(4) Bakanlık, belediyeler ve ilgili odalar, bu madde hükümlerinin uygulanması ve
izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle görevlidirler.
(5) Etiket, tarife ve fiyat listeleri, indirimli satışlara ilişkin süre ile diğer uygulama
usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.” hükümlerine ve
“Ceza hükümleri” başlıklı 77 nci maddesinin birinci fıkrasında,
“(1) Bu Kanunun 4 üncü, 6 ncı, 7 nci, 18 inci, 19 uncu, 20 nci, 21 inci, 23 üncü,
26 ncı, 30 uncu, 33 üncü, 35 inci, 48 inci, 49 uncu, 51 inci, 52 nci, 54 üncü ve 57
nci maddelerinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında aykırılığı
tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için iki yüz Türk Lirası idari para cezası
uygulanır.” hükmüne yer verilmiştir.
Buna göre, perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının
üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde o malla ilgili tüm vergiler dahil
satış fiyatı, birim fiyatı, Türkiye’den farklı bir ülkede üretilmişse üretim yeri ve ayırıcı
özelliklerini içeren etiket konulması, etiket konulması mümkün olmayan hallerde aynı
bilgileri kapsayan listelerin görülebilecek şekilde uygun yerlere asılması zorunludur.
Hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listeler de mal etiketlerindeki düzenlemelere
uygun olarak asılır. Etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda tüketici
lehine olan fiyat uygulanır.
Açık halde satılan mallara ilişkin etiketlerde satış fiyatı yerine sadece birim
fiyatının yer alması yeterlidir. Malın birim fiyatının satış fiyatıyla aynı olması halinde
birim fiyatının belirtilmesine gerek yoktur. Üzerinde veya ambalajında fiyat etiketinde
aranılan hususlar basılı olarak açıkça yazılmış olan mallarda, kitap, dergi ve gazete
gibi üzerinde fiyatı belirtilmiş olan mallarda ve arttırma suretiyle veya özel kanunlarına
göre satışı yapılan mallarda etiket bulundurulması zorunlu değildir.
İthal edilmiş mallara ait etiketlerde malın üretildiği ülke isminin Türkçe yazılması
zorunludur. Cam, naylon, karton, kâğıt ve bunlara benzer maddelerden oluşan kutu,
kova, şişe, kavanoz, poşet, torba ve benzeri ambalajlar içinde tüketiciye satılan malların
etiketlerinde, satış fiyatları ile birim fiyatlarının aynı boyut ve renkte kolaylıkla
görülebilir ve okunabilir şekilde yazılması gerekmektedir.
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Yurt dışında ifa edilmesi öngörülen paket tur ve eğitim hizmetleri ile yurt dışına
yönelik ulaşım ve konaklama hizmetlerinin fiyat listeleri hariç olmak üzere, etiket
ve listelerde satış fiyatlarının ‘Türk Lirası’, ‘TL’ veya ‘₺’ simgesi şeklinde yazılması
zorunludur.
Bir işletmenin açılması, devredilmesi, iş yeri adresi veya faaliyet konusu değişikliği
nedeniyle yapılan indirimli satışların süresi üç ayı, tasfiye nedeniyle yapılan indirimli
satışların süresi ise altı ayı geçemez. İndirimli satışlarda, mal veya hizmetlerin indirimli
satış fiyatı ile indirimden önceki fiyatı birlikte gösterilmelidir. İndirimli satışa sunulan
mal veya hizmetlerin indirimden önceki fiyattan daha düşük fiyatla satışa sunulduğunun
ispatı satıcı veya sağlayıcıya aittir.
Bakanlık, belediyeler ve ilgili odalar Fiyat Etiketi Yönetmeliği hükümlerinin
uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle görevlidir.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, etiket ve tarife listelerinin şeklini, içeriğini, usul ve
esaslarını Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde belirlemiştir. Bakanlık, belediyeler ve ilgili
odalar, bahsi geçen Kanun ve Yönetmelik hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine
ilişkin işleri yürütmekle ayrı ayrı görevlidirler. Söz konusu yükümlülüklere aykırılıkta
her bir aykırılık için satıcı veya sağlayıcı hakkında idari para cezası uygulanır.

2.14.1. Fiyat Etiketi Örnekleri
Malın Cinsi : Deterjan XYZ
Miktar
: 5 Kg
Malın Fiyatı: 15 TL
Birim Fiyat : 3 TL/Kg

Malın Cinsi : Deterjan XYZ
Miktar
: 18 Kg
Malın Fiyatı: 47 TL
Birim Fiyat : 2,5 TL/Kg

Malın Cinsi : Prinç AAA
Miktarı
: 900 gr
Malın Fiyatı: 3,6 TL
Birim Fiyat : 4 TL/Kg

Malın Cinsi : Ayçiçek Yağı BBB
Miktarı
: 2 litre
Malın Fiyatı: 16 TL
Birim Fiyat : 8 TL/litre

KURU FASULYE
KG 12 TL

Malın Cinsi : Cep Telefonu IFN
Malın Fiyatı : 3.000 TL
Üretim Yeri : ÇİN

2.15. 6502 SAYILI KANUN’UN “TANITMAVE KULLANMAKILAVUZU”
BAŞLIKLI 55 İNCİ MADDESİNE İLİŞKİN İDARİ YAPTIRIMLAR
6502 sayılı Kanun’un “Tanıtma ve kullanma kılavuzu” başlıklı 55 inci maddesinde,
“(1) Tüketicinin kullanımına sunulan malların tanıtım, kullanım, kurulum, bakım
ve basit onarımına ilişkin Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzuyla, gerektiğinde
uluslararası sembol ve işaretleri kapsayan etiketle satışa sunulması zorunludur.
(2) Malın güvenli kullanımına ilişkin hususların malın üzerinde yer alması hâlinde
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yazılı ve sesli ifadelerin Türkçe olması zorunludur.
(3) Malların ilgili teknik düzenlemesi uyarınca kişinin sağlığı ile çevreye zararlı
veya tehlikeli olabilmesi durumunda, bu malın güvenli kullanılabilmesi için malın
üzerine veya tanıtma ve kullanma kılavuzuna bu durumla ilgili açıklayıcı bilgi ve
uyarılar açıkça görülecek ve okunacak şekilde konulur veya yazılır.
(4) Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzlarının hazırlanması sorumluluğu üretici ve
ithalatçıya; tüketiciye verilmesi ve teslim edildiğinin ispat sorumluluğu ise satıcıya aittir.
(5) Hangi malların tanıtma ve kullanma kılavuzu ve etiket ile satılmak zorunda
olduğu ve bunlarda bulunması gereken asgari unsurlar ile diğer uygulama usul ve
esasları yönetmelikle belirlenir.” hükümlerine ve
“Ceza hükümleri” başlıklı 77 nci maddesinin altıncı fıkrasında,
“(6) Bu Kanunun 55 inci ve 56 ncı maddelerinde belirtilen yükümlülüklere aykırı
hareket eden üretici ve ithalatçı hakkında piyasaya arz edilen; satıcı hakkında tüketiciye
satışı yapılan her bir mal için iki yüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır.” hükmüne
yer verilmiştir.
Buna göre, tüketicinin kullanımına sunulan malların tanıtım, kullanım, bakım ve
basit onarımına ilişkin Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzuyla satılması ve gerektiğinde
üzerlerinde uluslararası sembol ve işaretleri kapsayan etiketler bulundurulması
zorunludur. Söz konusu düzenlemelere aykırılığın tespiti halinde, üretici veya ithalatçı
hakkında piyasaya arz edilen her bir mal için, satıcı hakkında ise tüketiciye satışı
yapılan her bir mal için idari para cezası uygulanır.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, hangi malların tanıtma ve kullanım kılavuzu ve etiket
ile satılmak zorunda bulunduğunu ve bunlarda bulunması gereken asgari unsurları
tespit ve ilânla görevlidir. Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği’nde Bakanlıkça
belirlenmiş olan tanıtma ve kullanım kılavuzlarında bulunması gereken hususlara
yer verilmediğinin tespiti halinde, her bir mal için satıcı hakkında idari para cezası
uygulanır.

2.16. 6502 SAYILI KANUN’UN “GARANTİ BELGESİ” BAŞLIKLI 56
NCI MADDESİNE İLİŞKİN İDARİ YAPTIRIMLAR
6502 sayılı Kanun’un “Garanti belgesi” başlıklı 56 ncı maddesinde,
“(1) Üretici ve ithalatçılar, tüketiciye yönelik üretilen veya ithal edilen mallar için
içeriği yönetmelikle belirlenen bir garanti belgesi düzenlemek zorundadır. Bu belgenin
tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu satıcıya aittir.
(2) Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlamak üzere asgari iki yıldır.
Ancak, özelliği nedeniyle bazı malların garanti şartları Bakanlıkça başka bir ölçü
birimi ile belirlenebilir.
(3) Tüketici bu Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen seçimlik haklarından onarım
hakkını kullanmışsa, malın garanti süresi içinde tekrar arızalanması veya tamiri için
gereken azami sürenin aşılması veya tamirinin mümkün bulunmadığının anlaşılması
hâllerinde 11 inci maddede yer alan diğer seçimlik haklarını kullanabilir. Satıcı
tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı,
üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
(4) Hangi malların garanti belgesi ile satılmak zorunda olduğu ile diğer uygulama
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usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.” hükümlerine ve
“Ceza hükümleri” başlıklı 77 nci maddesinin altıncı fıkrasında,
“(6) Bu Kanunun 55 inci ve 56 ncı maddelerinde belirtilen yükümlülüklere aykırı
hareket eden üretici ve ithalatçı hakkında piyasaya arz edilen; satıcı hakkında tüketiciye
satışı yapılan her bir mal için iki yüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır.” hükmüne
yer verilmiştir.
Buna göre, üretici ve ithalatçılar, tüketiciye yönelik üretilen veya ithal edilen
mallar için içeriği Garanti Yönetmeliği ile belirlenen bir garanti belgesi düzenlemek
zorundadır. Bu belgenin tüketiciye verilmesi sorumluluğu ise satıcıya aittir. Garanti
belgesi düzenlenmeyen her bir mal için üretici veya ithalatçı hakkında idari para cezası
uygulanır.
Satılan mala ilişkin faturanın tarih ve sayısı ile tüketiciye teslim tarihi ve yeri
bilgilerini içeren garanti belgesinin tüketiciye verilmesi sorumluluğu ise satıcıya aittir.
Malın satışı sırasında, garanti belgesini tüketiciye vermeyen satıcı hakkında garanti
belgesi verilmeyen her bir ürün için idari para cezası uygulanır.
Kullanım hatasından kaynaklanan arızalar hariç olmak üzere, satılan malın
garanti süresi içerisinde arızalanması halinde, satıcı, işçilik masrafı, değiştirilen parça
bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malı tamir
ile yükümlüdür. Tüketiciye karşı söz konusu yükümlülükten dolayı satıcı ile beraber
üretici veya ithalatçı da müteselsilen sorumludur. Satıcı, üretici veya ithalatçı garanti
belgesi kapsamındaki mallar için bir ücret talep eder ya da tamir etmez ise, tamir
edilmeyen her bir mal için haklarında idari para cezası uygulanır.
Tüketici onarım hakkını kullanması halinde, malın garanti süresi içinde tekrar
arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması veya tamirinin mümkün
olmadığının yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla
belirlenmesi durumlarında, 6502 sayılı Kanun’un 11 inci maddesinde yer alan diğer
seçimlik haklarını kullanabilir. Satıcı bu talebi reddedemez. Tüketicinin bu talebinin
yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Aksi halde her bir tüketici mağduriyeti için satıcı, üretici ya da ithalatçı hakkında idari
para cezası uygulanır.

2.17. 6502 SAYILI KANUN’UN “SATIŞ SONRASI HİZMETLER”
BAŞLIKLI 58 İNCİ MADDESİNE İLİŞKİN İDARİ YAPTIRIMLAR
6502 sayılı Kanun’un “Satış sonrası hizmetler” başlıklı 58 inci maddesinde,
“(1) Üretici veya ithalatçılar, ürettikleri veya ithal ettikleri mallar için Bakanlıkça
belirlenen kullanım ömrü süresince, satış sonrası bakım ve onarım hizmetlerini
sağlamak zorundadır.
(2) Üretici veya ithalatçılar, yönetmelikle belirlenen mallar için Bakanlıkça onaylı
satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi almak zorundadır.
(3) Bir malın yetkili servis istasyonlarındaki tamir süresi, yönetmelikle belirlenen
azami süreyi geçemez.
(4) Üretici veya ithalatçılar, yetkili servis istasyonlarını kendileri kurabileceği gibi
servis istasyonlarının verdiği hizmetlerden sorumlu olmak şartıyla kurulu bulunan
servis istasyonlarından veya servis organizasyonlarından da faydalanabilir.
(5) Herhangi bir üretici veya ithalatçıya bağlı olmaksızın faaliyette bulunan servis
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istasyonları da verdikleri hizmetten dolayı tüketiciye karşı sorumludur.
(6) İthalatçının herhangi bir şekilde ticari faaliyetinin sona ermesi hâlinde bakım
ve onarım hizmetlerinin sunulmasından garanti süresi boyunca satıcı, üretici ve yeni
ithalatçı müteselsilen sorumludur. Garanti süresi geçtikten sonra ise kullanım ömrü
süresince bakım ve onarım hizmetlerini üretici veya yeni ithalatçı sunmak zorundadır.
(7) Servis istasyonlarının kuruluşu, işleyişi, sayısı, özellikleri ile diğer uygulama
usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.” hükümlerine ve
“Ceza hükümleri” başlıklı 77 nci maddesinin onuncu fıkrasında,
“(10) Bu Kanunun 58 inci maddesine aykırı davranan üretici ve ithalatçılar hakkında,
satış sonrası hizmet yeterlilik belgesinin alınmaması durumunda yüz bin Türk Lirası;
kurulmayan her bir servis istasyonu için on bin Türk Lirası; servis istasyonlarında
tespit edilen eksiklik ve aykırılıklarla ilgili olarak her bir servis istasyonu için bin Türk
Lirası idari para cezası uygulanır.” hükmüne yer verilmiştir.
Buna göre, üreticiler veya ithalatçılar ürettikleri ya da ithal ettikleri mallar için o
malın Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilân edilen kullanım ömrü süresince,
yeterli teknik personel ve yedek parça stoku bulundurmak suretiyle bakım ve onarım
hizmetlerini sunmak zorundadırlar. Yeterli teknik personel ve yedek parça stoku
bulundurmayan veya satış sonrası bakım ve onarım hizmeti sunmayan üretici veya
ithalatçı hakkında idari para cezası uygulanır.
İthalatçının herhangi bir şekilde ticari faaliyetinin sona ermesi halinde, kullanım
ömrü süresince bakım ve onarım hizmetlerini, o malın yeni ithalatçısı sunmak
zorundadır. Aksi halde o malın yeni ithalatçısı hakkında idari para cezası uygulanır.
Servis istasyonlarının sorumluluğuna ve satış sonrasına ilişkin Satış Sonrası
Hizmetler Yönetmeliği ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen hususlara
aykırılık halinde, üretici veya ithalatçı, satıcı ya da servis istasyonu hakkında idari para
cezası uygulanır.
Garanti belgesiyle satılmak zorunda olan bir malın garanti süresi sonrasında
arızalanması durumunda, o malın Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği’nde belirlenen
azami tamir süresi içerisinde onarımı zorunludur. Aksi halde, üretici veya ithalatçı,
satıcı ya da servis istasyonu hakkında idari para cezası uygulanır.

2.18. 6502 SAYILI KANUN’UN “DENETİM” BAŞLIKLI 75 İNCİ
MADDESİNE İLİŞKİN İDARİ YAPTIRIMLAR
6502 sayılı Kanun’un “Denetim” başlıklı 75 inci maddesinde,
“(1) Bu Kanunun uygulanmasında, Bakanlık müfettişleri, gümrük ve ticaret
denetmenleri ile Bakanlıkça görevlendirilecek personel, mal veya hizmet sunulan her
yerde denetleme, inceleme ve araştırma yapmaya yetkilidir.
(2) Bu Kanun kapsamına giren hususlarda, yetkili ve görevli kişi veya kuruluşlara
her türlü bilgi ve belgenin doğru olarak gösterilmesi veya istenmesi hâlinde belgelerin
aslının veya onaylı kopyalarının verilmesi zorunludur.” hükümlerine ve
“Ceza hükümleri” başlıklı 77 nci maddesinin on beşinci fıkrasında,
“(15) Bu Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklere
aykırı hareket edenler hakkında yedi gün içinde bilgi ve belgelerin doğru olarak
verilmesi veya yerinde inceleme imkânının sağlanması ihtar edilir. İhtara rağmen
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aykırılığın devamı hâlinde yirmi beş bin Türk Lirasından az olmamak üzere aykırılığın
tespitinden bir önceki mali yıl sonunda oluşan yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde birine
kadar idari para cezası verilir. Aykırı fiilin bir yıl içinde tekrar edilmesi hâlinde idari
para cezası iki misli olarak uygulanır.” hükmüne yer verilmiştir.
Buna göre, Ticaret İl Müdürlüklerinde görev yapan ve gerekli mevzuat bilgisine
sahip personelin tümü görevlendirilmeleri halinde, mal veya hizmet sunulan her yerde
6502 sayılı Kanun kapsamında denetleme, inceleme ve araştırma yapmaya yetkilidir.
Denetimle görevlendirilen personele denetim sırasında her türlü bilgi ve belgenin doğru
olarak gösterilmesi veya istenmesi halinde belgelerin aslının ya da onaylı kopyalarının
verilmesi zorunludur. Aksi halde, satıcı veya sağlayıcı hakkında idari para cezası
uygulanır.
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2.19. 6502 SAYILI KANUN’UN “CEZA HÜKÜMLERİ” BAŞLIKLI 77
NCİ MADDESİNE İLİŞKİN AÇIKLAYICI ÖZET TABLO
CEZA
MADDESİ
MADDE 77 - (1)
Bu Kanunun 4
üncü, 6 ncı, 7 nci,
18 inci, 19 uncu,
20 nci, 21 inci,
23 üncü, 26 ncı,
30 uncu, 33 üncü,
35 inci, 48 inci, 49
uncu, 51 inci, 52
nci, 54 üncü ve 57
nci maddelerinde
belirtilen
yükümlülüklere
aykırı hareket
edenler hakkında
aykırılığı tespit
edilen her bir
işlem veya
sözleşme için iki
yüz Türk Lirası
idari para cezası
uygulanır.

İLGİLİ KANUN
MADDESİNİN
İÇERİĞİ

YILLARA GÖRE CEZA MİKTARLARI
28/5/201431/12/2014

1/1/201531/12/2015

1/1/201631/12/2016

1/1/201731/12/2017

Madde 4 (Genel
Esaslar - Temel
ilkeler )

200 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

220 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

232 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

240 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

Madde 6 (Genel
Esaslar - Satıştan
kaçınma)

200 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

220 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

232 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

240 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

Madde 7 (Genel
Esaslar - Sipariş
edilmeyen mal
veya hizmetler )

200 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

220 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

232 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

240 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

Madde 18
(Taksitle Satış Cayma hakkı)

200 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

220 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

232 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

240 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

Madde 19
(Taksitle Satış Temerrüt)

200 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

220 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

232 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

240 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

Madde 20
(Taksitle Satış Erken ödeme)

200 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

220 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

232 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

240 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

Madde 21
(Taksitle Satış Diğer hususlar)

200 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

220 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

232 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

240 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

Madde 23
(Tüketici Kredileri 200 TL
- Sözleşme öncesi Her bir işlem veya
sözleşme başına
bilgilendirme
yükümlülüğü)

220 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

232 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

240 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

Madde 26
(Tüketici Kredileri 200 TL
Her bir işlem veya
- Sözleşmede
sözleşme başına
değişiklik
yapılması)

220 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

232 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

240 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

200 TL
Madde 30
(Tüketici Kredileri Her bir işlem veya
sözleşme başına
- Bağlı krediler)

220 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

232 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

240 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

Madde 33 (Konut
Finansmanı Sözleşme öncesi
bilgilendirme
yükümlülüğü)

200 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

220 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

232 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

240 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

Madde 35 (Konut
Finansmanı Bağlı krediler)

200 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

220 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

232 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

240 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

200 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

220 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

232 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

240 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

Madde 48
(Diğer Tüketici
Sözleşmeleri
- Mesafeli
sözleşmeler)

İDARİ
YAPTIRIM
MERCİ
MADDE 78 - (1)

Bu Kanunun 77 nci
maddesinin ikinci,
yedinci, sekizinci,
dokuzuncu ve on

birinci fkralarındaki
idari yaptırımlar

Bakanlık tarafından
verilir; on ikinci ve
on üçüncü fıkraları
uyarınca Reklam

Kurulu tarafından
karar verilen

idari yaptırımlar

Bakanlık tarafından
uygulanır. Diğer

fıkralarındaki idari
yaptırımlar ise

yaptırım uygulananın

merkezinin bulunduğu
valilik tarafından
verilir.
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Madde 49
(Diğer Tüketici
Sözleşmeleri
- Finansal
hizmetlere
ilişkin mesafeli
sözleşmeler)

Madde 51
(Diğer Tüketici
Sözleşmeleri
- Paket tur
sözleşmeleri)

Md. 77/1

Madde 52
(Diğer Tüketici
SözleşmeleriAbonelik
sözleşmeleri)

Madde 54
(Tüketicinin
Bilgilendirilmesi
ve Menfaatlerinin
Korunması - Fiyat
etiketi)

Madde 57
(Tüketicinin
Bilgilendirilmesi
ve Menfaatlerinin
Korunması İhtiyari garanti)

200 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

220 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

232 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

240 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

200 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

220 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

232 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

240 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

200 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

220 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

232 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

240 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

200 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

220 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

232 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

240 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

200 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

220 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

232 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

240 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

Madde 78/1
gereği Valilik

MADDE 77 - (2)
Bu Kanunun 5 inci
maddesi uyarınca
belirlenen haksız
şartların tüketici
sözleşmelerinde
kullanılması
durumunda,
Bakanlıkça verilecek
süre içerisinde
bu haksız şartın
sözleşme metninden
çıkarılmaması
halinde, aykırılığın
tespit edildiği her bir
sözleşme için iki yüz
Türk Lirası idari para
cezası uygulanır.

Madde 5 (Genel
Esaslar - Tüketici
sözleşmelerindeki
haksız şartlar)

200 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

220 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

232 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

240 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

Madde 78/1
gereği Bakanlık

MADDE 77- (3)
Bu Kanunun 24
üncü, 25 inci, 27
nci, 28 inci, 29
uncu, 34 üncü, 36
ncı, 37 nci, 38 inci,
39 uncu, 41 inci, 43
üncü, 45 inci, 46 ncı
maddeleri ile 31 inci
maddesinin birinci,
ikinci ve dördüncü,
40 ıncı maddesinin
ikinci, 47 nci
maddesinin üçüncü,
dördüncü, beşinci,
yedinci ve 50 nci
maddesinin dördüncü,
beşinci, altıncı,
yedinci, dokuzuncu
ve onbirinci
fıkralarında belirtilen
yükümlülüklere
aykırı hareket edenler
hakkında aykırılığı
tespit edilen her bir
işlem veya sözleşme
için bin Türk Lirası
idari para cezası
uygulanır.

1.000 TL
Madde 24
(Tüketici Kredileri Her bir işlem veya
sözleşme başına
- Cayma hakkı)

1.101 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

1.162 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

1.206 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

Madde 78/1
gereği Valilik
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1.000 TL
Madde 25
(Tüketici Kredileri Her bir işlem veya
sözleşme başına
- Faiz oranı )

1.000 TL
Madde 27
(Tüketici Kredileri Her bir işlem veya
sözleşme başına
- Erken ödeme)

1.000 TL
Madde 28
(Tüketici Kredileri Her bir işlem veya
sözleşme başına
- Temerrüt)

Madde 29
(Tüketici
Kredileri - Sigorta
yaptırılması)

Madde 34 (Konut
Finansmanı Temerrüt)

Madde 36 (Konut
Finansmanı - Faiz
oranı)

Madde 37 (Konut
Finansmanı Erken ödeme)

Madde 38 (Konut
Finansmanı
- Sigorta
yaptırılması)

Madde 39 (Konut
Finansmanı Diğer hususlar)

Md. 77/3

Madde 41 (Ön
ödemeli konut
satışı - Şekil şartı)

Madde 43 (Ön
ödemeli konut
satışı - Cayma
hakkı)

1.101 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

1.101 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

1.101 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

1.162 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

1.162 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

1.162 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

1. 206 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

1. 206 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

1. 206 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

1.000 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

1.101 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

1.162 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

1. 206 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

1.000 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

1.101 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

1.162 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

1. 206 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

1.000 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

1.000 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

1.101 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

1.101 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

1.162 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

1.162 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

1. 206 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

1. 206 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

1.000 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

1.101 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

1.162 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

1.000 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

1.101 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

1.162 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

1.000 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

1.101 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

1. 206 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

1.162 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

1. 206 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

1. 206 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

1.000 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

1.101 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

1.162 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

1. 206 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

1.000 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

1.101 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

1.162 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

1. 206 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

1.000 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

1.101 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

1.162 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

1. 206 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

Madde 31/1, 2, 4 1.000 TL
(Tüketici Kredileri Her bir işlem veya
sözleşme başına
- Diğer hususlar)
-(1) Kredi ile
ilişkili hesap
açılması ve bu
hesaptan sadece
kredi ile ilgili
işlemler yapılması
durumunda,
herhangi bir isim
adı altında ücret
alınmaması,
- (2) Açık talimat
olmaksızın
kendiliğinden
kredili mevduat
sözleşmesinin
yapılamaması,
- (4) Usul
ve esaslar,
Yönetmelik

1.101 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

1.162 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

1. 206 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

Madde 45
(Ön ödemeli
konut satışı Sözleşmeden
dönme)

Madde 46 (Ön
ödemeli konut
satışı - Diğer
hususlar)

Madde 78/1
gereği Valilik
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Madde 40/2
(Ön Ödemeli
Konut Satışı - Ön
bilgilendirme
formunun en
az bir gün önce
verilmemesi)

Md. 77/3

MADDE 77- (4)
Bu Kanunun 44
üncü maddesinde
belirtilen
yükümlülüklere
aykırı hareket
edenler hakkında
teslim edilmeyen
her konut için
yirmi bin Türk
Lirası, 50 nci
maddesinin 10
uncu fıkrasına
aykırı hareket
edenler hakkında
aykırılığı tespit
edilen her bir
işlem veya
sözleşme için
bin Türk Lirası
idari para cezası
uygulanır.
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1.000 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

1.101 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

1.162 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

1. 206 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

1.000 TL
Madde 47/3,
Her bir işlem veya
4, 5, 7 (İşyeri
sözleşme başına
dışında kurulan
sözleşmeler)
- (3) Bilgilendirme
formunun
verilmemesi,
- (4) Bu tür
sözleşmelerin
yazılı
yapılmaması, tarih
ve imzanın elle
yazılmaması,
- (5) Cayma hakkı,
- (7) Usul
ve esaslar,
Yönetmelik

1.101 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

1.162 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

1. 206 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

1.000 TL
Madde 50/4, 5,
Her bir işlem veya
6, 7, 9, 11 (Devre
tatil ve uzun süreli sözleşme başına
tatil sözleşmeleriBilgilendirme
formu)
(4) Bilgilendirme
formu,
(5)
Yazılı yapılması,
tarih ve imza,
(6)
Cayma hakkı,
(7)
Bağlı kredi,
(9)
Dönme
(11)
Usul ve esaslar,
Yönetmelik

Madde 44
(Ön Ödemeli
Konut Satışı Konutun teslimi)

Madde 50/10
(Devre tatil
ve uzun süreli
tatil hizmeti
sözleşmeleri –
teslim süresi)

Madde 78/1
gereği Valilik
1.101 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

1.162 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

1. 206 TL
Her bir işlem veya
sözleşme başına

20.000 TL
Teslim edilmeyen
her konut için

22.022 TL
Teslim edilmeyen
her konut için

23.250 TL
Teslim edilmeyen
her konut için

24.140 TL
Teslim edilmeyen
her konut için

1.000 TL
Teslim edilmeyen
her bir işlem veya
sözleşme başına

1.101 TL
Teslim edilmeyen
her bir işlem veya
sözleşme başına

1.162 TL
Teslim edilmeyen
her bir işlem veya
sözleşme başına

1.206 TL
Teslim edilmeyen
her bir işlem veya
sözleşme başına

Madde 78/1
gereği Valilik

MADDE 77- (5)
Bu Kanunun 40
ıncı maddesinin
üçüncü fıkrası
ile 47 nci ve 50
nci maddelerinin
ikinci fıkralarında
belirtilen
yükümlülüklere
aykırı hareket
edenler hakkında
yüz bin Türk
Lirası idari para
cezası uygulanır.

MADDE 77- (6)
Bu Kanunun 55
inci ve 56 ncı
maddelerinde
belirtilen
yükümlülüklere
aykırı hareket
eden üretici ve
ithalatçı hakkında
piyasaya arz
edilen; satıcı
hakkında
tüketiciye satışı
yapılan her bir mal
için iki yüz Türk
Lirası idari para
cezası uygulanır.
MADDE 77- (7)
Bu Kanunun 60
ıncı maddesinde
belirtilen
hususlara aykırı
olarak ödül
verenler hakkında
yüz bin Türk
Lirası idari para
cezası uygulanır.
MADDE 77- (8)
Bu Kanunun 31 inci
maddesinin üçüncü
fıkrasında, 42 nci
maddesinde ve 50 inci
maddesinin sekizinci
fıkrasında belirtilen
yükümlülüklere aykırı
hareket edenlere bu
aykırılığın giderilmesi
için bir ay süre
verilir. Bu süre
sonunda aykırılığın
giderilmemesi halinde
31 inci maddenin
üçüncü fıkrasına
aykırı hareket
eden kart çıkaran
kuruluşlara beş
milyon Türk Lirası,
42 nci maddeye ve
50 inci maddenin
sekizinci fıkrasına
aykırı hareket edenler
hakkında beş yüz bin
Türk Lirası idari para
cezası uygulanır.

Madde 40/3
(Ön Ödemeli
Konut Satışı yapı ruhsatının
alınmaması)

Madde 78/1
gereği Valilik

100.000 TL
Her bir işlem
başına

110.110 TL
Her bir işlem
başına

116.254 TL
Her bir işlem
başına

120.706 TL
Her bir işlem
başına

100.000 TL
Her bir işlem
başına

110.110 TL
Her bir işlem
başına

116.254 TL
Her bir işlem
başına

120.706 TL
Her bir işlem
başına

100.000 TL
Her bir işlem
başına

110.110 TL
Her bir işlem
başına

116.254 TL
Her bir işlem
başına

120.706 TL
Her bir işlem
başına

200 TL
Her bir ürün
başına

220 TL
Her bir ürün
başına

232 TL
Her bir ürün
başına

240 TL
Her bir ürün
başına

Madde 56
(Tüketicinin
Bilgilendirilmesi
ve Menfaatlerinin
Korunması

200 TL
Her bir ürün
başına

220 TL
Her bir ürün
başına

232 TL
Her bir ürün
başına

240 TL
Her bir ürün
başına

Madde 60
(Tüketicinin
Bilgilendirilmesi
ve Menfaatlerinin
Korunması Tüketici ödülleri)

100.000 TL
Her bir işlem
başına

110.110 TL
Her bir işlem
başına

116.254 TL
Her bir işlem
başına

120.706 TL
Her bir işlem
başına

Madde 78/1
gereği Bakanlık

5.000.000 TL
Madde 31/3
(Tüketici Kredileri Her bir işlem
başına
- Ücretsiz kredi
kart çıkartma
yükümlülüğü)

5.505.500 TL
Her bir işlem
başına

5.812.706 TL
Her bir işlem
başına

6.035.332 TL
Her bir işlem
başına

Madde 78/1
gereği Bakanlık

Madde 47/2
(İşyeri dışında
kurulan
sözleşmeler
- Bakanlıktan
yetki belgesi
alınmaması)

Madde 50/2
(Devre tatil
ve uzun süreli
tatil hizmeti
sözleşmeleri yapı ruhsatının
alınmaması)

Madde 55
(Tüketicinin
Bilgilendirilmesi
ve Menfaatlerinin
Korunması
- Tanıtma
ve kullanma
kılavuzu)

Madde 78/1
gereği Valilik
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Madde 42/2 (Ön
ödemeli konut
satışı – Bina
tamamlama
sigortası
yapılmaması
veya teminat
gösterilmemesi)

500.000 TL
Her bir işlem
başına

550.550 TL
Her bir işlem
başına

581.270 TL
Her bir işlem
başına

603.532 TL
Her bir işlem
başına

Md. 77/8

Madde 50/8
(Devre tatil
ve uzun süreli
tatil hizmeti
sözleşmeleri Bina tamamlama
sigortası
yapılmaması
veya teminat
gösterilmemesi)

500.000 TL
Her bir işlem
başına

550.550 TL
Her bir işlem
başına

581.270 TL
Her bir işlem
başına

603.532 TL
Her bir işlem
başına

MADDE 77- (9)
Bu Kanunun 53
üncü maddesinde
belirtilen
yükümlülüklere
aykırı hareket
eden süreli
yayın kuruluşları
hakkında beş
bin Türk Lirası;
aykırılık ülke
genelinde
dağıtımı yapılan
süreli yayın ile
gerçekleştirilmiş
ise yüz bin
Türk Lirası
idari para cezası
uygulanır. Süreli
yayın kuruluşu,
kampanyayı ve
kampanyaya
ilişkin her türlü
reklam ve ilanı
da durdurur.
Aykırılığın devamı
hâlinde, reklam ve
ilanın durdurma
zorunluluğunun
doğduğu tarihten
itibaren her sayı/
gün için on bin
Türk Lirası
idari para cezası
uygulanır.

Madde 53
(Diğer Tüketici
Sözleşmeleri
- Süreli yayın
kuruluşlarınca
düzenlenen
promosyon
uygulamaları)

5.000 TL (Yerel) /
100.000 TL (Ülke
düzeyi) / 10.000
TL (Reklam veya
ilanı durdurmadığı
her sayı/gün
başına)

5.505 TL (Yerel) /
110.110 TL (Ülke
düzeyi) / 11.011
TL (Reklam veya
ilanı durdurmadığı
her sayı/gün
başına)

5.812 TL (Yerel) /
116.254 TL (Ülke
düzeyi) / 11.625
TL (Reklam veya
ilanı durdurmadığı
her sayı/gün
başına)

6.034 TL (Yerel) /
120.706 TL (Ülke
düzeyi) / 12.070
TL (Reklam veya
ilanı durdurmadığı
her sayı/gün
başına)

MADDE 77- (10)
Bu Kanunun 58 inci
maddesine aykırı
davranan üretici ve
ithalatçılar hakkında,
satış sonrası hizmet
yeterlilik belgesinin
alınmaması
durumunda yüz
bin Türk Lirası;
kurulmayan her bir
servis istasyonu için
on bin Türk Lirası;
servis istasyonlarında
tespit edilen eksiklik
ve aykırılıklarla ilgili
olarak her bir servis
istasyonu için bin
Türk Lirası idari para
cezası uygulanır.

Madde 58
(Tüketicinin
Bilgilendirilmesi
ve Menfaatlerinin
Korunması - Satış
sonrası hizmetler)
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Madde 78/1
gereği Bakanlık

Madde 78/1
gereği Bakanlık

100.000 TL (Satış
sonrası hizmet
yeterlilik belgesi
alınmaması)
/ 10.000 TL
(Kurulmayan
her bir servis
istasyonu başına)
/ 1.000 TL (Servis
istasyonlarında
tespit edilen
eksiklikler için
her bir servis
istasyonu başına)

110.110 TL (Satış
sonrası hizmet
yeterlilik belgesi
alınmaması)
/ 11.011 TL
(Kurulmayan
her bir servis
istasyonu başına)
/ 1.101 TL (Servis
istasyonlarında
tespit edilen
eksiklikler için
her bir servis
istasyonu başına)

116.254 TL (Satış
sonrası hizmet
yeterlilik belgesi
alınmaması)
/ 11.625 TL
(Kurulmayan
her bir servis
istasyonu başına)
/ 1.162 TL (Servis
istasyonlarında
tespit edilen
eksiklikler için
her bir servis
istasyonu başına)

120.706 TL (Satış
sonrası hizmet
yeterlilik belgesi
alınmaması)
/ 12.070 TL
(Kurulmayan
her bir servis
istasyonu başına)
/ 1.206 TL (Servis
istasyonlarında
tespit edilen
eksiklikler için
her bir servis
istasyonu başına)

Madde 78/1
gereği Valilik

MADDE 77- (11)
Bu Kanunun 59 uncu
maddesinin ikinci
fıkrasında belirtilen
yükümlülüklere aykırı
hareket eden radyo
ve televizyonlar
hakkında on bin Türk
Lirası idari para cezası
uygulanır.

Madde 59
(Tüketicinin
Bilgilendirilmesi
ve Menfaatlerinin
Korunması Tüketicinin
bilinçlendirilmesi)

10.000 TL (Ülke
genelinde yayın
yapan radyo
ve televizyon
kuruluşları düzeyi)

11.011 TL (Ülke
genelinde yayın
yapan radyo
ve televizyon
kuruluşları düzeyi)

11.625 TL (Ülke
genelinde yayın
yapan radyo
ve televizyon
kuruluşları düzeyi)

Madde 78/1
12.070 TL (Ülke
gereği Bakanlık
genelinde yayın
yapan radyo
ve televizyon
kuruluşları düzeyi)

MADDE 77- (12)
Bu Kanunun 61 inci
maddesinde belirtilen
yükümlülüklere
aykırı hareket eden
reklam verenler,
reklam ajansları ve
mecra kuruluşları
hakkında durdurma
veya aynı yöntemle
düzeltme veya idari
para cezası ve gerekli
görülen hâllerde de
üç aya kadar tedbiren
durdurma cezası
uygulanır. Reklam
Kurulu, ihlalin
niteliğine göre bu
cezaları birlikte veya
ayrı ayrı verebilir.
Aykırılık;
a) Yerel düzeyde
yayın yapan
televizyon kanalı
aracılığı ile
gerçekleşmiş ise on
bin Türk Lirası,
b) Ülke genelinde
yayın yapan
televizyon kanalı
aracılığı ile
gerçekleşmiş ise iki
yüz bin Türk Lirası,
c) Süreli yayınlar
aracılığıyla
gerçekleşmiş ise (a)
ve (b) bentlerinde
belirtilen cezaların
yarısı,
ç) Yerel düzeyde
yayın yapan radyo
kanalı aracılığı ile
gerçekleşmiş ise beş
bin Türk Lirası,
d) Ülke genelinde
yayın yapan radyo
kanalı aracılığı ile
gerçekleşmiş ise elli
bin Türk Lirası,
e) İnternet aracılığı ile
gerçekleşmiş ise elli
bin Türk Lirası,
f) Kısa mesaj aracılığı
ile gerçekleşmiş ise
yirmi beş bin Türk
Lirası,
g) Diğer mecralar
aracılığı ile
gerçekleşmiş ise beş
bin Türk Lirası, idari
para cezası verilir.
Reklam Kurulu, idari
işleme konu ihlalin
bir yıl içinde tekrar
edilmesi hâlinde
yukarıda belirtilen
idari para cezalarını
on katına kadar
uygulayabilir.

Madde 61
(Ticari Reklam
ve Haksız Ticari
Uygulamalar Ticari reklam)

10.000 TL
(Yerel düzeyde
televizyon kanalı)
/ 200.000 TL
(Ülke düzeyinde
televizyon kanalı)
/ 5.000 TL
(Yerel düzeyde
süreli yayınlar) /
100.000 TL (Ülke
düzeyinde süreli
yayınlar) / 5.000
TL (Yerel düzeyde
radyo kanalı) /
50.000 TL (Ülke
düzeyinde radyo
kanalı) / 50.000
TL (İnternet sitesi)
/ 25.000 TL (Kısa
mesaj) / 5.000 TL
(Diğer mecralar)

11.011 TL
(Yerel düzeyde
televizyon kanalı)
/ 220.220 TL
(Ülke düzeyinde
televizyon kanalı)
/ 5.505 TL
(Yerel düzeyde
süreli yayınlar) /
110.110 TL (Ülke
düzeyinde süreli
yayınlar) / 5.505
TL (Yerel düzeyde
radyo kanalı) /
55.055 TL (Ülke
düzeyinde radyo
kanalı) / 55.055
TL (İnternet sitesi)
/ 27.527 TL (Kısa
mesaj) / 5.505 TL
(Diğer mecralar)

11.625 TL
(Yerel düzeyde
televizyon kanalı)
/ 232.508 TL
(Ülke düzeyinde
televizyon kanalı)
/ 5.812 TL
(Yerel düzeyde
süreli yayınlar) /
116.254 TL (Ülke
düzeyinde süreli
yayınlar) / 5.812
TL (Yerel düzeyde
radyo kanalı) /
58.127 TL (Ülke
düzeyinde radyo
kanalı) / 58.127
TL (İnternet sitesi)
/ 29.063 TL (Kısa
mesaj) / 5.812 TL
(Diğer mecralar)

12.070 TL
(Yerel düzeyde
televizyon kanalı)
/ 241.413 TL
(Ülke düzeyinde
televizyon kanalı)
/ 6.034 TL
(Yerel düzeyde
süreli yayınlar) /
120.706 TL (Ülke
düzeyinde süreli
yayınlar) / 6.034
TL (Yerel düzeyde
radyo kanalı) /
60.353 TL (Ülke
düzeyinde radyo
kanalı) / 60.353
TL (İnternet sitesi)
/ 30.176 TL (Kısa
mesaj) / 6.034 TL
(Diğer mecralar)

Madde 78/1
gereği Reklam
Kurulu
Tarafından
Verilen İdari
Yaptırımlar
Bakanlık
Tarafından
Uygulanır.
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MADDE 77- (13)
Bu Kanunun 62 nci
maddesinde belirtilen
yükümlülüklere
aykırı hareket edenler
hakkında haksız
ticari uygulamanın
üç aya kadar tedbiren
durdurulması veya
durdurulması
yaptırımı veya beş
bin Türk Lirası
idari para cezası
uygulanır. Kurul,
ihlalin niteliğine
göre bu cezaları
birlikte veya ayrı
ayrı verebilir. İdari
para cezası, aykırılık
ülke genelinde
gerçekleşmiş ise elli
bin Türk Lirası olarak
uygulanır. Aykırılığın
reklam yoluyla
gerçekleştirildiğinin
tespiti hâlinde bu
maddenin on ikinci
fıkra hükümleri
uygulanır.

Madde 62
(Ticari Reklam
ve Haksız Ticari
Uygulamalar
– Haksız ticari
uygulamalar)

MADDE 77- (14)
Bu Kanunun 74
üncü maddesinde
belirtilen
yükümlülüklere
aykırı hareket
eden üretici
veya ithalatçılar
hakkında yüz bin
Türk Lirası; 79
uncu maddesinin
birinci fıkrasında
belirtilen
yükümlülüklere
aykırı hareket
edenler hakkında
beş bin Türk
Lirası idari para
cezası uygulanır.

100.000 TL
Madde 74
Her bir işlem
(Yargılama,
başına
Denetim ve
Cezaya İlişkin
Hükümler
- Üretimin
veya satışın
durdurulması ve
malın toplatılması)

MADDE 77- (15)
Bu Kanunun 75
inci maddesinin
ikinci fıkrasında
belirtilen
yükümlülüklere
aykırı hareket
edenler hakkında
yedi gün içinde
bilgi ve belgelerin
doğru olarak
verilmesi veya
yerinde inceleme
imkânının
sağlanması ihtar
edilir. İhtara
rağmen aykırılığın
devamı hâlinde
yirmi beş bin
Türk Lirasından
az olmamak
üzere aykırılığın
tespitinden bir
önceki mali yıl
sonunda oluşan
yıllık gayrisafi
gelirlerinin yüzde
birine kadar idari
para cezası verilir.
Aykırı fiilin bir
yıl içinde tekrar
edilmesi hâlinde
idari para cezası
iki misli olarak
uygulanır.

54

5.00 TL (yerel
düzeyde) /
50.000 TL (Ülke
düzeyinde)

5.505 TL (yerel
düzeyde) /
55.055 TL (Ülke
düzeyinde)

5.812 TL (yerel
düzeyde) /
58.127 TL (Ülke
düzeyinde)

6.034 TL (yerel
düzeyde) /
60.353 TL (Ülke
düzeyinde)

110.110 TL
Her bir işlem
başına

116.254 TL
Her bir işlem
başına

120.706 TL
Her bir işlem
başına

Madde 78/1
gereği Reklam
Kurulu
Tarafından
Verilen İdari
Yaptırımlar
Bakanlık
Tarafından
Uygulanır.

Madde 78/1
gereği Valilik

Madde 79 (Çeşitli
Hükümler Yiyecek taklidi
ürünler )

5.000 TL
Her bir işlem
başına

5.505 TL
Her bir işlem
başına

5.812 TL
Her bir işlem
başına

6.034 TL
Her bir işlem
başına

Madde 75
(Yargılama,
Denetim ve
Cezaya İlişkin
Hükümler Denetim)

25.000 TL’den az
olmamak kaydıyla
bir önceki mali yıl
sonunda oluşan
yıllık gayrisafi
gelirlerin %1’ine
kadar (7 gün
içinde istenilen
bilgi ve belgelerin
verilmemesi
halinde)

27.527 TL’den az
olmamak kaydıyla
bir önceki mali yıl
sonunda oluşan
yıllık gayrisafi
gelirlerin %1’ine
kadar (7 gün
içinde istenilen
bilgi ve belgelerin
verilmemesi
halinde)

29.063 TL’den az
olmamak kaydıyla
bir önceki mali yıl
sonunda oluşan
yıllık gayrisafi
gelirlerin %1’ine
kadar (7 gün
içinde istenilen
bilgi ve belgelerin
verilmemesi
halinde)

30.176 TL’den az
olmamak kaydıyla
bir önceki mali yıl
sonunda oluşan
yıllık gayrisafi
gelirlerin %1’ine
kadar (7 gün
içinde istenilen
bilgi ve belgelerin
verilmemesi
halinde)
Madde 78/1
gereği Valilik

MADDE 77- (16)
Bu Kanunun 76
ncı maddesinin
üçüncü fıkrasında
belirtilen
yükümlülüklere
aykırı hizmet
sağlayan
sağlayıcılar
hakkında her bir
işlem için iki
yüz Türk Lirası
idari para cezası
uygulanır.

Madde 76
(Yargılama,
Denetim ve
Cezaya İlişkin
Hükümler Tüketici ürünü ve
hizmet denetimi )

MADDE 77- (17)
Bu Kanunun 80
inci maddesine
aykırı olarak
piramit satış
sistemini başlatan,
düzenleyen
veya toplantı,
elektronik posta
veya diğer
birçok kimsenin
de katılımını
sağlamaya
elverişli
yöntemlerle
yayan veya böyle
bir sistemin
diğer bir şekilde
yayılmasını
ticari amaçlarla
destekleyenler
hakkında
26/9/2004 tarihli
ve 5237 sayılı
Türk Ceza
Kanununun
ilgili hükümleri
uygulanır.

Madde 80
(Çeşitli Hükümler
- Piramit satış
sistemleri)

MADDE 77- (18)
Yukarıda
belirtilenlerin
dışında kalan
ancak bu
Kanunun getirdiği
yükümlülükler
ile Bakanlıkça
yönetmelik veya
tebliğle belirlenen
tedbirlere
uymayanlar
hakkında bin Türk
Lirasından elli
bin Türk Lirasına
kadar idari para
cezası verilir.

200 TL
Her bir işlem
başına

220 TL
Her bir işlem
başına

232 TL
Her bir işlem
başına

240 TL
Her bir işlem
başına

Madde 78/1
gereği Valilik

1.206 TL’den
60.353
TL’ye kadar
(Belirtilenler
dışında Kanunun
getirdiği
yükümlülükler
ile Bakanlıkça
yönetmelik ve
tebliğle belirlenen
tedbirlere
uymama)

Madde 78/1
gereği Valilik

Kanunda, ihlal
hallerinde idari
para cezası
düzenlenmemiştir.

1.000 TL’den
50.000
TL’ye kadar
(Belirtilenler
dışında Kanunun
getirdiği
yükümlülükler
ile Bakanlıkça
yönetmelik ve
tebliğle belirlenen
tedbirlere
uymama)

1.101 TL’den
55.055
TL’ye kadar
(Belirtilenler
dışında Kanunun
getirdiği
yükümlülükler
ile Bakanlıkça
yönetmelik ve
tebliğle belirlenen
tedbirlere
uymama)

1.162 TL’den
58.127
TL’ye kadar
(Belirtilenler
dışında Kanunun
getirdiği
yükümlülükler
ile Bakanlıkça
yönetmelik ve
tebliğle belirlenen
tedbirlere
uymama)
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MADDE 77- (19)
Bu maddenin
sekizinci,
dokuzuncu,
on ikinci ve
on üçüncü
fıkralarındaki
idari para cezaları
hariç olmak
üzere, aykırılığın
tespit edildiği
tarih itibarıyla bir
takvim yılında
uygulanan toplam
idari para cezası
tutarının yirmi beş
bin Türk Lirasını
aştığı durumlarda,
bu miktardan
az olmamak
ve yüz milyon
Türk Lirasını
geçmemek üzere
toplam idari para
cezası tutarı;
a) Cezaya
muhatap gerçek
ya da tüzel
kişinin, aykırılığın
tespitinden bir
önceki mali yıl
sonunda oluşan
yıllık gayri safi
gelirlerinin yüzde
beşini aşamaz.
Bir önceki yıl
gayri safi gelirinin
oluşmaması
halinde, tespit
tarihi itibarıyla
oluşan gayri safi
geliri dikkate
alınır. Gayri
safi gelirlerinin
bildirilmediği
veya yanlış
bildirildiği
durumlarda bu
bent hükmü
uygulanmaz.
b) Bankalar,
tüketici kredisi
veren finansal
kuruluşlar ve kart
çıkaran kuruluşlar
için, kamuya
açıklanan en son
finansal tablolarda
yayınlanan öz
kaynağının binde
beşini aşamaz.
MADDE 77- (20)
Bu Kanuna göre
idari yaptırım
uygulanması,
diğer kanunlar
gereği yapılacak
işlemleri
engellemez.
Bakanlık, bu
maddenin
uygulanmasında
oluşacak
tereddütleri
gidermeye
yetkilidir.
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77/8: - 31/3, kart
çıkaran kuruluşlar,
- 42, ön
ödemeli konut
satışında teminat
verilmemesi
- 50/8, devre tatil
ve uzun süreli
tatil hizmetinde
teminat
verilmemesi
77/9 - Süreli
yayınlar
promosyonlu
satışlar,
77/12 -Ticari
reklam,
77/13 - Haksız
ticari uygulamalar
Söz konusu
fıkralarda
düzenlenen
hususlar istisna
tutulmuştur.

25.000 TL –
100.000.000 TL
arası (Bir önceki
mali yıl sonunda
oluşan yıllık gayri
safi gelirlerinin
%5’ini aşmayacak
şekilde) (Bankalar,
tüketici kredisi
veren finansal
kuruluşlar ve
kart çıkaran
kuruluşların
kamuya açıklanan
en son finansal
tablolarda
yayınlanmış
konsolide olmayan
öz kaynaklarının
binde beşini
aşmayacak
şekilde)

27.527 TL –
110.110.000 TL
arası (Bir önceki
mali yıl sonunda
oluşan yıllık gayri
safi gelirlerinin
%5’ini aşmayacak
şekilde) (Bankalar,
tüketici kredisi
veren finansal
kuruluşlar ve
kart çıkaran
kuruluşların
kamuya açıklanan
en son finansal
tablolarda
yayınlanmış
konsolide olmayan
öz kaynaklarının
binde beşini
aşmayacak
şekilde)

29.063 TL –
116.254.138 TL
arası (Bir önceki
mali yıl sonunda
oluşan yıllık gayri
safi gelirlerinin
%5’ini aşmayacak
şekilde) (Bankalar,
tüketici kredisi
veren finansal
kuruluşlar ve
kart çıkaran
kuruluşların
kamuya açıklanan
en son finansal
tablolarda
yayınlanmış
konsolide olmayan
öz kaynaklarının
binde beşini
aşmayacak
şekilde)

30.176 TL –
120.706.671 TL
arası (Bir önceki
mali yıl sonunda
oluşan yıllık gayri
safi gelirlerinin
%5’ini aşmayacak
şekilde) (Bankalar,
tüketici kredisi
veren finansal
kuruluşlar ve
kart çıkaran
kuruluşların
kamuya açıklanan
en son finansal
tablolarda
yayınlanmış
konsolide olmayan
öz kaynaklarının
binde beşini
aşmayacak
şekilde)

3. 6502 SAYILI KANUN VE UYGULAMA YÖNETMELİKLERİ
KAPSAMINDA YAPILACAK DENETİMLERDE UYULACAK USUL VE
ESASLAR
3.1. DENETİM İÇİN GÖREVLENDİRİLEN PERSONELİN GÖREV VE
YETKİLERİ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı merkez teşkilatındaki denetimle görevli personel
Bakanlık tarafından, Ticaret İl Müdürlüğündeki denetim yapacak personel ise İl
Müdürlüğü personeli arasından İl Müdürlüğünce görevlendirilir.
Denetim yapan personel, yürütmekte olduğu denetim görevi için gerekli gördüğü
dosya ve belgeleri gizlilik derecesi gizli dahi olsa denetim yaptığı kuruluş ve kişilerden
istemek, bunları incelemek, bunların yetkili merciler tarafından onaylanmış örneklerini
almak, fabrika, mağaza, dükkân, ticarethane, depo ve ambar gibi yerler ile denetime
konu olan diğer yerlerde inceleme ve sayım yapmak, araştırmak ve bu konularda her
derecede yetkili ve ilgiliden her türlü yardım ve bilgi talep etmek yetkilerine sahiptir.
Denetim faaliyetini önlemeye yönelik tutum sergileyenlere, öncelikle gerektiğinde
haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 265 inci maddesi gereğince “Görevi
yaptırmamak için direnme” suçundan işlem yapılabileceği nezaket kurallarına
uygun bir şekilde hatırlatılmalıdır. Buna rağmen, denetim yapan personele her
halükarda engel olunması halinde, ilgililer hakkında 5237 sayılı Kanun’un 265 inci
maddesi uyarınca “Görevi yaptırmamak için direnme” suçundan işlem yapılması için
tutanak düzenlenerek durumun adli makamlara (Cumhuriyet Başsavcılığına) intikal
ettirilmesi gerekir. Yine, denetim yapılan yerde denetim faaliyetinin her hangi bir
şekilde engellenmesi durumunda, güvenlik güçlerinden yardım talep edilerek onların
nezaretinde denetime devam edilebilir.
Bununla beraber, denetim sırasında işin niteliğine göre gerekli görüldüğü
durumlarda, ilgili İl Müdürlüğünün onayıyla, refakat etmek üzere uzman kişiler
denetim sürecine davet edilebilir ve bu kişilerin görüş ve önerilerinden yararlanılabilir.
Yine, denetim konusuna ilişkin bilirkişi incelemesi de yaptırılabilir.
Denetim yapan personelin görev alanına giren konularda ve ilgili mevzuatın
uygulanmasında ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde inceleme ve araştırma yapması,
görüş ve önerilerini ilgili İl Müdürlüğüne veya Genel Müdürlüğe sunması yerinde
olacaktır.
Denetim faaliyeti sırasında, ilgililerin cezai sorumluluğunu gerektiren eylemlerinin
tespiti halinde, ilgili makamlara iletilmek üzere durumun ilgili İl Müdürlüğüne
veya Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne yazılı olarak
bildirilmesi gerekmektedir.

3.2.
DENETİM
SORUMLULUKLARI

İÇİN

GÖREVLENDİRİLEN

PERSONELİN

Denetim için görevlendirilen personel, denetime başlamadan önce denetlenen
kişilere kurum kimliği ile denetime ilişkin görevlendirme yazısını ibraz etmek
zorundadır.
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Denetim süreci boyunca, denetlenen gerçek veya tüzel kişilerin yönetim ve
yürütme işlerine karışılmamalı ve denetim görevi mevzuata uygun olarak bağımsız
ve tarafsız bir şekilde yürütülmelidir. Adil ve nesnel bir sonucun ortaya çıkması ve
görevin başarıyla yerine getirilmesi amacıyla, dürüstlük, bağımsızlık, tarafsızlık,
güvenilirlik ve yeterlik ilkelerini gözeten bir yaklaşım içinde olunmalıdır. Denetim için
görevlendirilen personelin çalışma anlayışı, rehberlik algısına dayanan eğitici, verimli,
iktisadi, caydırıcı ve etkin bir denetim sistemi öngörmelidir.
Denetim sırasında, denetlenen kişilerle ilgili elde edilen her türlü bilgi ve belgelere
ilişkin olarak gizlilik ilkesine riayet edilmeli ve öğrenilen gizli bilgi ve belgeler ifşa
edilmemelidir.
Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği haller hariç olmak üzere, denetlenen
kişilerden veya görev sırasında diğer kişilerden, özel hizmet ve alışılmış olmayan
ikramlar kabul edilmemeli, bu kişilerle iş münasebetinden farklı münasebetler
kurulmamalı ve herhangi bir borç ilişkisine girilmemelidir.
Denetim için görevlendirilen personel, görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı
ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmamalı, görevleri sırasında
giyimleri, davranışları ve hareketleri ile saygı ve itibar telkin etmek zorundadırlar.

3.3. DENETİM SÜRECİNİN AŞAMALARI
3.3.1. Denetim Yapılacak Yerler
Tüketiciye yönelik mal ve hizmet sunulan her yerde denetim yapılabilir. Denetim
yapan personel, yürütmekte olduğu denetim görevinde, fabrika, mağaza, dükkân,
ticarethane, tamirhane, depo ve ambar gibi yerler ile denetime konu olan diğer yerlerde,
inceleme ve sayım yapmak, araştırmak, bunları mühürlemek, bu konularda her derecede
yetkili ve ilgiliden her türlü yardım ve bilgi talep etmek yetkilerine sahiptir.

3.3.2. Görevlendirme
Tüketiciye yönelik mal ve hizmet sunulan yerlerde denetim yapılabilmesi
görevlendirmeye bağlıdır. Görevlendirme olmadan denetim yapılmaması esas
olmakla birlikte, zorunlu, gerekli ve ivedi görülen hallerde, gerekçeleri ile birlikte
bağlı bulunulan İl Müdürlüğüne derhal bildirilmesi ve izin alınması şartıyla doğrudan
denetim de yapılabilir.

3.3.3. Denetim Dosyasının Hazırlanması
Denetim öncesi denetlenecek gerçek veya tüzel kişiye ilişkin olarak, varsa hakkında
yapılan şikâyet başvurusu, ticaret sicil kaydı, iletişim bilgileri gibi hususlarda hazırlık
yapılarak denetim dosyası oluşturulmalıdır.

3.3.4. Denetim Amacının İlgiliye Açıklanması
Denetim sırasında denetlenen yerin yetkilisiyle irtibat kurularak öncelikle
personel kimliği ile birlikte görevlendirme yazısı ibraz edilmeli ve denetimin amacı
açıklanmalıdır.
Denetime başlamadan veya denetim süreci içerisinde işyeri yetkilileri veya
çalışanları ile fiziksel sürtüşmeye, şiddet içeren tartışmaya girileceğinin hissedilmesi
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ya da böyle bir izlenim edinilmesi halinde, denetime devam edilmemelidir. Denetimin
acil ve zorunlu olarak denetime gidilen gün yapılması gerektiğinin öngörülmesi halinde
işyeri mahallinde iken, acil ve zorunlu görülmemesi halinde ise daha sonraki bir tarihte
kolluk kuvvetleri alınarak işyeri denetlenmelidir.

3.3.5. Tutanakların Düzenlenmesi
Tutanak ve eklerinin ilgili kısımları tam ve eksiksiz doldurulmalıdır. Tutanakların
okunaklı yazılmasına özen gösterilmeli, yanlış yazımlarda tutanaklarda silinti ve
kazıntı yapılmamalı, yanlış yazının üstü okunacak biçimde çizilmeli ve doğrusu altına
veya yanına ya da ayrı bir paragrafa yazılarak paraflanmalıdır.

3.3.6. İhtirazı Kayıt veya İmzadan İmtina
Denetim konusuyla ilgili olarak işyeri yetkilisinin varsa itirazları tutanağa
kaydedilmeli, tutanak bu şekilde ihtirazı kayıtla imzalatılmalı ve bir örneği de
denetlenenin yetkilisine bırakılmalıdır. Yetkili kişi tarafından tutanağın ihtirazı kayıtla
dahi imzadan imtina edilmesi, yani imzalanmaması durumunda, bu husus tutanakta
yetkili kişinin imzalaması gereken bölümde belirtilmeli ve tutanak denetim yapanlarca
imzalanmalıdır. Denetlenen yetkilisinin tutanağın örneğini almaktan kaçındığı
durumlarda ise, tutanak örneği daha sonra resmi yazı ile denetlenene tebliğ edilmelidir.

3.3.7. Denetim Birimine Evrakların Teslimi
Yapılan denetimden sonra denetime ilişkin düzenlenen tutanak ve ekleri ile varsa
ilgili diğer belgeler, gereği yapılmak üzere Ticaret İl Müdürlüğünün denetim servisine
teslim edilmelidir. Diğer taraftan, denetim neticesinde denetlenenin bir şube olduğu
anlaşılmışsa, hali hazırdaki denetim dosyası, gereği yapılmak üzere denetlenen şubenin
merkezinin bulunduğu İl Müdürlüğüne gönderilmelidir.

3.3.8. Ceza Kararı ve Tebligatının Hazırlanması
Ticaret İl Müdürlüğü denetim servisine teslim edilen tutanak ve ekleri doğrultusunda
hazırlanan idari para cezası istemine ilişkin hususlar “Valilik Oluru” alınmak üzere
tekemmül ettirilerek imzaya sunulmalıdır. Daha sonra alınan ceza kararı, Ticaret İl
Müdürlüğünce ceza tebligatı vasıtasıyla ilgiliye tebliğ edilmelidir.

3.3.9. Vergi Dairesine Bildirim ile Diğer Bildirimler
Ceza tebligatında ödeme süresi olarak yer verilen otuz günlük süre içinde, ilgili
Vergi Dairesine veya Mal Müdürlüğüne ya da Muhasebe Müdürlüğüne ceza tutarını
ödeyerek Ticaret İl Müdürlüğüne belge ibraz etmeyen kişiler hakkında 6183 sayılı
Kanun’a göre takip yapılması hususu ilgili Vergi Dairesine yazı yazılarak bildirilmelidir.
Denetimle ilgili olarak, varsa, bilgi verilmesi zorunlu olan diğer ilgili kurum ve
kuruluşlara da gerekli bildirimler yapılmalıdır.

3.3.10. “ticaretnet.gtb.gov.tr” Sistemine Giriş
Gerçekleştirilen denetim sonuçları, yapılmış olan denetimlerin ortak bir veri
tabanında takip edilebilmesi amacıyla oluşturulan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
“ticaretnet.gtb.gov.tr” sistemine girilerek kayıt altına alınmalı ve böylelikle denetim
işlemleri sonuçlandırılmalıdır.
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3.4. DENETİM SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DİĞER
HUSUSLAR
3.4.1. İdari Yaptırım Uygulamaya Yetkili İdari Merci
6502 sayılı Kanun’un “Cezalarda yetki ve itiraz” başlıklı 78 inci maddesinde,
“(1) Bu Kanunun 77 nci maddesinin ikinci, yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve on
birinci fıkralarındaki idari yaptırımlar Bakanlık tarafından verilir; on ikinci ve on
üçüncü fıkraları uyarınca Reklam Kurulu tarafından karar verilen idari yaptırımlar
Bakanlık tarafından uygulanır. Diğer fıkralarındaki idari yaptırımlar ise yaptırım
uygulananın merkezinin bulunduğu valilik tarafından verilir.
(2) Bu Kanun hükümlerine göre verilen idari yaptırım kararlarına karşı 6/1/1982
tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre idari yargı
yoluna başvurulabilir. Ancak, idare mahkemesinde dava, işlemin tebliğini izleyen
günden itibaren otuz gün içinde açılır. İdare mahkemesinde iptal davası açılmış olması,
kararın yerine getirilmesini durdurmaz.
(3) Bu Kanuna göre verilen idari para cezalarının, tebliğinden itibaren bir ay içinde
ödenmesi zorunludur.” hükümlerine yer verilmiştir.
Buna göre, 6502 sayılı Kanun’un “Tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar”
başlıklı 5 inci maddesinde yer verilen hükümlere, “Tüketici ödülleri” başlıklı 60 ıncı
maddesinde yer verilen hükümlere, “Diğer hususlar” başlıklı 31 inci maddesinin
üçüncü fıkrasında yer verilen kredi kartlarına ilişkin hükümlere, “Teminat” başlıklı 42
nci maddesinde yer verilen ön ödemeli konut satış sözleşmelerine ilişkin hükümlere,
“Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri” başlıklı 50 nci maddesinin
sekizinci fıkrasında yer verilen ön ödemeli devre tatile konu taşınmazın satışına ilişkin
hükümlere, “Süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen promosyon uygulamaları” başlıklı
53 üncü maddesinde yer verilen hükümlere ve “Tüketicinin bilinçlendirilmesi” başlıklı
59 uncu maddesinde yer verilen hükümlere her hangi bir aykırılığın tespiti halinde,
6502 sayılı Kanun’da öngörülen idari yaptırımlar Bakanlıkça uygulanacaktır.
Bununla birlikte, 6502 sayılı Kanun’un “Ticari reklam” başlıklı 61 inci maddesi
ile “Haksız ticari uygulamalar” başlıklı 62 nci maddesinde yer verilen hükümlere
aykırılığın tespiti kararı ile idari yaptırım kararı Reklam Kurulu tarafından verilecek,
Reklam Kurulu tarafından alınan idari yaptırım kararı ise Bakanlıkça uygulanacaktır.
Bahsi geçen idari yaptırımlar dışında 6502 sayılı Kanun’da düzenlenmiş olan diğer
tüm idari yaptırımlar, yaptırım uygulananın merkezinin bulunduğu Valilik tarafından
uygulanacaktır.
5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun “İdari yaptırım kararı verme yetkisi” başlıklı
22 nci maddesinde,
“(1) Kabahat dolayısıyla idarî yaptırım kararı vermeye ilgili kanunda açıkça
gösterilen idarî kurul, makam veya kamu görevlileri yetkilidir.
(2) Kanunda açık hüküm bulunmayan hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşunun
en üst amiri bu konuda yetkilidir.
(3) İdarî kurul, makam veya kamu görevlileri, ancak ilgili kamu kurum ve
kuruluşunun görev alanına giren yerlerde işlenen kabahatler dolayısıyla idarî yaptırım
kararı vermeye yetkilidir.
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(4) 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun yer bakımından
yetki kuralları kabahatler açısından da geçerlidir.” hükümlerine yer verilmiştir.
Yer verilen Kanun hükmünde yer alan “en üst amir” ifadesi ile şüphesiz, illerde
Devletin ve Hükümetin temsilcisi, ayrı ayrı her Bakanlığın mümessili, bunların idari ve
siyasi yürütme vasıtası ve il teşkilatlarının bağlı olduğu Valiler kastedilmektedir. Buna
göre, illerde idari yaptırım uygulama yetkisi Valilere aittir.
Diğer taraftan, yapılan denetimler neticesinde idari yaptırım öngörülen bir mevzuat
ihlalinin tespit edilmesi halinde, idari yaptırım uygulanmadan önce, denetlenenin
bir şirket şubesi statüsünde olup olmadığı belirlenerek işlem tesis edilmesine karar
verilmesi, yetkili İl Müdürlüğünün tespiti açısından önem taşımaktadır. Bilindiği üzere,
şirket şubelerinde, bağlı bulunulan şirketin unvanı ancak şube oldukları belirtilerek
kullanılabilmektedir. Ayrıca, şirket şubeleri bulundukları yerdeki ticaret siciline tescil
de edilmektedir.
Örneğin, Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğünce şirket merkezi Ankara’da bulunan
bir market işletmesinin Şanlıurfa’da bulunan şubesinde yapılacak denetimde, idari
yaptırım öngörülen bir aykırılığın tespit edilmesi halinde, şirket merkezinin Ankara’da
bulunması sebebiyle, Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğü tarafından söz konusu tespit ve
ilgili belgelerin idari yaptırım uygulanmak üzere Ankara Ticaret İl Müdürlüğü’ne
gönderilmesi söz konusu olacaktır.
Bahsi geçen durumun, 6502 sayılı Kanun’un “Fiyat etiketi” başlıklı 54 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasında yer verilen, “Bakanlık, belediyeler ve ilgili odalar,
bu madde hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle
görevlidirler.” hükmü uyarınca gerçekleştirilen denetimler neticesinde uygulanacak
idari para cezalarında da dikkate alınması gerekmektedir.
Diğer taraftan, şubeden farklı olarak bir bayilik ya da franchise sözleşmesi
çerçevesinde hizmet ya da mal sunan bir işletmenin mevzuata aykırı hareket ettiğinin
tespiti halinde, esasen belli bir bölgede kendi ad ya da ticari unvanı ve kendi hesabına
bağımsız olarak çalışması nedeniyle doğrudan o işletme sahibine idari yaptırım
uygulanması gerekecektir.

3.4.2. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tarafından Hazırlanan 6502 Sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre
Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğlerin Takibi
5326 sayılı Kanun’un “İdari para cezası” başlıklı 17 nci maddesinin yedinci
fıkrasında,
“(7) İdari para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için
4.1.1961 tarihli ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi
hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak
uygulanır. Bu suretle ortaya çıkan idari para cezasının hesabında bir Türk Lirasının
küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nisbi nitelikteki idari para cezaları açısından
uygulanmaz.” hükmüne yer verilmiştir.
Buna göre, 6502 sayılı Kanun’un 77 inci maddesine göre uygulanacak olan idari
para cezaları her yıl Bakanlığımızca yayınlanan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına
İlişkin Tebliğ ile yeniden değerleme oranında güncellenmektedir. Bu sebeple, her yeni
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yılın ilk ayının ilk gününden itibaren yürürlüğe giren adı geçen Tebliğ’in hükümleri,
idari para cezaları uygulanırken mutlaka dikkate alınmalıdır.

3.4.3. “Gayrisafi Gelir” İfadesinin Tanımı
6502 sayılı Kanun’un “Ceza hükümleri” başlıklı 77 nci maddesinin on beşinci
fıkrasında, “Bu Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklere
aykırı hareket edenler hakkında yedi gün içinde bilgi ve belgelerin doğru olarak
verilmesi veya yerinde inceleme imkânının sağlanması ihtar edilir. İhtara rağmen
aykırılığın devamı hâlinde yirmi beş bin Türk Lirasından az olmamak üzere aykırılığın
tespitinden bir önceki mali yıl sonunda oluşan yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde birine
kadar idari para cezası verilir. Aykırı fiilin bir yıl içinde tekrar edilmesi hâlinde idari
para cezası iki misli olarak uygulanır.” hükmüne,
Aynı maddenin on dokuzuncu fıkrasında, “Bu maddenin sekizinci, dokuzuncu, on
ikinci ve on üçüncü fıkralarındaki idari para cezaları hariç olmak üzere, aykırılığın
tespit edildiği tarih itibarıyla bir takvim yılında uygulanan toplam idari para cezası
tutarının yirmi beş bin Türk Lirasını aştığı durumlarda, bu miktardan az olmamak ve
yüz milyon Türk Lirasını geçmemek üzere toplam idari para cezası tutarı;
a) Cezaya muhatap gerçek ya da tüzel kişinin, aykırılığın tespitinden bir önceki
mali yıl sonunda oluşan yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde beşini aşamaz. Bir önceki yıl
gayrisafi gelirinin oluşmaması hâlinde, tespit tarihi itibarıyla oluşan gayrisafi geliri
dikkate alınır. Gayrisafi gelirlerinin bildirilmediği veya yanlış bildirildiği durumlarda
bu bent hükmü uygulanmaz.
b) Bankalar, tüketici kredisi veren finansal kuruluşlar ve kart çıkaran kuruluşlar
için, kamuya açıklanan en son finansal tablolarda yayınlanan öz kaynağının binde
beşini aşamaz.” hükümlerine yer verilmiştir.
Buna göre, mevzuat ihlalinin tespit edildiği tarih itibariyle bir takvim yılında
uygulanan toplam idari para cezası tutarının, 2017 yılı için 30.176 TL’den fazla olduğu
durumlarda, idari para cezası alt ve üst limitleri dikkate alınmalı ve uygulanacak idari
para cezasının tutarı 2017 yılı için 30.176 TL’den az ve 120.706.671 TL’den fazla
olmamalıdır.
Örneğin, denetlenen tarafından 2016 ve 2017 yıllarında akdedilen sözleşmelere
ilişkin olarak toplam 31.000 TL idari para cezası uygulanacağı durumda, 31.000 TL
idari para cezası tutarının, 6502 sayılı Kanun’un 77 nci maddesinin on dokuzuncu
fıkrasında belirtilen 2017 yılı için 30.176 TL alt sınır tutarının üstünde kalması
nedeniyle, gayrisafi gelir üst ve alt limitleri yönünden değerlendirilmesi gerekmektedir.
Denetlenen hakkında 2017 yılında yapılan incelemede, 2016 yılı gayrisafi gelir tutarının
140.000 TL olarak tespit edildiği bir durumda, gayrisafi gelirinin yüzde beşi 7.000 TL
olmaktadır. Bu durumda, denetlenen hakkında 6502 sayılı Kanun’a göre 2017 yılı için
alt sınır olan 30.176 TL idari para cezası uygulanmalıdır.
Örneğin, denetlenen tarafından 2016 ve 2017 yıllarında akdedilen sözleşmelere
ilişkin olarak toplam 100.000 TL idari para cezası uygulanacağı durumda, 100.000
TL idari para cezası tutarı, 6502 sayılı Kanun’un 77 nci maddesinin on dokuzuncu
fıkrasında belirtilen 2017 yılı için 30.176 TL alt sınır tutarının üstünde kalması
nedeniyle, gayrisafi gelir üst ve alt limitleri yönünden değerlendirilmesi gerekmektedir.
Denetlenen hakkında 2017 yılında yapılan incelemede, işletmenin yeni kurulması
sebebiyle 2016 yılı gayrisafi gelirinin henüz oluşmadığı, yani 0 TL olduğu tespit
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edilmişse, denetlenen hakkında 6502 sayılı Kanun’un 77 nci maddesinin on dokuzuncu
fıkrası uyarınca 2017 yılı için 30.176 TL idari para cezası uygulanması gerekmektedir.
Örneğin, denetlenen tarafından 2016 ve 2017 yıllarında akdedilen sözleşmelere
ilişkin olarak toplam 100.000 TL idari para cezası uygulanacağı ve incelemenin 2017
yılında yapıldığı durumda, denetlenenin 2016 yılı gayrisafi gelirinin oluşmadığının ya
da yanlış bildirildiğinin veya bildirilmediğinin tespit edilmesi halinde, denetlenenin
2017 yılı gayrisafi gelirinin oluşup oluşmadığına bakılması gerekmektedir. 2017 yılı
gayrisafi gelirinin de yanlış bildirildiği veya bildirilmediğinin tespit edilmesi halinde,
denetlenenin gayrisafi geliri dikkate alınmaksızın idari para cezası uygulanmalıdır.
Uygulanacak idari para cezası üst limiti hiçbir durumda, 6502 sayılı Kanun’un 77 nci
maddesinin on dokuzuncu fıkrasında yer alan 2017 yılı için 120.706.671 TL tutarı
aşmamalıdır.
Diğer taraftan, Ticaret İl Müdürlüklerinin uygulama birliğinin sağlanması
açısından bahsi geçen Kanun hükümlerinde yer verilen “gayrisafi gelir” ifadesinden ne
anlaşılması gerektiğinin tespiti zaruridir.

3.4.3.1. Bilanço Esasına Tabi Olan Gerçek veya Tüzel Kişiler İçin
“Gayrisafi gelir”, bilanço esasına tabi olan gerçek veya tüzel kişiler için, tek düzen
hesap planı gelir tablosunda yer alan brüt satışları ifade eder. Brüt satışlar ise, bir gerçek
ya da tüzel kişinin belirli bir hesap dönemi içindeki yurt içi satışları, yurtdışı satışları ve
diğer gelirleri toplamını gösterir.
Finansal kiralama ve finansman şirketlerinin faaliyet konularından konut finansmanı
faaliyetleri için özel düzenleme mevcuttur. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu tarafından 17/5/2007 tarihli ve 26525 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen
Hesap Planı ve İzahnamesi ile Kamuya Açıklanacak Finansal Tabloların Biçim ve
İçeriği Hakkında Tebliğ çerçevesinde istenen gelir tablosunda yer alan gelirler toplamı,
esas faaliyet gelirleri ve diğer faaliyet gelirleri toplamını ifade eder.
Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri için, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği veya Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından
yayınlanan ya da Hazine Müsteşarlığı tarafından teyit edilmek üzere bahsi geçen
şirketler tarafından kamuya açıklanmış en son finansal tabloda yer alan gelirler toplamı
ise, sigorta ve reasürans şirketlerinde yurt içi direkt prim üretimini (brüt) ve emeklilik
şirketlerinde toplam katkı payı tutarı ve toplam fon tutarı toplamı ile hayat dalında
da faaliyet gösteren emeklilik şirketleri için ayrıca yurt içi direkt prim üretimi (brüt)
toplamını ifade eder.
Diğer mali kurumların gelir tablosunda yer alan gelirler toplamı, belirli bir hesap
dönemi içindeki faiz ve benzeri gelirler, menkul kıymetlerden elde edilen gelirler,
komisyonlar, finansal faaliyetlerden elde edilen net kar ve diğer faaliyet gelirleri
toplamını ifade eder.
Diğer taraftan, ön ödemeli konut ve devre tatil satışlarında, yapılan satışlar
ve inşaatın devamı karşılığında alınan tutarların avans olarak dikkate alınması
ve satılan dairelerin teslim edildiği dönem kazancına dâhil edilmesi hususları
değerlendirildiğinde, ön ödemeli konut ve devre tatil satışlarında “gayrisafi gelir”
olarak bilanço esasına tabi olanlar için brüt satışların tek başına dikkate alınmasının
amaca hizmet etmeyeceği, bu itibarla, ön ödemeli konut ve devre tatil satışlarının
63

özelliği gereği sözleşme kapsamındaki satış ile tesliminin farklı hesap dönemlerine
girmesi nedeniyle, ön ödemeli konut ve devre tatil satışlarına ilişkin uygulanacak idari
para cezalarının değerlendirilmesinde, “brüt satışlar” kaleminin yanı sıra, tek düzen
muhasebe sisteminde yer alan “340 ve 440 Alınan Sipariş Avansları” hesaplarında yer
alan tutarların da dikkate alınması gerekmektedir.
Bununla beraber, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “Birinci Sınıf Tüccarlar”
başlıklı 177 nci maddesinde yer verilen,
“Aşağıda yazılı tüccarlar, I inci sınıfa dahildirler:
1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık
alımlarının tutarı 7.200.000.000 (2015 yılı için 160.000 TL) lirayı veya satışlarının
tutarı 8.640.000.000 (220.000 TL) lirayı aşanlar;
2. Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde
ettikleri gayri safi iş hasılatı 3.600.000.000 (2015 yılı için 88.000 TL) lirayı aşanlar;
3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı, işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı
bentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 7.200.000.000 (2015
yılı için 160.000 TL) lirayı aşanlar;
4. Her türlü ticaret şirketleri (Adi şirketler iştigal nevileri yukardaki bentlerden
hangisine giriyorsa o bent hükmüne tabidir.);
5. Kurumlar Vergisine tabi olan diğer tüzelkişiler (Bunlardan işlerinin icabı bilanço
esasına göre defter tutmalarına imkan veya lüzum görülmeyenlerin, işletme hesabına
göre defter tutmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilir.);
6. İhtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutmayı tercih edenler.”
hükümleri gereği, günümüz inşaat sektöründe faaliyet gösteren gerçek veya tüzel
kişilerin yıllık hasılatları göz önünde bulundurulduğunda, defter tutma bakımından
1’inci sınıf tüccar sayılacakları ve dolayısıyla 213 sayılı Kanun’un 176 ncı maddesi
gereği bilanço esasına göre defter tutma yükümlülüklerinin olduğu da göz önünde
bulundurulmalıdır.

3.4.3.2. İşletme Hesabı Esasına Tabi Olan Gerçek veya Tüzel Kişiler İçin
“Gayrisafi gelir”, işletme hesabı esasına tabi olan gerçek veya tüzel kişiler için
belirli bir hesap dönemi içindeki satılan mal bedeli veya yapılan hizmet karşılığı olarak
tahsil edilen ücretler ile tahakkuk eden alacaklar ve işletme faaliyetinden elde edilen
diğer bütün hasılat toplamını ifade eder.

3.4.3.3. Serbest Meslek Kazanç Defterine Tabi Olan Gerçek Kişiler İçin
Serbest meslek faaliyeti, sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki
bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari niteliği olmayan işlerin bir işverene bağlı
olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.
Buna göre, kendi nam ve hesabına, mutat meslek halinde faaliyette bulunan,
avukat, doktor, diş hekimi, veteriner hekim, mimar, mühendis, serbest muhasebeci
mali müşavir, yeminli mali müşavir, danışman, ressam, yazar, bestekar, kimyager,
noter, artist, menajer, senarist, yönetmen, ebe, sünnetçi, arzuhalci, rehber gibi kişiler
serbest meslek erbabıdır.
Serbest meslek erbabı kişiler, Serbest Meslek Kazanç Defteri tutmak zorundadır.
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Serbest meslek kazanç defterine tabi olan kişiler için “Gayrisafi gelir”, belirli bir hesap
dönemi içinde kazanç defterine kaydedilen hasılatların toplamını ifade eder.

3.4.4. İdari Yaptırım Öngörülmemiş Olan Mevzuat Aykırılıkları
6502 sayılı Kanun’un “Ceza hükümleri” başlıklı 77 nci maddesinin on sekizinci
fıkrasında,
“Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan ancak bu Kanunun getirdiği yükümlülükler
ile Bakanlıkça yönetmelik veya tebliğle belirlenen tedbirlere uymayanlar hakkında bin
Türk Lirasından elli bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.” hükmüne yer
verilmiştir.
Buna göre, yapılacak denetimler neticesinde, bu kapsamda değerlendirilecek
bir aykırılığın tespiti ve durumun münferit bir özellik arz etmesi halinde (örneğin,
satıcının, tüketicinin 6502 sayılı Kanun’un 11 inci maddesi kapsamındaki talebini
yerine getirmemesi durumu), alt sınırdan idari yaptırım uygulanmalıdır. Mevzuata
aykırı fiilin süreklilik arz ettiğinin tespiti halinde ise, 5326 sayılı Kanun’un “İdari para
cezası” başlıklı 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen “(2) İdarî para cezası,
kanunda alt ve üst sınırı gösterilmek suretiyle de belirlenebilir. Bu durumda, idarî para
cezasının miktarı belirlenirken işlenen kabahatin haksızlık içeriği ile failin kusuru ve
ekonomik durumu birlikte göz önünde bulundurulur.” hükmünden hareketle, söz konusu
idari para cezasının anılan üst sınıra kadar uygulanması söz konusu olabilecektir.

3.4.5. Soruşturma ve Yerine Getirme Zamanaşımı Süreleri
5326 sayılı Kanun’un “Soruşturma zamanaşımı” başlıklı 20 nci maddesinde,
“(1) Soruşturma zamanaşımının dolması halinde kabahatten dolayı kişi hakkında
idari para cezasına karar verilemez.
(2) (Değişik: 6/12/2006-5560/33 md.) Soruşturma zamanaşımı süresi;
a) Yüzbin Türk Lirası veya daha fazla idari para cezasını gerektiren kabahatlerde beş,
b) Ellibin Türk Lirası veya daha fazla idari para cezasını gerektiren kabahatlerde dört,
c) Ellibin Türk Lirasından az idari para cezasını gerektiren kabahatlerde üç,
yıldır.
(Ek cümle: 13/2/2011-6111/22 md.) Ancak, 89 uncu maddesi hariç olmak üzere
1111 sayılı Askerlik Kanunu, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 2918 sayılı
Karayolları Trafik Kanunu, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları
ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin
Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 5490
sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda belirtilen ve idari para cezasını gerektiren
fiilin işlendiği tarihi takip eden takvim yılının son günü bitimine kadar idari para
cezası verilerek tebliğ edilmediği takdirde idari yaptırım kararı verilemez, verilmiş
olanlar düşer.
(3) Nispî idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde zamanaşımı süresi sekiz yıldır.
(4) Zamanaşımı süresi, kabahate ilişkin tanımdaki fiilin işlenmesiyle veya neticenin
gerçekleşmesiyle işlemeye başlar.
(5) Kabahati oluşturan fiilin aynı zamanda suç oluşturması halinde suça ilişkin
dava zamanaşımı hükümleri uygulanır.” hükümlerine ve
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“Yerine getirme zamanaşımı” başlıklı 21 inci maddesinde,
“(1) Yerine getirme zamanaşımının dolması halinde idarî para cezasına veya
mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin karar artık yerine getirilemez.
(2) Yerine getirme zamanaşımı süresi;
a) Ellibin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasına karar verilmesi halinde
yedi,
b) Yirmibin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasına karar verilmesi halinde
beş,
c) Onbin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasına karar verilmesi halinde
dört,
d) Onbin Türk Lirasından az idarî para cezasına karar verilmesi halinde üç, yıldır.
(3) Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin zamanaşımı süresi on yıldır.
(4) (Değişik: 23/7/2010-6009/37 md.) Zamanaşımı süresi, kararın kesinleşmesinin
rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren işlemeye başlar.
(5) Kanun hükmü gereği olarak idarî yaptırımın yerine getirilmesine başlanamaması
veya yerine getirilememesi halinde zamanaşımı işlemez.” hükümlerine yer verilmiştir.
Buna göre, denetim ve karar alma süreçlerinde 5326 sayılı Kanun’da yer verilen
zamanaşımı süreleri mutlaka göz önünde tutulmalıdır. Bilindiği üzere, soruşturma
zamanaşımının dolması halinde kabahatten dolayı idari yaptırım kararı verilemediği
gibi, yerine getirme zamanaşımının dolması halinde de idari yaptırım kararı artık yerine
getirilemez. Zamanaşımı sürelerinin dolması durumunda, ortaya çıkabilecek zararlardan
sorumluluğun Valiliklerde olduğunun hatırlatılmasında fayda bulunmaktadır.

3.4.6. İdari Yaptırımın İlgiliye Tebliğ Edilmesi
İdari yaptırım kararı, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine
göre ilgili gerçek veya tüzel kişiye tebliğ edilir. Tebligat metninde, bu karara karşı
başvurulabilecek kanun yolu, merci ve süresi açık bir şekilde belirtilir.
Yaptırım uygulanan kişinin idari yargı yoluna başvurması halinde, bazı İdare
Mahkemeleri tarafından tek tutanakla tutulmuş olan birden fazla idari yaptırım
kararının arasından birinin bile hukuka uygun bulunmaması halinde, aynı tutanakta
tutulmuş olan diğer idari yaptırım kararlarının da iptal edildiği gözlemlenmektedir. Bu
nedenle, gerek Bakanlığımız müfettişlerince gerçekleştirilen denetimler neticesinde
hazırlanan inceleme raporları, gerekse resen yapılan denetimler neticesinde uygulanan
idari yaptırımlarda; 6502 sayılı Kanun’un birden fazla maddesinin ihlali neticesinde,
farklı idari para cezalarının uygulanması gerektiği durumların ortaya çıkması halinde,
bunların toplanarak tek bir tutanak ile muhatabına tebliğ edilmesi yerine, Kanunun
farklı hükümlerine aykırılıktan kaynaklanan her bir idari para cezası için ayrı karar
tutanağı düzenlenip ilgiliye tebliğ edilmesi önem arz etmektedir.

3.4.7. İdari Yaptırım Kararlarına Karşı Yargı Yoluna Gidilmesi
6502 sayılı Kanun hükümlerine göre uygulanan idari yaptırım kararlarına karşı,
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü ve Kanunu hükümleri uyarınca idari yargı yoluna
başvurulabilir. Ancak, idari işlemin tebliğini izleyen günden itibaren en geç otuz gün
içinde yetkili İdare Mahkemesinde dava açılmalıdır. Bu süre içinde idari yargı yoluna
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başvurulmamış olması halinde idari yaptırım kararı kesinleşir. İdare Mahkemesinde
iptal davası açılmış olması kararın yerine getirilmesini durdurmayacaktır. Bununla
beraber, ilgili Mahkemece yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi durumunda,
dava sonuçlanıncaya kadar tahsilat işlemi durdurulur.
6502 sayılı Kanun’a göre verilen idari para cezalarının, tebliğinden itibaren bir
ay içinde ödenmesi zorunludur. Ödenmeyen idari para cezaları, 6183 sayılı Kanun
hükümlerine göre tahsil edilir. İdari para cezasını kanun yoluna başvurmadan önce
ödeyen kişiden ceza tutarının dörtte üçü tahsil edilir. Peşin ödeme, kişinin bu karara
karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemez.
Bakanlığımız 2016/1 sayılı “Dava ve İcra Takipleri ile Bunlara Bağlı İş ve
İşlemlerde Uyulacak Usul ve Esaslar” isimli Genelgesi gereği, Valiliklerce uygulanan
idari para cezalarına karşı açılan davalarda, Bakanlık aleyhine açılmış olan davaları
takip etmekle görevli ve yetkili kılınan Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine ve
Genel Müdürlüğe, davaya ilişkin gönderilen tebligatların, savunma hakkının etkin bir
şekilde kullanılması adına, ilgili dilekçelerin hazırlanması ve yazışma süreçleri gibi
hususlar da dikkate alınarak ivedilikle gönderilmesi büyük önem arz etmektedir.

3.5. 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
KAPSAMINDA YAPILAN DENETİMLERE İLİŞKİN İŞ AKIŞI
1. Denetim Yapılması: İl müdürlüklerince yapılan olağan denetimlerin yanı
sıra ihbar ve şikâyet üzerine de denetimler yapılmaktadır. 6502 sayılı Kanunun ilgili
maddeleri kapsamında denetim yapılarak tutanak düzenlenir ve aykırı durumlar
fotoğraflar ile belgelenir.
1.1. İl Müdürlüğünce Yapılan Denetim
1.1.1. Uygunluk Tutanağının Düzenlenmesi: Denetim sonucunda mevzuata
uygunluk tespit edilirse, denetlenen ürün hakkında uygunluk teyidi verilir.
1.1.2. İlgiliye Bilgi Verilmesi
1.1.3. İlgili İl Müdürlüğüne Gönderilmesi: Denetim sonucunda mevzuata
aykırılık tespit edilirse ve firmanın merkezi denetimin yapıldığı il sınırları içinde
değilse; hazırlanan tutanaklar ve mevcut deliller, denetimi yapılan firmanın merkezinin
olduğu ildeki ticaret il müdürlüğüne gönderilir.
1.2. Bakanlıkça Yapılan Denetim
1.2.1. Bakanlık Tarafından İdari Yaptırım Uygulanmak Üzere İlgili Belgelerin
İl Müdürlüğüne Gönderilmesi
2. İdari Yaptırım Kararının Valilik Makamına Sunulması: Denetim sonucunda
mevzuata aykırılık tespit edilirse ve firmanın merkezi denetimin yapıldığı il sınırları
içindeyse; idari yaptırım uygulanır. Yaptırım kararı valilik makamına imzaya sunulur.
3. İmza Süreci: Kararın imzalanması ile süreç tamamlanır.
4. İdari Para Cezasına İlişkin Tebligatın İlgiliye Gönderilmesi: Firmaya
karar suretiyle beraber ceza tebligatı gönderilir.
4.1. İdari Para Cezalarının Vergi Dairesine İntikal Ettirilmesi: Tebliğ tarihinden
itibaren 1 ay içinde ödenmeyen idari para cezaları vergi dairesine intikal ettirilir.
4.2. Kararın Kesinleşmesi: Karara karşı dava açılmazsa karar kesinleşir.
4.3. Dava Dilekçesi ve Eklerinin Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğündeki
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Hukuk Birimine İntikal Ettirilmesi: Karara karşı dava açılırsa dava dilekçesi ve
ekleri il müdürlüğünce gümrük ve ticaret bölge müdürlüğündeki hukuk birimine intikal
ettirilir.
5. Cevap Dilekçesinin Bölge Müdürlüğünce Hazırlanarak Mahkemeye
Sunulması
6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA YAPILAN DENETİMLERE İLİŞKİN İŞ AKIŞ ŞEMASI
BAŞLA

1-DENETİM YAPILMASI

1.1-İL MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILAN
DENETİM

MEVZUATA AYKIRI
BİR DURUM VAR MI?

HAYIR

1.2-BAKANLIKCA YAPILAN DENETİM

EVET

1.1.3/1.2.1-İLGİLİ İL MÜDÜRLÜĞÜNE
BELGELERİN GÖNDERİLMESİ

1.1.1-UYGUNLUK TUTANAĞI
DÜZENLENMESİ
2-İDARİ YAPTIRIM KARARININ VALİLİK
MAKAMINA SUNULMASI

1.1.2-İLGİLİYE BİLGİ VERİLMESİ
3-İMZA SÜRECİ
1.1.3- DENETİM SONUÇLARININ
‘ticaretnet.gtb.gov.tr’ SİSTEMİNE
KAYDEDİLMESİ
4-CEZA TEBLİGATININ İLGİLİYE
GÖNDERİLMESİ
BİTİR

4.1-CEZALARIN VERGİ DAİRESİNE
İNTİKAL ETTİRİLMESİ

4.2-KARARIN KESİNLEŞMESİ

4.2.1- DENETİM SONUÇLARININ
‘ticaretnet.gtb.gov.tr’
SİSTEMİNE KAYDEDİLMESİ

BİTİR

HAYIR

CEZAYA İLİŞKİN
DAVA AÇILDI MI?

HAYIR

İDARİ PARA CEZASI SÜRESİNDE
ÖDENDİ Mİ?

EVET

EVET
4.3-DAVA DİLEKÇESİ VE EKLERİNİNİN
GTBM’DEKİ HUKUK BİRİMİNE İNTİKAL
ETTİRİLMESİ

5-CEVAP DİLEKÇESİNİN GTBM’CE
HAZIRLANARAK MAHKEMEYE SUNULMASI

6- DENETİM SONUÇLARININ
‘ticaretnet.gtb.gov.tr’
SİSTEMİNE KAYDEDİLMESİ
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BİTİR

4. 6502 SAYILI KANUN VE UYGULAMA YÖNETMELİKLERİNE GÖRE
YAPILACAK DENETİMLERE İLİŞKİN TİCARET İL MÜDÜRLÜKLERİ
TARAFINDAN SIKÇA SORULAN SORULAR
1- “Ticaret İl Müdürlüğü personelinin tümü denetime çıkabilir mi? Denetim
yapılabilmesi için görevlendirme yazısı gerekiyor mu?”
6502 sayılı Kanun’un “Denetim” başlıklı 75 inci maddesinde, söz konusu Kanun
kapsamında denetim yapabilecek kişiler, Bakanlık müfettişleri, gümrük ve ticaret
denetmenleri ile Bakanlıkça görevlendirilecek personel olarak belirlenmiştir. Buna
göre, Ticaret İl Müdürlüğü personeli görevlendirilmeleri halinde denetim yapabilir.
2- “Denetime çıkan Ticaret İl Müdürlüğü personelinin denetim kimlik kartı olması
gerekmez mi?”
Denetimle görevlendirilen Ticaret İl Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirilen
denetimlerde, kurum kimliği ile beraber denetime ilişkin görevlendirme yazısının ibraz
edilmesi yeterlidir.
3- “Denetim yapmakla görevlendirilen personelin denetime ilişkin eğitim alması ve
akabinde bir sınava girip denetim personeli olması söz konusu mudur?”
6502 sayılı Kanun ve uygulama Yönetmeliklerinde denetim faaliyeti için
görevlendirilecek personelin denetime ilişkin eğitim alması ve sınava girip başarılı
olması gibi zorunluluklar bulunmamaktadır. Bununla beraber, denetim için
görevlendirilen personelin tüketicinin korunması mevzuatına hakim ve bu konuda
tecrübeli kişiler arasından seçilmesi yerinde olacaktır.
4- “Denetim faaliyeti yalnızca şikâyet üzerine mi gerçekleştirilmelidir, resen
denetim de yapılabilir mi?”
Ticaret İl Müdürlükleri tarafından şikâyet üzerine denetim yapılabileceği gibi, resen
denetim de yapılabilir.
5- “Denetim faaliyeti süreci boyunca denetimle görevlendirilen personelin dikkat
etmesi gereken hususlar nelerdir?”
Denetim faaliyeti sırasında, 6502 sayılı Kanun, söz konusu Kanunun uygulama
Yönetmelikleri, ilgili diğer mevzuat, Genel Müdürlüğümüzce gönderilen Genelgeler
ve Dağıtımlı Yazılar çerçevesinde hareket edilmesi ve ayrıca bu kitabın “6502 Sayılı
Kanun ve Uygulama Yönetmeliklerine Göre Yapılacak Denetimler Sırasında Uyulacak
Usul ve Esaslar” başlıklı üçüncü bölümünde yer verilen hususlara riayet edilmesi
gerekmektedir.
6- “Denetim yapılırken denetlenen yerde satışa sunulan bütün ürünlerin mi
denetlenmesi gerekiyor?”
6502 sayılı Kanun’un “Kapsam” başlıklı 2 nci maddesi uyarınca, her türlü tüketici
işlemi ile tüketiciye yönelik uygulamalar söz konusu Kanun kapsamındadır. Buna göre,
6502 sayılı Kanun’un kapsamına giren her türlü mal ve hizmet denetim kapsamına
girmektedir. Denetim yapılırken denetlenen yerde satışa sunulan tüm ürünlerin
denetlenip denetlenmeyeceği ve denetleme sırasında hangi mevzuat hükümlerinin esas
alınacağı hususları görevlendirme yazısında belirlenmelidir.
7- “Denetim sırasında mevzuata aykırılık tespit edilip tutanak tutulması gereken
durumlarda, imzadan imtina eden satıcı veya sağlayıcı için üçüncü bir şahsın (güvenlik
güçleri, muhtar, vb.) imzası gerekli midir?”
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Denetim konusuyla ilgili olarak işletme yetkilisinin varsa itirazları tutanağa
kaydedilmeli, tutanak bu şekilde ihtirazı kayıtla imzalatılmalı ve bir örneği de
denetlenenin yetkilisine bırakılmalıdır. Yetkili kişi tarafından tutanağın ihtirazı kayıtla
dahi imzadan imtina edilmesi, yani imzalanmaması durumunda, bu husus tutanakta
yetkili kişinin imzalaması gereken bölümde belirtilmeli ve tutanak denetim yapanlarca
imzalanmalıdır. Denetlenenin yetkili kişisinin tutanağın örneğini almaktan kaçındığı
durumlarda ise, tutanak örneği daha sonra resmi yazı ile denetlenene tebliğ edilmelidir.
8- “6502 sayılı Kanun’un 77’nci maddesinin on beşinci fıkrasında yer verilen
ceza hükmü, denetlenen kişi tarafından denetim sırasında istenen bilgi ve belgelerin
verilmemesi halinde uygulanacaktır. Söz konusu ceza hükmünün uygulanmasında nasıl
bir yol izlenmelidir?”
6502 sayılı Kanun’un 77 nci maddesinin on beşinci fıkrasında, “Bu Kanunun 75
inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler
hakkında yedi gün içinde bilgi ve belgelerin doğru olarak verilmesi veya yerinde
inceleme imkânının sağlanması ihtar edilir. İhtara rağmen aykırılığın devamı hâlinde
yirmi beş bin Türk Lirasından az olmamak üzere aykırılığın tespitinden bir önceki mali
yıl sonunda oluşan yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde birine kadar idari para cezası
verilir. Aykırı fiilin bir yıl içinde tekrar edilmesi hâlinde idari para cezası iki misli
olarak uygulanır.” hükmü yer almakta olup, atıf yapılan 75 inci maddenin ikinci fıkrası
ise; “Bu Kanun kapsamına giren hususlarda, yetkili ve görevli kişi veya kuruluşlara
her türlü bilgi ve belgenin doğru olarak gösterilmesi veya istenmesi hâlinde belgelerin
aslının veya onaylı kopyalarının verilmesi zorunludur.” şeklindedir.
Buna göre, denetim esnasında satıcı veya sağlayıcıdan talep edilen bilgi ve
belgenin sunulmaması halinde, yukarıda yer verilen Kanun hükümlerinin ihlali söz
konusu olacaktır. Böyle bir durumda, ispat hukuku açısından bir sorun yaşanmaması
adına, denetim esnasında talep edilen bilgi ve belgenin satıcı veya sağlayıcı tarafından
sunulmadığına ilişkin yerinde bir tutanak düzenlenmesi gerekmektedir.
Talep edilen bilgi ve belgenin niteliği de göz önünde bulundurularak, kısa bir süre
içerisinde hazırlanması ve sunulması mümkün olmayanlar için, denetim esnasında
sunulmadığı gerekçesiyle tutanak düzenlenmemesi ve yine satıcı veya sağlayıcıdan
resmi yazı ile bilgi ve belge talep edilmesi halinde yeterli makul sürenin tanınması
yerinde olacaktır.
Bununla beraber, gerek denetim esnasında, gerek resmi yazı ile talep edilen bilgi ve
belgenin, İl Müdürlüğünce takdir edilen makul bir sürede sunulmaması halinde, satıcı
veya sağlayıcıya, Kanunun ilgili hükümlerine de atıfta bulunmak suretiyle, talebin
yedi gün içerisinde yerine getirilmesi gerektiği, aksi halde haklarında idari yaptırım
uygulanacağı hususlarını konu edinen bir tekid yazısı gönderilmelidir. Tekid yazısında
verilen süre içinde de talep edilen bilgi ve belge sunulmazsa ilgili satıcı veya sağlayıcı
hakkında idari para cezası uygulanmalıdır.
9- “Denetim sırasında mevzuata aykırılık tespit edilip tutanakla belirtilmesi halinde,
yaptırım idari para cezası olmak zorunda mı, yoksa aykırılığın giderilmesi yönünde bir
kereye mahsus uyarı yapılabilir mi?”
Denetim sonunda tüketicinin korunması mevzuatına herhangi bir aykırılık tespit
edilmiş ve söz konusu aykırılık tutanak altına alınmışsa, 6502 sayılı Kanun’un “Ceza
hükümleri” başlıklı 77 nci maddesi hükümleri gereği, ihlalin karşılığında düzenlenmiş
olan idari para cezası uygulanmalıdır. 6502 sayılı Kanun düzenlemelerinde, ihlaller
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tespit edilip tutanak altına alındıktan sonra Valiliklerce uygulanacak idari yaptırım
olarak bir uyarı mekanizmasına yer verilmemiştir.
10- “Lokanta, manav, vb. gibi işletmelerde satışa konu malların fiyat listesinin
bağlı bulunulan odadan alınması zorunlu mudur? Kendilerinin hazırlamış olduğu fiyat
listeleri geçerlilik arz etmekte midir?”
Meslek Odalarının hazırladığı “fiyat listesi, asgari/azami fiyat” ile tüketicinin
korunması mevzuatında yer alan “Fiyat etiketi” farklı hususlardır. Lokanta, manav
gibi işletmelerde mal veya hizmet fiyatlarının odalardan alınması gibi bir zorunluluk
tüketicinin korunması mevzuatına göre mevcut değildir. Tüketicinin korunması
mevzuatında, satıcı veya sağlayıcıların mal veya hizmetleri için tüketiciye sunmuş
oldukları etiket, tarife ve fiyat listeleri inceleme konusu yapılmaktadır.
11- “Denetlenen bir işletmede yüz ürün bulunmaktadır, bu ürünlerin elli tanesi aynı
ürün iken geriye kalan elli ürün çeşitlilik arz etmektedir. Aynı olan elli adet ürünün fiyat
etiketi bulunmuyorsa, idari yaptırım tek ürün üzerinden mi, yoksa elli ürün üzerinden
mi uygulanacaktır? Özetle, aykırılığı tespit edilen her ürün için ayrı idari yaptırım mı
uygulanmalıdır?”
6502 sayılı Kanun’un “Ceza hükümleri” başlıklı 77 nci maddesinde belirtilmiş
olduğu üzere, düzenlenmiş olan yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında
mevzuata aykırılığı tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için ayrı idari para
cezası uygulanır. Buna göre somut örnekte, aynı olan elli adet ürünün fiyat etiketi
bulunmuyorsa, yani tek tür mal bazında fiyat etiketi ihlali varsa, o mal grubu için bir
adet idari para cezası uygulanacaktır. Geri kalan birbirinden farklı elli mal için ayrı
ayrı, yani elli adet idari para cezası uygulanacaktır.
12- “İşletmelerin muhtelif yerlerinde bulunan fiyat okuma cihazları fiyat etiketi
yerine ikame olabilir mi? Örneğin, kitapçıda, kitaplar üzerinde fiyat etiketi yok, buna
karşın mağazada birkaç yerde fiyat öğrenilen cihazlar mevcut. Yine, bazı işletmelerde
ürün kataloğu ya da broşürde fiyat olduğu gerekçesi ile fiyat etiketi konusunda sorun
yaşanmakta. Broşür ya da fiyat kataloğu fiyat etiketi bulundurma zorunluluğunu
ortadan kaldırır mı?”
Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nin “Etiket zorunluluğu olmayan mallar” başlıklı 6 ncı
maddesinde yer verilen “(1) Üzerinde veya ambalajında, etikette aranılan hususlar
basılı olarak açıkça yazılı bulunan mallarla, kitap, dergi ve gazete gibi üzerinde fiyatı
belirtilmiş olan mallarda ve arttırma suretiyle veya özel kanunlarına göre satışı yapılan
mallarda etiket bulundurulması zorunlu değildir.” hükmü gereği, üzerinde fiyatı
belirlenmiş olan kitaplar, hâlihazırda fiyat etiketi bulundurulması zorunlu olmayan
mallar arasında yer almaktadır.
Bununla beraber, fiyat etiketi bulunması zorunlu olan diğer mal grupları için Fiyat
Etiketi Yönetmeliği’nin “Etiketin konuluş biçimi ve yeri” başlıklı 7 nci maddesinin
“(1) Perakende olarak satışa arz edilen mallara konulması zorunlu olan etiketler;
malın niteliğine, malın satışa sunulduğu yerin büyüklüğüne, ticari usul ve adetlere göre
malın veya aynı nitelikteki mal gruplarının veya raflarının üzerine konulmak, dikilmek,
zımbalanmak, yapıştırılmak, bunlara herhangi bir bağ ile tutturulmak veya asılmak
suretiyle kullanılır.” hükmü gereği, herhangi bir şekilde malın veya malın bulunduğu
rafın üzerinde maddede sayılan şekillerde yer verilmek zorunda olduğundan, işletmelerin
muhtelif yerlerinde bulunan fiyat okuma cihazları bu zorunluluğu karşılamayacaktır.
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Yine, tüketicilerin gereği gibi bilgilendirilmesini amaçlayan Fiyat Etiketi
Yönetmeliği’ne göre, mal satın almak üzere olan tüketici için, o mal ile ilgili, üretim
yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dâhil satış fiyatı ve birim fiyatı bilgilerini kolaylıkla
görülebilir ve okunabilir kılmak üzere, basit ve açık şekilde malın veya aynı nitelikteki
mal gruplarının veya raflarının üzerine fiyat etiketi konulması, dikilmesi, zımbalanması,
yapıştırılması, bunlara herhangi bir bağ ile tutturulması veya asılması, etiket konulması
mümkün olmayan hâllerde aynı bilgileri kapsayan listelerin kolaylıkla görülebilir ve
okunabilir şekilde uygun yerlere asılması zorunludur. Dolayısıyla, somut örnekteki
gibi ürün kataloğunda veya broşürde yer verilen mal fiyatı, Yönetmelik kapsamındaki
fiyat etiketi bulundurma zorunluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.
13- “Mevzuata göre, mal ve hizmetlerin, fiyat etiketlerinde gösterilen indirimden
daha önceki indirimsiz fiyat üzerinden satıldığının ispat edilmesi zorunluluğu
bulunmakta mıdır? İndirimsiz fiyat üzerinden satış olmadan da indirim yapılabilir mi?”
6502 sayılı Kanun’un “Fiyat etiketi” başlıklı 54 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında
yer verilen, “(3) İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin indirimli satış fiyatı,
indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri ile etiketlerinde gösterilir. İndirimli
satışa konu edilen mal veya hizmetlerin indirimden önceki fiyattan daha düşük fiyatla
satışa sunulduğunun ispatı satıcı veya sağlayıcıya aittir.” hükmü gereği, satıcı veya
sağlayıcının sorulduğu şekilde bir ispat yükümlülüğü bulunmaktadır.
14- “6502 sayılı Kanun’un ‘Fiyat etiketi’ başlıklı 54 üncü maddesinin birinci
fıkrasında, ‘Perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının
üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde tüketicinin ödeyeceği tüm vergiler
dâhil satış fiyatı ve birim fiyatını gösteren, üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini içeren
etiket konulması; etiket konulması mümkün olmayan hâllerde aynı bilgileri kapsayan
listelerin görülebilecek şekilde uygun yerlere asılması zorunludur. Hizmetlerin tarife ve
fiyatlarını gösteren listeler de bu madde hükmüne göre düzenlenerek asılır.’ hükmüne
yer verilmiştir. Söz konusu Kanun hükmünde yer alan ‘malların ayırıcı özellikleri’
ifadesinden ne anlaşılması gerekmektedir? Fiyat etiketine ilişkin denetim yapılırken bu
ifadeye göre hangi hususlara dikkat edilmelidir? Somut örneklerle açıklar mısınız?”
6502 sayılı Kanun’un “Fiyat etiketi” başlıklı 54 üncü maddesinde ve bu maddeye
dayanılarak hazırlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nin “Etiket bulundurma zorunluluğu”
başlıklı 5 inci maddesinde yer alan “malın ayırıcı özellikleri” ifadesinden malın cinsi
anlaşılmalıdır. Buna göre, satışa sunulmuş olan malın cinsi, fiyat etiketlerinde “gömlek”,
“kazak”, “kalem”, “tencere”, “deterjan”, “süt”, “makarna” vb. gibi ibarelerle belirtilmiş
olmalıdır. Etiketlerde malların ayrıntılı özelliklerinin yer verilmesine ise lüzum yoktur.
15- “6502 sayılı Kanun’un ‘Fiyat etiketi’ başlıklı 54 üncü maddesinin ikinci
fıkrasında, ‘Etiket, tarife ve fiyat listelerinde belirtilen fiyat ile kasa fiyatı arasında fark
olması durumunda tüketici lehine olan fiyat uygulanır.’ hükmüne ve ‘Ceza hükümleri’
başlıklı 77 nci maddesinin birinci fıkrasında, ‘Bu Kanunun 4 üncü, 6 ncı, 7 nci, 18 inci,
19 uncu, 20 nci, 21 inci, 23 üncü, 26 ncı, 30 uncu, 33 üncü, 35 inci, 48 inci, 49 uncu, 51
inci, 52 nci, 54 üncü ve 57 nci maddelerinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket
edenler hakkında aykırılığı tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için iki yüz Türk
Lirası idari para cezası uygulanır.’ hükmüne yer verilmiştir. Buna göre, fiyat etiketi
ile kasa fiyatı arasında fark olması ve tüketicinin lehine olan fiyatın uygulanmaması
durumunda, ilgililer hakkında nasıl bir denetim usulü gerçekleştirilmelidir? Böyle bir
durumda ispat yükü hangi tarafa düşmektedir?”
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6502 sayılı Kanun’un “Fiyat etiketi” başlıklı 54 üncü maddesinde yer alan “Etiket,
tarife ve fiyat listelerinde belirtilen fiyat ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda
tüketici lehine olan fiyat uygulanır.” hükmü ve bu maddeye dayanılarak hazırlanan
Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nin “Etiket bulundurma zorunluluğu” başlıklı 5 inci
maddesinde yer alan “Malın veya hizmetin satış fiyatı” başlıklı 10 uncu maddesinde
yer alan “(1) Malın satış fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda tüketici
lehine olan fiyat uygulanır.” hükümleri gereği fiyat etiketi ile kasa fiyatı arasında fark
olması ve tüketicinin lehine olan fiyatın uygulanmaması durumunda, Kanun’un “Ceza
hükümleri” başlıklı 77 nci maddesi hükmü açık olduğundan her bir aykırılık tespiti
için idari para cezasına hükmedilmelidir. Bu hususta ispat yüküne dair mevzuatta açık
bir hüküm bulunmamakla beraber, hukuktaki genel ilkeler gereği, iddia eden iddiasını
ispatla yükümlü olduğundan, tüketici malı satın almış olduğu “kasa fiyatını” ispat
eden fatura, satış fişi gibi belgelerle malın rafı üzerindeki “fiyat etiketi” arasında fark
olduğunu mağazada düzenlenen tutanak, tarih bilgisi içeren fotoğraf vb. araçlar ile
ispat etmelidir.
16- “Manavlarda ve marketlerde satışa sunulan sebze ve meyvelerin fiyat etiketlerinde
yer alması gereken üretim bilgisine yer verilmediği tespit edildiğinde, satıcıların bu
konuda ‘biz ürünleri halden alıyoruz, üretim bilgisine dair halden herhangi bir bilgi
verilmediğinden satışa sunulan ürünlerin üretim bilgisini bilmiyoruz. Bu konuda sebze
ve meyve hallerinin sorumluluğu bulunmaktadır.’ savunmasıyla karşılaşılmaktadır.
Böyle bir durumda sorumluluk satıcılarda mı yoksa sebze ve meyve hallerinde midir?”
6502 sayılı Kanun’un 54 üncü maddesinde yer alan “(1) Perakende satışa arz
edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir ve
okunabilir şekilde tüketicinin ödeyeceği tüm vergiler dâhil satış fiyatı ve birim fiyatını
gösteren, üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini içeren etiket konulması; etiket konulması
mümkün olmayan hâllerde aynı bilgileri kapsayan listelerin görülebilecek şekilde
uygun yerlere asılması zorunludur.” hükmü ve bu maddeye dayanılarak hazırlanan
Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nin “Amaç” başlıklı 1 inci maddesinde yer alan “(1) Bu
Yönetmeliğin amacı; perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlerin etiket, tarife
ve fiyat listelerinin şekli, içeriği, kullanılması ile indirimli satışlara ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.” hükümleri gereği, fiyat etiketi “perakende” olarak satışa arz
edilen mallar için geçerli olduğundan, bu sorumluluk satıcıya ait olmakla beraber,
malın “üretim yeri” ifadesi, Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde yer
alan “ğ) Malın üretim yeri: Malın üretildiği ülkeyi” ifade etmektedir.
17- “Zabıta tarafından tutulan tutanakların belediyelerce İl Müdürlüklerine
gönderilmesi üzerine, İl Müdürlükleri tarafından zabıta tutanakları dayanak yapılarak
idari yaptırım uygulanabilir mi?”
6502 sayılı Kanun’un “Fiyat etiketi” başlıklı 54 üncü maddesinin dördüncü
fıkrasında, “(4) Bakanlık, belediyeler ve ilgili odalar, bu madde hükümlerinin
uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle görevlidirler.” hükmüne ve
Cezalarda yetki ve itiraz” başlıklı 78 inci maddesinin birinci fıkrasında,“(1)
Bu Kanunun 77 nci maddesinin ikinci, yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve on birinci
fıkralarındaki idari yaptırımlar Bakanlık tarafından verilir; on ikinci ve on üçüncü
fıkraları uyarınca Reklam Kurulu tarafından karar verilen idari yaptırımlar Bakanlık
tarafından uygulanır. Diğer fıkralarındaki idari yaptırımlar ise yaptırım uygulananın
merkezinin bulunduğu valilik tarafından verilir.” hükmüne yer verilmiştir.
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Buna göre, fiyat etiketine ilişkin 6502 sayılı Kanun’da yer verilen düzenlemelerin
uygulanması ve izlenmesiyle ilgili Bakanlığımız ile beraber Belediyeler ve ilgili Odalar
da yetkili kılınmıştır. Söz konusu düzenlemelere ilişkin ihlal halinde idari yaptırım
uygulama yetkisi ise yalnızca yaptırım uygulananın merkezinin bulunduğu Valiliklere
verilmiştir. Dolayısıyla, yalnızca fiyat etiketi düzenlemelerine ilişkin ihlallerde olmak
üzere, Belediyelerce usulüne uygun, gerekli bilgi ve belgelerle beraber eksiksiz bir
şekilde düzenlenip İl Müdürlüklerine gönderilen tutanaklar dayanak yapılarak, ihlalde
bulunanlar hakkında idari yaptırım uygulanabilir.
18- “İl Müdürlüklerine diğer İl Müdürlüklerinden yönlendirilen şikâyet
başvurularında, başvuru sahibinin şikâyet ettiği durumla ilgili Kanun maddesi
dışındaki Kanun maddelerinin de belirtilerek gereğinin yapılması talep edilmektedir
(Örneğin, başvuru sahibi tarafından garanti belgesi verilmediği şikâyet edilmesine
rağmen, başvuruyu gönderen İl Müdürlüğü başvurunun tanıtma ve kullanma kılavuzu
yönünden de incelenmesini talep etmektedir). Bu durumda başvuru sahibinin şikâyeti
mi yoksa başvuruyu gönderen İl Müdürlüğünün talebi mi dikkate alınacaktır?”
Ticaret İl Müdürlüklerinin 6502 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulama
Yönetmelikleri kapsamında denetim yapma görev ve yetkisi bulunmaktadır. Buna göre,
somut örnekte olduğu gibi, İl Müdürlüklerinin denetim sürecinde, yalnızca şikâyet
başvurusunda bahsedilen hususlarla bağlı olmayıp, 6502 sayılı Kanun ve uygulama
Yönetmeliklerinde düzenlenmiş olan tüm hususlara ilişkin denetim yapma görev ve
yetkisi bulunduğundan, dosyayı gönderen Ticaret İl Müdürlüğünün talepleri de dikkate
alınmalıdır.
19- “Satışa sunulan ürünlerin kullanma kılavuzları ve garanti belgelerinin
düzenlenmesine ilişkin sorumluluk üretici ve ithalatçıya, tüketiciye verilmesi ile ilgili
sorumluluk ise satıcıya aittir. Ancak bazı satıcılar ‘içinden çıkmadı’ gibi iddialarda
bulunuyor. Dolayısıyla bu durumun ‘ithalatçı veya üreticiden mi yoksa satıcıdan mı’
kaynaklı olduğu anlaşılamıyor. Ne yapılması gerekiyor?”
Bilindiği üzere, satışa sunulan malların tanıtma ve kullanma kılavuzları ile garanti
belgelerinin düzenlenmesine ilişkin sorumluluk üretici veya ithalatçıya, tüketiciye
verilmesi ile ilgili sorumluluk ise satıcıya aittir. Satıcı nezdinde yapılan denetimlerde,
piyasaya arz edilmiş ancak henüz tüketicilere satılmamış olan mallara ilişkin tanıtma
ve kullanma kılavuzları veya garanti belgelerinin düzenlenmemiş olduğunun tespiti
halinde, üretici veya ithalatçının sorumluluğu bulunmakta olup, haklarında idari
yaptırım uygulanabilir. Diğer taraftan, bahsi geçen tanıtma ve kullanma kılavuzları
veya garanti belgeleri düzenlenmemiş olan malların satıcı tarafından satılması halinde,
satışa ilişkin kanıt niteliğinde fatura veya benzeri belgelerin bulunmasına rağmen,
tanıtma ve kullanma kılavuzunun veya garanti belgesinin tüketiciye verildiğine dair
ispatlayıcı nitelikte bir belge yoksa satıcının sorumluluğu söz konusu olacak ve
hakkında idari yaptırım uygulanabilecektir.
Bununla beraber, Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği’nin “Tanıtma ve
kullanma kılavuzunda bulunması gereken bilgiler” başlıklı 7 nci maddesi ile Garanti
Belgesi Yönetmeliği’nin “Garanti belgesinde bulunması zorunlu bilgiler” başlıklı 7
nci maddesi kapsamında, tanıtma ve kullanma kılavuzları ile garanti belgelerinde yer
alması gereken hususların eksik olması durumunda, söz konusu belgeleri düzenleme
yükümlülüğünün üretici veya ithalatçıda olması nedeniyle, doğabilecek sorumluluk
yine üretici veya ithalatçıya ait olacaktır.
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20- “Garanti belgesi yönüyle gerçekleştirilen bir denetimde, garanti belgesi
bulunmayan doksan adet malın kırk adedinin satıcı tarafından satılmış olduğu, elli
adedinin ise satıcının stoklarında tutulduğu tespit edilmiştir. Böyle bir durumda,
garanti belgesi olmadan satılan kırk adet mal için satıcının sorumluluğu olduğu
açıkken, satıcının stoklarında tuttuğu geriye kalan elli adet mal için sorumluluk kimde
olacaktır? Satıcı tarafından satılan kırk adet garanti belgesi olmayan mal için de üretici
veya ithalatçı sorumlu mudur, yani üretici veya ithalatçı hakkında garanti belgesi
olmayan toplam doksan adet mal üzerinden mi idari para cezası uygulanmalıdır?”
6502 sayılı Kanun’un 77 nci maddesinin altıncı fıkrasında, “Bu Kanunun 55 inci ve
56 ncı maddelerinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket eden üretici ve ithalatçı
hakkında piyasaya arz edilen; satıcı hakkında tüketiciye satışı yapılan her bir mal için
iki yüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır.” hükmüne yer verilmiştir. Buna göre,
somut örnekte, piyasaya arz edilen doksan adet mala garanti belgesi düzenlenmemesi
nedeniyle üretici veya ithalatçıya, satılan kırk adet mala ait garanti belgesinin tüketiciye
verilmemesi nedeniyle ayrıca satıcıya idari yaptırım uygulanmalıdır.
21- “Garanti belgesi ve tanıtma ve kullanma kılavuzu denetimi yapılırken, ambalajlı
ve kapalı kutular içindeki ürünlere nasıl bakılabilir? Denetimle görevli personelin
ambalaj veya kutu açtırma yetkisi var mıdır?”
6502 sayılı Kanun’un “Denetim” başlıklı 75 inci maddesinin ikinci fırkasında, “(2)
Bu Kanun kapsamına giren hususlarda, yetkili ve görevli kişi veya kuruluşlara her
türlü bilgi ve belgenin doğru olarak gösterilmesi veya istenmesi hâlinde belgelerin
aslının veya onaylı kopyalarının verilmesi zorunludur.” hükmüne yer verilmiştir.
Buna göre, denetim sırasında, satıcı, denetimi yapılan malın ambalajı veya kutusu
açılmadan garanti belgesini veya tanıtma ve kullanma kılavuzunu denetimle görevli
personele gösterebiliyorsa denetlenen malın ambalajını veya kutusunu açtırmaya gerek
kalmayacaktır.
22- “İhtiyarı garanti belgesine ilişkin denetimde nasıl bir yol izlenmelidir?”
İhtiyari garanti, tüketicinin yasal hakları saklı kalmak kaydıyla, mal veya hizmetle
ilgili değişim, onarım, bakım, bedel iadesi ve benzeri hususlarda satıcı, sağlayıcı,
üretici veya ithalatçı tarafından verilen ilave taahhüdü ifade eder. İhtiyari garanti
taahhüdünün içeriği, tüketicinin 6502 sayılı Kanun’un 11 inci maddesinde düzenlenen
seçimlik haklarının kullanımını zorlaştırmamalı, yasal garanti süresini kısaltmamalıdır.
İhtiyari garanti taahhüdünün yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi
zorunludur. İhtiyari garanti taahhüdü, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile
tüketiciye verilmese dahi taahhütte bulunanı bağlar. 6502 sayılı Kanun’un 57 nci
maddesine aykırılık tespit edilmesi durumunda, Kanunun 77 nci maddesinin birinci
fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanır.
23- “Yalnızca İl Müdürlüğümüz tarafından iş yeri dışında satış yetki belgesi verilmiş
olan firmaları mı denetleme yetkimiz bulunuyor? Yoksa İlimizde bu tür faaliyet gösteren
tüm firmaları mı denetlemememiz gerekir? Bunların tespiti nasıl yapılmalı? Tespiti
yapıldığında İl Müdürlüğümüze müracaat etmeleri mi sağlanmalı yoksa bununla
birlikte idari yaptırım mı uygulanmalı?”
Bilindiği üzere, mülga Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik’e göre kapıdan satış yetki belgesinin geçerliliği, başvuru
esnasında satıcı veya sağlayıcının bildirdiği ve kapıdan satış yapılmasını öngördüğü il
veya illerle sınırlıyken, meri İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği ile yetki
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belgesi başvurusu esnasında istenen bilgi ve belgelerden “kapıdan satış yapılmasını
öngördüğü il veya iller” çıkarılmış olup, hangi il müdürlüğünden alınmış olursa olsun
yetki belgesi ülke çapında geçerli hale getirilmiştir.
Bu doğrultuda, yetki belgesi başka bir il müdürlüğünden alınmış olsa dahi, ilinizde
iş yeri dışında satış faaliyeti gösteren bütün satıcı veya sağlayıcıların denetlenmesi
mümkün olmakla birlikte, idari yaptırım uygulanmasını gerektiren bir aykırılığın tespiti
halinde, 6502 sayılı Kanun’un “Cezalarda yetki ve itiraz” başlıklı 78 inci maddesinin
birinci fıkrası uyarınca, söz konusu yaptırımın satıcı veya sağlayıcının merkezinin
bulunduğu Valilik tarafından uygulanabileceği unutulmamalı ve nezdinde denetim
gerçekleştirilen satıcı veya sağlayıcının merkezinin başka bir ilde olması halinde,
aykırılığı somut bir biçimde ortaya koyacak denetime ilişkin tüm bilgi ve belgelerin
yaptırım uygulanmak üzere ilgili Valiliğe gönderilmesi gerekmektedir.
24- “İdari para cezası uygulanırken her bir aykırılık için ayrı işlem mi yapılması
gerekir? Yoksa bunları birleştirip tek bir idari yaptırım mı uygulamamız gerekiyor?”
Yaptırım uygulanan kişinin idari yargı yoluna başvurması halinde, bazı İdare
Mahkemeleri tarafından tek tutanakla tutulmuş olan birden fazla idari yaptırım
kararının arasından birinin bile hukuka uygun bulunmaması halinde, aynı tutanakta
tutulmuş olan diğer idari yaptırım kararlarının da iptal edildiği gözlemlenmektedir. Bu
nedenle, gerek Bakanlığımız müfettişlerince gerçekleştirilen denetimler neticesinde
hazırlanan inceleme raporları, gerekse resen yapılan denetimler neticesinde uygulanan
idari yaptırımlarda; 6502 sayılı Kanun’un birden fazla maddesinin ihlali neticesinde,
farklı idari para cezalarının uygulanması gerektiği durumların ortaya çıkması halinde,
bunların toplanarak tek bir tutanak ile muhatabına tebliğ edilmesi yerine, Kanunun
farklı hükümlerine aykırılıktan kaynaklanan her bir idari para cezası için ayrı karar
tutanağı düzenlenip ilgiliye tebliğ edilmesi önem arz etmektedir.
25- “Uygulanmış olan bir idari para cezasının, daha sonra yanlış bir tespit nedeniyle
uygulandığı ortaya çıkarsa, yargı yoluna gidilmeksizin geri alınması mümkün müdür?
Mümkünse nasıl bir yol izlenmelidir?”
İdari işlemler, idari makamların kamu gücü kullanarak idare işlevine yönelik olarak
tesis etmiş oldukları idare hukuku alanında sonuç doğuran hukuki işlemlerdir. İdari
işlemin geri alınması işlemi ise, idari işlemi yapan idare tarafından o işlemin ortadan
kaldırılmasına yönelik yapılan başka bir idari işlemdir. İdarenin her faaliyetinde olduğu
gibi, geri almada da amaç kamu yararıdır. Hukuka aykırı bir işlemin hukuk düzeninden
çıkarılması, bu işlemin meydana getirdiği haksız durumların giderilmesi kamu yararı
gereğidir.
Geri alma işlemiyle, geri alınan işlemin yapıldığı tarih ile geri alındığı tarih arasında
meydana gelen tüm hukuki durumlar geçersiz hale getirilmektedir. Bu sebeple, geri
alma işlemi, idari işlemlerin geriye yürümezliği ilkesinin istisnasını oluşturmaktadır.
Geri almanın geçmişe etkili olması demek, eski halin aynen sağlanması, geriye
getirilmesi demektir. Bu nedenle, idari işlemin geri alınması, sonuçları bakımından o
işlemin yargı yerince iptaline çok benzemektedir.
Kanunlarda aksi öngörülmedikçe, geri alma işleminde usulde paralellik ilkesi
geçerlidir. Yani, geri alınan işlem hangi usulle yapılmışsa, geri alma işlemi de aynı
usul ve şekille yapılmalıdır. Yine, yetkide paralellik ilkesi gereği, hukuka aykırı bir
işlemi geri almaya yetkili merci, kural olarak, o işlemi yapan idaredir. 2577 sayılı İdari
Yargılama Usulü Kanunu’nun 11 inci maddesi uyarınca, geri alma işleminin yapılması,
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işlemi yapan idarenin üst makamından, üst makam yoksa işlemi yapmış olan idari
makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebilir.
26- “Tüketici Hakem Heyetleri’nin dosya incelemeleri neticesinde ulaştıkları idari
para cezası gerektiren aykırılık tespitlerinin İl Müdürlüklerinin denetim bölümlerine
iletilmesi halinde, doğrudan idari yaptırım mı uygulanmalı, yoksa ihbar kabul edilip
baştan mı denetim süreci başlatılmalıdır?”
6502 sayılı Kanun’un “Denetim” başlıklı 75 inci maddesinde, tüketicinin korunması
mevzuatı kapsamında denetim yapabilecek kişilerin, Bakanlık müfettişleri, gümrük ve
ticaret denetmenleri ve Bakanlıkça görevlendirilecek personel olduğu düzenlenmiştir.
Bu bağlamda, Tüketici Hakem Heyetleri’nin tüketici uyuşmazlıklarına ilişkin olarak
kendilerine yapılan başvuruları incelemeleri neticesinde, 6502 sayılı Kanun kapsamında
idari para cezası gerektiren bir aykırılık tespit etmeleri halinde, bu tespitlerini Ticaret İl
Müdürlüklerinin ilgili birimlerine iletmelerinin ihbar olarak kabul edilmesi ve konuya
ilişkin baştan denetim süreci başlatılması gerektiği değerlendirilmektedir.
27- “Saadet zinciri olarak bilinen piramit satış sistemlerine ilişkin olarak İl
Müdürlüklerine gelen şikâyetlere yönelik nasıl işlem yapılabilir?”
6502 sayılı Kanun’un “Piramit satış sistemleri” başlıklı 75 inci maddesinde,
“(1) Piramit satış; katılımcılarına bir miktar para veya malvarlığı ortaya koymak
karşılığında, sisteme aynı şartlar altında başka katılımcılar bulma koşuluyla bir para
veya malvarlığı kazancı olanağı ümidi veren ve malvarlığı kazancının elde edilmesini
tamamen veya kısmen diğer katılımcıların da koşullara uygun davranmasına bağlı
kılan, gerçekçi olmayan veya gerçekleşmesi çok güç olan kazanç beklentisi sistemidir.
(2) Piramit satış sisteminin kurulması, yayılması veya tavsiye edilmesi yasaktır.(3)
Bakanlık, piramit satış sistemleri ile ilgili gerekli incelemeleri yapmaya ve varsa
elektronik sistemin ülkemizde durdurulması dâhil ilgili kamu kurum veya kuruluşlarıyla
iş birliği içinde gerekli önlemleri almaya yetkilidir.” hükümlerine ve “Ceza hükümleri”
başlıklı 77 nci maddesinin on yedinci fıkrasında, “Bu Kanunun 80 inci maddesine aykırı
olarak piramit satış sistemini başlatan, düzenleyen veya toplantı, elektronik posta veya
diğer birçok kimsenin de katılımını sağlamaya elverişli yöntemlerle yayan veya böyle
bir sistemin diğer bir şekilde yayılmasını ticari amaçlarla destekleyenler hakkında
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.”
hükmüne yer verilmiştir.
Piramit sistemlerde satışa konu edilen ürünlerin en belirgin özelliği, esas amacı
sisteme giriş bedelini gizlemek olan ürünün aslında kendi başına pek bir değere sahip
olmaması ya da ürün çeşitliliği varsa da piyasa fiyatının oldukça üstünde satılmasıdır.
Ürün olarak ortaya konan örnekler genellikle piyasada benzeri olmayan ya da antika
veya koleksiyon özelliği olduğu iddia edildiğinden piyasada benzeri bulunmayan ve
dolayısıyla fiyat, nitelik gibi hususlarda kıyaslama yapılmasının imkânsız olduğu ürünler
olabildiği gibi, çeşitli yöntemlerle sağlık ve zindelik sağladığı iddia edilen ürünlerden
de oluşabilmektedir. Ürünlerin gerçek ticari değerleri çok düşük iken, üyelerden alınan
bedellerin karşılığı zincir içerisinde çok yüksek tutarlara ulaşabilmektedir. Aşırı fiyatla
satılan bu ürünlerden elde edilen tutarlar piramit sistem için kullanılmaktadır.
Bu kapsamda, Ticaret İl Müdürlükleri tarafından, ilgili şahıs veya şirket nezdinde
yapılan denetim neticesinde, üyelik yapısı ve kazanç sistemi gibi unsurlar dikkate
alındığında piramit satış sisteminin oluşturulduğuna kanaat getirilmesi halinde, anılan
satış sistemini başlattığı, yaydığı veya böyle bir sistemin diğer bir şekilde yayılmasını
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ticari amaçlarla desteklediği tespit edilenler hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına
suç duyurusunda bulunulabilir. Bununla beraber, ilgili şikâyetler incelenmek ve
değerlendirilmek üzere Bakanlığa da intikal ettirilebilir.
28- “Tüketicileri aldatmaya yönelik olan ticari reklamların denetimi nasıl
yapılmalıdır?”
Reklam, ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak, bir mal veya hizmetin
satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek
veya ikna etmek amacıyla, reklam verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı,
görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğindeki
duyurulardır. 6502 sayılı Kanun’un “Reklam Kurulu” başlıklı 63 üncü maddesi
uyarınca oluşturulmuş bulunan Reklam Kurulu, ticari reklamlarda uyulması gereken
ilkeleri belirleme, bu ilkeler çerçevesinde ticari reklamları inceleme, haksız ticari
uygulamalara karşı tüketiciyi korumaya yönelik düzenlemeleri yapma, inceleme ve
denetimlerin sonucunda haksız ticari uygulamalar ile mevzuata aykırı reklamlara
ilişkin idari yaptırım uygulama yetkilerini haizdir. Reklam Kurulu, Başkan (ilgili
Genel Müdür), Genel Sekreter (ilgili Genel Müdür Yardımcısı), Üyeler (sivil toplum
örgütleri ile kamu kurum ve kuruluşlarından katılan toplam on dokuz üye), Sekretarya
(Kurul üyesi ilgili Genel Müdür Yardımcısı ile yeterli sayıda Bakanlık personeli)
ve İhtisas Komisyonlarından oluşur. Reklam Kurulu, mevzuata aykırı reklamlardan
dolayı, ihlalin niteliğine göre, üç aya kadar tedbiren durdurma, durdurma, düzeltme ve
idari para cezası yaptırımlarından birine veya birkaçına hükmedebilir. Reklam Kurulu
tarafından karar verilen idari yaptırımlar Bakanlık tarafından uygulanır. Buna göre,
Ticaret İl Müdürlüklerince tüketicileri aldatıcı nitelikte olduğu değerlendirilen ticari
reklamların, mevzuata aykırılığı hususunun incelenmesi amacıyla Reklam Kurulu’na
gönderilmesi yerinde olacaktır.
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5. TÜKETİCİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN MEVZUAT
5.1. 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
Kanun Numarası
: 6502
Kabul Tarihi
: 7/11/2013
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/11/2013
Yayımlandığı DüstuR : Tertip: 5

Sayı: 28835
Cilt : 54

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık
ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel
tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri
almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki
politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Kanun, her türlü tüketici işlemi ile tüketiciye yönelik
uygulamaları kapsar.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Bakan: Gümrük ve Ticaret Bakanını,
b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
c) Genel Müdür: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürünü,
ç) Genel Müdürlük: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünü,
d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt
edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,
e) İthalatçı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere mal veya hizmetleri ya da bu
malların hammaddelerini yahut ara mallarını ticari veya mesleki amaçlarla ithal ederek
satım, kira, finansal kiralama veya benzeri bir yolla piyasaya süren gerçek veya tüzel kişiyi,
f) Kalıcı veri saklayıcısı: Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi,
bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde
kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen
ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza
kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,
g) Konut finansmanı kuruluşu: Konut finansmanı kapsamında doğrudan tüketiciye
kredi kullandıran ya da finansal kiralama yapan bankalar ile Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurulu tarafından konut finansmanı faaliyetinde bulunması uygun görülen
finansal kiralama şirketleri ve finansman şirketlerini,
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ğ) Kredi veren: Mevzuatı gereği tüketicilere kredi vermeye yetkili olan gerçek veya
tüzel kişiyi,
h) Mal: Alışverişe konu olan; taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar
ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri
her türlü gayri maddi malları,
ı) Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla
tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek
veya tüzel kişiyi,
i) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla
tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya
tüzel kişiyi,
j) Teknik düzenleme: 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik
Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunda yer alan tanımı,
k) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel
kişiyi,
l) Tüketici işlemi: Mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak
üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına
hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma,
simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her
türlü sözleşme ve hukuki işlemi,
m) Tüketici örgütleri: Tüketicinin korunması amacıyla kurulan dernek, vakıf veya
bunların üst kuruluşlarını,
n) Üretici: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere tüketiciye sunulmuş olan
mal ya da bu malların hammaddelerini yahut ara mallarını üretenler ile mal üzerine
markasını, unvanını veya herhangi bir ayırt edici işaretini koyarak kendisini üretici
olarak gösteren gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

İKİNCİ KISIM
Genel Esaslar
Temel ilkeler
MADDE 4- (1) Bu Kanunda yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen sözleşmeler ile
bilgilendirmeler en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve
okunabilir bir şekilde düzenlenir ve bunların bir nüshası kâğıt üzerinde veya kalıcı veri
saklayıcısı ile tüketiciye verilir. Sözleşmede bulunması gereken şartlardan bir veya
birkaçının bulunmaması durumunda, eksiklik sözleşmenin geçerliliğini etkilemez. Bu
eksiklik sözleşmeyi düzenleyen tarafından derhâl giderilir.(2) Sözleşmede öngörülen
koşullar, sözleşme süresi içinde tüketici aleyhine değiştirilemez.
(3) Tüketiciden; kendisine sunulan mal veya hizmet kapsamında haklı olarak
yapılmasını beklediği ve sözleşmeyi düzenleyenin yasal yükümlülükleri arasında
yer alan edimler ile sözleşmeyi düzenleyenin kendi menfaati doğrultusunda yapmış
olduğu masraflar için ek bir bedel talep edilemez. Bankalar, tüketici kredisi veren
finansal kuruluşlar ve kart çıkaran kuruluşlar tarafından tüketiciye sunulan ürün veya
hizmetlerde ise tüketiciden faiz dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf
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türleri ile bunlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın görüşü alınarak bu Kanunun ruhuna
uygun olarak ve tüketiciyi koruyacak şekilde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu tarafından belirlenir.
(4) Bu Kanunda düzenlenen sözleşmelere istinaden tüketiciden talep edilecek her
türlü ücret ve masrafa ilişkin bilgilerin, sözleşmenin eki olarak kâğıt üzerinde yazılı
şekilde tüketiciye verilmesi zorunludur. Uzaktan iletişim aracıyla kurulan sözleşmelerde
ise, bu bilgiler kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun şekilde verilir. Bu bilgilerin
tüketiciye verildiğinin ispatı sözleşmeyi düzenleyene aittir.
(5) Tüketicinin yapmış olduğu işlemler nedeniyle kıymetli evrak niteliğinde sadece
nama yazılı ve her bir taksit ödemesi için ayrı ayrı olacak şekilde senet düzenlenebilir.
Bu fıkra hükümlerine aykırı olarak düzenlenen senetler tüketici yönünden geçersizdir.
(6) Tüketici işlemlerinde, tüketicinin edimlerine karşılık olarak alınan şahsi
teminatlar, her ne isim altında olursa olsun adi kefalet sayılır. Tüketicinin alacaklarına
ilişkin karşı tarafça verilen şahsi teminatlar diğer kanunlarda aksine hüküm
bulunmadıkça müteselsil kefalet sayılır.
(7) Temerrüt hâli de dâhil olmak üzere, tüketici işlemlerinde bileşik faiz uygulanmaz.
(8) Bu Kanun tüm düzenlemeleri yönünden katılım bankalarını da kapsar.
Uygulama, kâr payı dikkate alınarak yapılır.
Tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar
MADDE 5- (1) Haksız şart; tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye dâhil
edilen ve tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına
aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme şartlarıdır.
(2) Tüketiciyle akdedilen sözleşmelerde yer alan haksız şartlar kesin olarak
hükümsüzdür. Sözleşmenin haksız şartlar dışındaki hükümleri geçerliliğini korur. Bu
durumda sözleşmeyi düzenleyen, kesin olarak hükümsüz sayılan şartlar olmasaydı
diğer hükümlerle sözleşmeyi yapmayacak olduğunu ileri süremez.
(3) Bir sözleşme şartı önceden hazırlanmış ve standart sözleşmede yer alması
nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere
edilmediği kabul edilir. Sözleşmeyi düzenleyen, bir standart şartın münferiden
müzakere edildiğini iddia ediyorsa bunu ispatla yükümlüdür. Sözleşmenin bütün olarak
değerlendirilmesinden standart sözleşme olduğu sonucuna varılırsa, bu sözleşmedeki
bir şartın belirli unsurlarının veya münferit bir hükmünün müzakere edilmiş olması,
sözleşmenin kalan kısmına bu maddenin uygulanmasını engellemez.
(4) Sözleşme şartlarının yazılı olması hâlinde, tüketicinin anlayabileceği açık ve
anlaşılır bir dilin kullanılmış olması gerekir. Sözleşmede yer alan bir hükmün açık ve
anlaşılır olmaması veya birden çok anlama gelmesi hâlinde; bu hüküm, tüketicinin
lehine yorumlanır.
(5) Faaliyetlerini, kanun veya yetkili makamlar tarafından verilen izinle yürütmekte
olan kişi veya kuruluşların hazırladıkları sözleşmelere de niteliklerine bakılmaksızın
bu madde hükümleri uygulanır.
(6) Bir sözleşme şartının haksızlığı; sözleşme konusu olan mal veya hizmetin
niteliği, sözleşmenin kuruluşunda var olan şartlar ve sözleşmenin diğer hükümleri veya
haksız şartın ilgili olduğu diğer bir sözleşmenin hükümleri dikkate alınmak suretiyle
sözleşmenin kuruluş anına göre belirlenir.
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(7) Sözleşme şartlarının haksızlığının takdirinde, bu şartlar açık ve anlaşılır bir
dille yazılmış olmak koşuluyla, hem sözleşmeden doğan asli edim yükümlülükleri
arasındaki hem de mal veya hizmetin piyasa değeri ile sözleşmede belirlenen fiyat
arasındaki dengeye ilişkin bir değerlendirme yapılamaz.
(8) Bakanlık, genel olarak kullanılmak üzere hazırlanmış sözleşmelerde yer alan
haksız şartların, sözleşme metinlerinden çıkarılması veya kullanılmasının önlenmesi
için gerekli tedbirleri alır.
(9) Haksız şartların tespit edilmesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile
sınırlayıcı olmamak üzere haksız şart olduğu kabul edilen sözleşme şartları yönetmelikle
belirlenir.
Satıştan kaçınma
MADDE 6- (1) Vitrinde, rafta, elektronik ortamda veya açıkça görülebilir herhangi
bir yerde teşhir edilen malın, satılık olmadığı belirtilen bir ibareye yer verilmedikçe
satışından kaçınılamaz.
(2) Hizmet sağlamaktan haklı bir sebep olmaksızın kaçınılamaz.
(3) Ticari veya mesleki amaçlarla hareket edenler; aksine bir teamül, ticari örf veya
adet ya da haklı bir sebep yoksa; bir mal veya hizmetin satışını o mal veya hizmetin,
kendisi tarafından belirlenen miktar, sayı, ebat gibi koşullara ya da başka bir mal veya
hizmetin satın alınması şartına bağlayamaz.
(4) Bakanlık ve belediyeler, bu madde hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine
ilişkin işleri yürütmekle görevlidir.
Sipariş edilmeyen mal veya hizmetler
MADDE 7- (1) Sipariş edilmeyen malların gönderilmesi ya da hizmetlerin sunulması
durumunda, tüketiciye karşı herhangi bir hak ileri sürülemez. Bu hâllerde, tüketicinin
sessiz kalması ya da mal veya hizmeti kullanmış olması, sözleşmenin kurulmasına
yönelik kabul beyanı olarak yorumlanamaz. Tüketicinin malı geri göndermek veya
muhafaza etmek gibi bir yükümlülüğü yoktur.
(2) Bir mal veya hizmetin sipariş edildiğini iddia eden bu iddiasını ispatla
yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Ayıplı Mal ve Hizmetler
BİRİNCİ BÖLÜM
Ayıplı Mallar
Ayıplı mal
MADDE 8- (1) Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış
olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken
özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır.
(2) Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında
ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımayan;
satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı
olan; muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul olarak
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beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik
eksiklikler içeren mallar da ayıplı olarak kabul edilir.
(3) Sözleşmeye konu olan malın, sözleşmede kararlaştırılan süre içinde teslim
edilmemesi veya montajının satıcı tarafından veya onun sorumluluğu altında
gerçekleştirildiği durumlarda gereği gibi monte edilmemesi sözleşmeye aykırı ifa
olarak değerlendirilir. Malın montajının tüketici tarafından yapılmasının öngörüldüğü
hâllerde, montaj talimatındaki yanlışlık veya eksiklik nedeniyle montaj hatalı
yapılmışsa, sözleşmeye aykırı ifa söz konusu olur.
Ayıplı maldan sorumluluk
MADDE 9- (1) Satıcı, malı satış sözleşmesine uygun olarak tüketiciye teslim
etmekle yükümlüdür.
(2) Satıcı, kendisinden kaynaklanmayan reklam yoluyla yapılan açıklamalardan
haberdar olmadığını ve haberdar olmasının da kendisinden beklenemeyeceğini veya
yapılan açıklamanın içeriğinin satış sözleşmesinin akdi anında düzeltilmiş olduğunu
veya satış sözleşmesi kurulma kararının bu açıklama ile nedensellik bağı içinde
olmadığını ispatladığı takdirde açıklamanın içeriği ile bağlı olmaz.
İspat yükü
MADDE 10- (1) Teslim tarihinden itibaren altı ay içinde ortaya çıkan ayıpların,
teslim tarihinde var olduğu kabul edilir. Bu durumda malın ayıplı olmadığının ispatı
satıcıya aittir. Bu karine, malın veya ayıbın niteliği ile bağdaşmıyor ise uygulanmaz.
(2) Tüketicinin, sözleşmenin kurulduğu tarihte ayıptan haberdar olduğu veya
haberdar olmasının kendisinden beklendiği hâllerde, sözleşmeye aykırılık söz konusu
olmaz. Bunların dışındaki ayıplara karşı tüketicinin seçimlik hakları saklıdır.
(3) Satışa sunulacak ayıplı mal üzerine ya da ambalajına, üretici, ithalatçı veya
satıcı tarafından tüketicinin kolaylıkla okuyabileceği şekilde malın ayıbına ilişkin
açıklayıcı bilgiyi içeren bir etiket konulur. Bu etiketin tüketiciye verilmesi veya ayıba
ilişkin açıklayıcı bilginin tüketiciye verilen fatura, fiş veya satış belgesi üzerinde açıkça
gösterilmesi zorunludur. Teknik düzenlemesine uygun olmayan ürünler ise hiçbir şekilde
piyasaya arz edilemez. Bu ürünlere, Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması
ve Uygulanmasına Dair Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Tüketicinin seçimlik hakları
MADDE 11- (1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak
üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi
yerine getirmekle yükümlüdür.
(2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya
ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda
satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi
tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde
sorumlu tutulmaz.
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(3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız
güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya
ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde
malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici
açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
(4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin
seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden
itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü
içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca
çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım
talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde
tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.
(5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını
seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı
derhâl tüketiciye iade edilir.
(6) Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin
seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri
ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca
tazminat da talep edebilir.
Zamanaşımı
MADDE 12- (1) Kanunlarda veya taraflar arasındaki sözleşmede daha uzun bir
süre belirlenmediği takdirde, ayıplı maldan sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış
olsa bile, malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir. Bu
süre konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallarda taşınmazın teslim tarihinden itibaren
beş yıldır.
(2) Bu Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası saklı olmak üzere ikinci el
satışlarda satıcının ayıplı maldan sorumluluğu bir yıldan, konut veya tatil amaçlı
taşınmaz mallarda ise üç yıldan az olamaz.
(3) Ayıp, ağır kusur ya da hile ile gizlenmişse zamanaşımı hükümleri uygulanmaz.

İKİNCİ BÖLÜM
Ayıplı Hizmetler
Ayıplı hizmet
MADDE 13- (1) Ayıplı hizmet, sözleşmede belirlenen süre içinde başlamaması
veya taraflarca kararlaştırılmış olan ve objektif olarak sahip olması gereken özellikleri
taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan hizmettir.
(2) Hizmet sağlayıcısı tarafından bildirilen, internet portalında veya reklam ve
ilanlarında yer alan özellikleri taşımayan ya da yararlanma amacı bakımından değerini
veya tüketicinin ondan makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran
maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren hizmetler ayıplıdır.
Ayıplı hizmetten sorumluluk
MADDE 14- (1) Sağlayıcı, hizmeti sözleşmeye uygun olarak ifa etmekle
yükümlüdür.
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(2) Sağlayıcı, kendisinden kaynaklanmayan reklam yoluyla yapılan açıklamalardan
haberdar olmadığını ve haberdar olmasının da kendisinden beklenemeyeceğini veya
yapılan açıklamanın içeriğinin hizmet sözleşmesinin kurulduğu tarihte düzeltilmiş
olduğunu veya hizmet sözleşmesinin kurulması kararının bu açıklama ile nedensellik
bağı içermediğini ispatladığı takdirde açıklamanın içeriği ile bağlı olmaz.
Tüketicinin seçimlik hakları
MADDE 15- (1) Hizmetin ayıplı ifa edildiği durumlarda tüketici, hizmetin yeniden
görülmesi, hizmet sonucu ortaya çıkan eserin ücretsiz onarımı, ayıp oranında bedelden
indirim veya sözleşmeden dönme haklarından birini sağlayıcıya karşı kullanmakta
serbesttir. Sağlayıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar sağlayıcı
tarafından karşılanır. Tüketici, bu seçimlik haklarından biri ile birlikte Türk Borçlar
Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.
(2) Ücretsiz onarım veya hizmetin yeniden görülmesinin sağlayıcı için orantısız
güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici bu hakları kullanamaz.
Orantısızlığın tayininde hizmetin ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik
haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar
dikkate alınır.
(3) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını
seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden indirim yapılan tutar
derhâl tüketiciye iade edilir.
(4) Ücretsiz onarım veya hizmetin yeniden görülmesinin seçildiği hâllerde,
hizmetin niteliği ve tüketicinin bu hizmetten yararlanma amacı dikkate alındığında,
makul sayılabilecek bir süre içinde ve tüketici için ciddi sorunlar doğurmayacak
şekilde bu talep sağlayıcı tarafından yerine getirilir. Her hâlükârda bu süre talebin
sağlayıcıya yöneltilmesinden itibaren otuz iş gününü geçemez. Aksi takdirde tüketici
diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.
Zamanaşımı
MADDE 16- (1) Kanunlarda veya taraflar arasındaki sözleşmede daha uzun bir
süre belirlenmediği takdirde, ayıplı hizmetten sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya
çıkmış olsa bile, hizmetin ifası tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir.
(2) Ayıp, ağır kusur ya da hile ile gizlenmişse zamanaşımı hükümleri uygulanmaz.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Tüketici Sözleşmeleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Taksitle Satış
Taksitle satış sözleşmeleri
MADDE 17- (1) Taksitle satış sözleşmesi, satıcı veya sağlayıcının malın teslimi veya
hizmetin ifasını üstlendiği, tüketicinin de bedeli kısım kısım ödediği sözleşmelerdir.
(2) Tüketicinin, kira süresi sonunda bir malın mülkiyetini edinme zorunluluğunun
bulunduğu finansal kiralama sözleşmeleri hakkında da bu Bölüm hükümleri uygulanır.
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(3) Taksitle satış sözleşmesi yazılı olarak kurulmadıkça geçerli olmaz. Geçerli bir
sözleşme yapmamış olan satıcı veya sağlayıcı, sonradan sözleşmenin geçersizliğini
tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez.
Cayma hakkı
MADDE 18- (1) Tüketici, yedi gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve
cezai şart ödemeksizin taksitle satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.
(2) Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcı veya
sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda
tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür.
(3) Satıcı cayma süresi içinde malı tüketiciye teslim etmişse tüketici, malı ancak
olağan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilir; aksi takdirde tüketici
cayma hakkını kullanamaz. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin
onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde de tüketici cayma hakkını
kullanamaz.
(4) Tüketicinin satıcıyı bulduğu finansal kiralama işlemlerinde cayma hakkı
kullanılamaz.
Temerrüt
MADDE 19- (1) Taksitle satış sözleşmelerinde tüketicinin taksitleri ödemede
temerrüde düşmesi durumunda, satıcı veya sağlayıcı, kalan borcun tümünün ifasını
talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hak ancak satıcı veya sağlayıcının bütün
edimlerini ifa etmiş olması, tüketicinin de kalan borcun en az onda birini oluşturan
ve birbirini izleyen en az iki taksidi veya kalan borcun en az dörtte birini oluşturan bir
taksidi ödemede temerrüde düşmesi hâlinde kullanılabilir. Satıcı veya sağlayıcının bu
hakkı kullanabilmesi için tüketiciye en az otuz gün süre vererek muacceliyet uyarısında
bulunması zorunludur.
(2) Muaccel kılınan taksitlerin hesaplanmasında faiz, komisyon ve benzeri masraflar
dikkate alınmaz.
Erken ödeme
MADDE 20- (1) Tüketici, borçlandığı toplam miktarı önceden ödeyebileceği gibi
vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksit ödemesinde de bulunabilir. Her iki durumda
da satıcı veya sağlayıcı, faiz veya komisyon aldığı durumlarda ödenen miktara göre
gerekli tüm faiz ve komisyon indirimini yapmakla yükümlüdür.
Diğer hususlar
MADDE 21- (1) Tüketicinin taşınır bir malın satış bedelini önceden kısım kısım
ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen ödenmesinden sonra satılanı tüketiciye teslim
etmeyi üstlendikleri ve ödeme süresi bir yıldan daha uzun veya belirsiz olan sözleşmeler
hakkında Türk Borçlar Kanununun ön ödemeli taksitle satış hükümleri uygulanır.
(2) Sözleşmenin zorunlu içeriği, tüketici ile satıcı ve sağlayıcının hak ve
yükümlülükleri, cayma hakkı, erken ödeme ile diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar
yönetmelikle belirlenir.
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İKİNCİ BÖLÜM
Tüketici Kredileri
Tüketici kredisi sözleşmeleri
MADDE 22- (1) Tüketici kredisi sözleşmesi, kredi verenin tüketiciye faiz veya
benzeri bir menfaat karşılığında ödemenin ertelenmesi, ödünç veya benzeri finansman
şekilleri aracılığıyla kredi verdiği veya kredi vermeyi taahhüt ettiği sözleşmeyi ifade
eder.
(2) Kredi kartı sözleşmeleri, faiz veya benzeri bir menfaat karşılığında, ödemenin
üç aydan daha uzun süre ertelenmesi veya benzer şekilde taksitle ödeme imkânı
sağlanması hâlinde tüketici kredisi sözleşmesi olarak değerlendirilir. Ancak bu
durumda uygulanacak faiz oranı kredi kartı sözleşmesi uyarınca belirlenen orandan
fazla olamaz.
(3) Tüketici kredisi sözleşmesi yazılı olarak kurulmadıkça geçerli olmaz. Geçerli bir
sözleşme yapmamış olan kredi veren, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin
aleyhine olacak şekilde ileri süremez.
Sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülüğü
MADDE 23- (1) Kredi verenin ve varsa kredi aracısının, tüketiciye, teklif ettikleri
kredi sözleşmesinin koşullarını içeren sözleşme öncesi bilgi formunu, sözleşmenin
kurulmasından makul bir süre önce vermesi zorunludur.
Cayma hakkı
MADDE 24- (1) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin
ve cezai şart ödemeksizin tüketici kredisi sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.
(2) Kredi veren, cayma hakkı olduğu konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini
ispat etmekle yükümlüdür. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı
süresi içinde kredi verene yöneltilmiş olması yeterlidir.
(3) Cayma hakkını kullanan tüketicinin krediden faydalandığı hâllerde, tüketici,
anaparayı ve kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe kadar olan
sürede tahakkuk eden faizi en geç cayma bildirimini kredi verene göndermesinden
sonra otuz gün içinde geri öder. Bu süre içinde ödeme yapılmaması hâlinde tüketici
kredisinden cayılmamış sayılır. Faiz, akdî faiz oranına göre hesaplanır. Tüketiciden,
hesaplanan akdî faiz ve bir kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenmiş
olan masraflar dışında herhangi bir bedel talep edilemez.
Faiz oranı
MADDE 25- (1) Belirli süreli tüketici kredisi sözleşmelerinde faiz oranı sabit
olarak belirlenir. Sözleşmenin kurulduğu tarihte belirlenen bu oran tüketici aleyhine
değiştirilemez.
(2) Tüketici kredisi sözleşmelerinde, akdî faiz, efektif yıllık faiz veya kredinin
toplam maliyetinin yer almaması durumunda, kredi tutarı faizsiz olarak sözleşme
süresinin sonuna kadar kullanılır. Efektif faiz oranı, olduğundan düşük gösterilmişse,
kredinin toplam maliyetinin hesaplanmasında esas alınacak akdî faiz oranı, düşük
gösterilen efektif faiz oranına uyacak şekilde yeniden belirlenir. Bu hâllerde ödeme
planı, yapılan değişikliklere göre yeniden düzenlenir.
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Sözleşmede değişiklik yapılması
MADDE 26- (1) Belirli süreli kredi sözleşmesinin şartları, tüketici aleyhine
değiştirilemez.
(2) Belirsiz süreli kredi sözleşmelerinde faiz oranında değişiklik yapılması hâlinde,
bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden otuz gün önce, tüketiciye kâğıt üzerinde veya
kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. Bu bildirimde,
yeni faiz oranının yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak ödemelerin tutarı, sayısı ile
aralıklarının değişmesine ilişkin ayrıntılara yer verilir. Faiz oranının artırılması hâlinde,
yeni faiz oranı geriye dönük olarak uygulanamaz. Tüketici, bildirim tarihinden itibaren
en geç altmış gün içinde borcun tamamını ödediği ve kredi kullanmaya son verdiği
takdirde faiz artışından etkilenmez.
Erken ödeme
MADDE 27- (1) Tüketici, vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde
bulunabilir veya kredi borcunun tamamını erken ödeyebilir. Bu hâllerde kredi veren,
erken ödenen miktara göre gerekli tüm faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirim
yapmakla yükümlüdür.
Temerrüt
MADDE 28- (1) Belirli süreli kredi sözleşmelerinde tüketicinin taksitleri ödemede
temerrüde düşmesi durumunda, kredi veren, borcun tamamının ifasını talep etme
hakkını saklı tutmuşsa, bu hak ancak kredi verenin bütün edimlerini ifa etmiş olması,
tüketicinin de birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede temerrüde düşmesi hâlinde
kullanılabilir. Kredi verenin bu hakkı kullanabilmesi için tüketiciye en az otuz gün süre
vererek muacceliyet uyarısında bulunması zorunludur.
(2) Muaccel kılınan taksitlerin hesaplanmasında faiz, komisyon ve benzeri masraflar
dikkate alınmaz.
Sigorta yaptırılması
MADDE 29- (1) Tüketicinin yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla açık
talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigorta yaptırılamaz. Tüketicinin sigorta yaptırmak
istemesi hâlinde, istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat, kredi veren tarafından
kabul edilmek zorundadır. Bu sigortanın kredi konusuyla, meblağ sigortalarında kalan
borç tutarıyla ve vadesiyle uyumlu olması gerekir.
Bağlı krediler
MADDE 30- (1) Bağlı kredi sözleşmesi; tüketici kredisinin münhasıran belirli bir
malın veya hizmetin tedarikine ilişkin bir sözleşmenin finansmanı için verildiği ve bu
iki sözleşmenin objektif açıdan ekonomik birlik oluşturduğu sözleşmedir.
(2) Ekonomik birliğin varlığı;
a) Satıcı veya sağlayıcının tüketici için krediyi finanse ettiği,
b) Üçüncü bir tarafça finanse edilmesi durumunda, kredi verenin kredi sözleşmesinin
imzalanması veya hazırlanması ile ilgili olarak satıcı veya sağlayıcının hizmetlerinden
yararlandığı,
c) Belirli bir mal veya hizmetin verilmesinin kredi sözleşmesinde açıkça belirtildiği,
durumlarından en az birinin varlığı hâlinde kabul edilir.
(3) Tüketicinin mal veya hizmet tedarikine ilişkin sözleşmeden cayması ve buna
ilişkin bildirimin cayma süresi içinde ayrıca kredi verene de yöneltilmesi hâlinde,
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bağlı kredi sözleşmesi de herhangi bir tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü
olmaksızın sona erer.
(4) Bağlı kredilerde, mal veya hizmet hiç ya da gereği gibi teslim veya ifa edilmez
ise satıcı, sağlayıcı ve kredi veren, tüketicinin satış sözleşmesinden dönme veya
bedelden indirim hakkını kullanması hâlinde müteselsilen sorumludur. Tüketicinin
bedelden indirim hakkını kullanması hâlinde bağlı kredi de bu oranda indirilir ve
ödeme planı buna göre değiştirilir. Tüketicinin sözleşmeden dönme hakkını kullanması
hâlinde, o güne kadar yapmış olduğu ödemenin iadesi hususunda satıcı, sağlayıcı
ve kredi veren müteselsilen sorumludur. Ancak, kredi verenin sorumluluğu; malın
teslim veya hizmetin ifa edilmediği durumlarda satış sözleşmesinde veya bağlı kredi
sözleşmesinde belirtilen malın teslim veya hizmetin ifa edilme tarihinden, malın teslim
veya hizmetin ifa edildiği durumlarda malın teslim veya hizmetin ifa edildiği tarihten
itibaren, kullanılan kredi miktarı ile sınırlı olmak üzere bir yıldır.
(5) Kredi veren ile satıcı veya sağlayıcı arasında belirli bir malın veya hizmetin
tedarikine ilişkin bir sözleşme olmaksızın, tüketicinin kendisi tarafından belirlenen
malın veya hizmetin bedelinin kredi veren tarafından ödenmesi suretiyle kullandırılan
krediler bağlı kredi sayılmaz.
Diğer hususlar
MADDE 31- (1) Belirli süreli kredi sözleşmesine ilişkin bir hesap açılması ve bu
hesaptan sadece kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda, tüketiciden bu hesaba
ilişkin herhangi bir isim altında ücret veya masraf talep edilemez. Bu hesap, tüketicinin
aksine yazılı talebi olmaması hâlinde kredinin ödenmesi ile kapanır.
(2) Tüketicinin açık talimatı olmaksızın, belirli süreli kredi sözleşmesi ile ilişkili bir
kredili mevduat sözleşmesi yapılamaz.
(3) Kart çıkaran kuruluşlar, tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında
ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı türü sunmak zorundadır.
(4) Sözleşme öncesi bilgilendirme, sözleşmenin zorunlu içeriği, kapsam dışı
sözleşmeler, tüketici ile kredi verenin hak ve yükümlülükleri, cayma hakkı, erken
ödeme, efektif yıllık faizin hesaplanması, tüketici kredilerine ilişkin reklamların
zorunlu içeriği, fesih hakkının kullanılması, temerrüt, kredinin devri, bağlı kredi ile
diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Konut Finansmanı
Konut finansmanı sözleşmeleri
MADDE 32- (1) Konut finansmanı sözleşmesi, konut edinmeleri amacıyla;
tüketicilere kredi kullandırılması, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere
kiralanması, sahip oldukları konutların teminatı altında tüketicilere kredi kullandırılması
ve bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kredi kullandırılmasına yönelik
sözleşmedir.
(2) Konut finansmanı sözleşmesi yazılı olarak kurulmadıkça geçerli olmaz. Geçerli
bir sözleşme yapmamış olan konut finansmanı kuruluşu, sonradan sözleşmenin
geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez.
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Sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülüğü
MADDE 33- (1) Konut finansmanı kuruluşları, tüketiciye, konut finansmanı
sözleşmesinin koşullarını içeren sözleşme öncesi bilgi formunu, sözleşmenin
kurulmasından makul bir süre önce vermek zorundadır.
Temerrüt
MADDE 34- (1) Tüketicinin taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda
konut finansmanı kuruluşu, kalan borcun tamamının ifasını talep etme hakkını saklı
tutmuşsa, bu hak ancak konut finansmanı kuruluşunun bütün edimlerini ifa etmiş
olması ve tüketicinin de birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede temerrüde düşmesi
hâlinde kullanılabilir. Konut finansmanı kuruluşunun bu hakkını kullanabilmesi için
tüketiciye en az otuz gün süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması gerekir.
(2) Muaccel kılınan taksitlerin hesaplanmasında faiz, komisyon ve benzeri masraflar
dikkate alınmaz.
(3) Finansal kiralama işlemlerinde, muacceliyet uyarısında verilen süre içinde
tüketicinin edimini yerine getirmemesi hâlinde, bu sürenin sona ermesini takiben
konut finansmanı kuruluşu kalan borcun tamamını ifa etme hakkını kullanmak üzere
konut finansmanı sözleşmesini feshettiği takdirde, konutu derhâl satışa çıkarmakla
yükümlüdür. Konut finansmanı kuruluşu satış öncesinde konut için 6/12/2012 tarihli ve
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yetki verilmiş olan kişi veya kurumlara
kıymet takdiri yaptırır. Takdir edilen kıymet, satıştan en az on iş günü önce tüketiciye
bildirilir. Konut finansmanı kuruluşu takdir edilen kıymeti dikkate alarak basiretli bir
tacir gibi davranmak suretiyle konutun satışını gerçekleştirir. Konutun satışından elde
edilen bedelin, kalan borcu aşması hâlinde aşan kısım tüketiciye derhâl ödenir. Konut
finansmanına yönelik finansal kiralama işlemlerinde 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 33 üncü maddesi
uygulanmaz.
(4) Konutun satışının bu maddenin üçüncü fıkrası kapsamında gerçekleştirilmesi
ve varsa elde edilen bedelin kalan borcu aşan kısmının tüketiciye ödenmesini takiben
tüketici veya zilyetliğin devredilmiş olması hâlinde zilyetliği elinde bulunduran üçüncü
şahıslar konutu tahliye etmekle yükümlüdür. Konutun tahliye edilmemesi hâlinde
konut sahibi, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 26 ncı ve 27 nci
maddeleri uyarınca tüketici veya zilyetliği elinde bulunduran üçüncü şahıslar aleyhine
icra yoluna başvurabilir.
Bağlı krediler
MADDE 35- (1) Bağlı kredi sözleşmesi; konut finansmanı kredisinin münhasıran
belirli bir konutun satın alınması durumunda bir sözleşmenin finansmanı için verildiği
ve bu iki sözleşmenin objektif açıdan ekonomik bir birlik oluşturduğu sözleşmedir.
(2) Bağlı kredilerde, konutun hiç ya da gereği gibi teslim edilmemesi nedeniyle
tüketicinin bu Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen seçimlik haklarından birini
kullanması hâlinde, satıcı ve konut finansmanı kuruluşu müteselsilen sorumludur.
Ancak, konut finansmanı kuruluşunun sorumluluğu; konutun teslim edilmemesi
durumunda konut satış sözleşmesinde veya bağlı kredi sözleşmesinde belirtilen konut
teslim tarihinden, konutun teslim edilmesi durumunda konutun teslim edildiği tarihten
itibaren, kullanılan kredi miktarı ile sınırlı olmak üzere bir yıldır.
(3) Konut finansmanı kuruluşları tarafından verilen kredilerin ipotek finansmanı
90

kuruluşlarına, konut finansmanı fonlarına veya ipotek teminatlı menkul kıymet teminat
havuzlarına devrolması hâlinde dahi, kredi veren konut finansmanı kuruluşunun
sorumluluğu devam eder. Krediyi devralan kuruluş bu madde kapsamında sorumlu
olmaz.
(4) Konut finansmanı kuruluşu ile satıcı arasında belirli bir konutun tedarikine ilişkin
bir sözleşme olmaksızın, tüketicinin kendisi tarafından belirlenen konutun bedelinin
kredi veren konut finansmanı kuruluşu tarafından ödenmesi suretiyle kullandırılan
krediler bağlı kredi sayılmaz.
Faiz oranı
MADDE 36- (1) Kredilerde geri ödeme tutarlarının, finansal kiralama işlemlerinde
ise kira bedellerinin anaparayı aşan kısmı bu madde kapsamında faiz olarak kabul
edilir.
(2) Sözleşmede belirtilmek suretiyle konut finansmanına yönelik kredilerde ve
finansal kiralama işlemlerinde faiz oranı sabit veya değişken olarak ya da aynı kredi
için her iki yöntem esas alınmak suretiyle belirlenebilir. Faiz oranının sabit olarak
belirlenmesi hâlinde, sözleşmenin kurulduğu tarihte belirlenen oran tarafların rızası
dışında değiştirilemez. Oranın değişken olarak belirlenmesi hâlinde ise, başlangıçta
sözleşmede belirlenen oran, dönemsel geri ödeme tutarı başlangıçta sözleşmede
belirlenen azami dönemsel geri ödeme tutarını aşmamak koşuluyla ve sözleşmede
belirlenecek yurt içinde veya yurt dışında genel kabul görmüş ve yaygın olarak
kullanılan endekslerden en düşük olanı baz alınarak değiştirilebilir. Oranların değişken
olarak belirlenmesi hâlinde bu yöntemin muhtemel etkileri konusunda tüketicilerin
bilgilendirilmesi şarttır. Bu amaçlarla kullanılabilecek referans faizler ve endeksler
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenir.
Erken ödeme
MADDE 37- (1) Tüketici, vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde
bulunabileceği gibi, konut finansmanı borcunun tamamını erken ödeyebilir. Bu
hâllerde, konut finansmanı kuruluşu, erken ödenen miktara göre gerekli tüm faiz ve
diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirim yapmakla yükümlüdür.
(2) Faiz oranının sabit olarak belirlenmesi hâlinde, sözleşmede yer verilmek
suretiyle, bir ya da birden fazla ödemenin vadesinden önce yapılması durumunda,
konut finansmanı kuruluşu tarafından tüketiciden erken ödeme tazminatı talep
edilebilir. Erken ödeme tazminatı gerekli faiz indirimi yapılarak hesaplanan ve tüketici
tarafından konut finansmanı kuruluşuna erken ödenen tutarın kalan vadesi otuz altı ayı
aşmayan kredilerde yüzde birini, kalan vadesi otuz altı ayı aşan kredilerde ise yüzde
ikisini geçemez. Oranların değişken olarak belirlenmesi hâlinde tüketiciden erken
ödeme tazminatı talep edilemez.
Sigorta yaptırılması
MADDE 38- (1) Tüketicinin yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla açık
talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigorta yaptırılamaz. Tüketicinin sigorta yaptırmak
istemesi hâlinde, istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat, konut finansmanı
kuruluşu tarafından kabul edilmek zorundadır. Bu sigortanın kredi konusuyla, meblağ
sigortalarında kalan borç tutarıyla ve vadesiyle uyumlu olması gerekir.
Diğer hususlar
MADDE 39- (1) Konut finansmanı sözleşmesine ilişkin bir hesap açılması ve bu
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hesaptan sadece kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda, tüketiciden bu hesaba
ilişkin herhangi bir isim altında ücret veya masraf talep edilemez. Bu hesap, tüketicinin
aksine yazılı talebi olmaması hâlinde kredinin ödenmesi ile kapanır.
(2) Tüketicinin açık talimatı olmaksızın konut finansmanı sözleşmesi ile ilişkili bir
kredili mevduat sözleşmesi yapılamaz.
(3) Bu Bölüm hükümlerinin uygulanmasında, konut yapı kooperatiflerinin gerçek
kişi ortakları da tüketici olarak kabul edilir.
(4) Sözleşme öncesi bilgilendirme, tüketici ile konut finansmanı kuruluşunun hak
ve yükümlülükleri, sözleşmenin zorunlu içeriği, konut finansmanı reklamları, yeniden
finansman, bağlı kredi, temerrüt, erken ödeme ve yıllık maliyet oranının hesaplanması
ile diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ön Ödemeli Konut Satışı
Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri
MADDE 40- (1) Ön ödemeli konut satış sözleşmesi, tüketicinin konut amaçlı bir
taşınmazın satış bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi, satıcının da bedelin
tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı tüketiciye devir veya teslim
etmeyi üstlendiği sözleşmedir.
(2) Tüketicilere sözleşmenin kurulmasından en az bir gün önce, Bakanlıkça
belirlenen hususları içeren ön bilgilendirme formu verilmek zorundadır.
(3) Yapı ruhsatı alınmadan, tüketicilerle ön ödemeli konut satış sözleşmesi
yapılamaz.
Şekil şartı
MADDE 41- (1) Ön ödemeli konut satışının tapu siciline tescil edilmesi, satış vaadi
sözleşmesinin ise noterde düzenleme şeklinde yapılması zorunludur. Aksi hâlde satıcı,
sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez.
(2) Satıcı, geçerli bir sözleşme yapılmış olmadıkça tüketiciden herhangi bir isim
altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge vermesini
isteyemez.
Teminat
MADDE 42- (1) Bakanlıkça projedeki konut adedi ya da projenin toplam bedeli
kriterine göre belirlenecek büyüklüğün üzerindeki projeler için satıcının ön ödemeli
konut satışına başlamadan önce; kapsamı, koşulları ve uygulama esasları Hazine
Müsteşarlığınca belirlenen bina tamamlama sigortası yaptırması veya Bakanlıkça
belirlenen diğer teminat ve şartları sağlaması zorunludur.
(2) Bina tamamlama sigortası kapsamında sağlanan tazminat, teminat ve benzeri
güvenceler iflas veya tasfiye masasına dâhil edilemez, haczolunamaz, üzerlerine
ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz konulamaz.
Cayma hakkı
MADDE 43- (1) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve
cezai şart ödemeksizin ön ödemeli konut satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.
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Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcıya yöneltilmiş
olması yeterlidir. Satıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat
etmekle yükümlüdür.
(2) Taşınmazın kısmen veya tamamen bağlı krediyle alınması durumunda bağlı
kredi sözleşmesi, sözleşmenin kurulduğu tarihte hüküm doğurmak üzere bu maddede
öngörülen cayma hakkı süresi sonunda yürürlüğe girer. Konut finansmanı kuruluşu
cayma hakkı süresi içinde tüketiciden faiz, komisyon, yasal yükümlülük ve benzeri
isimler altında hiçbir masraf talep edemez.
(3) Satıcının aldığı bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi iade ettiği
tarihten itibaren, tüketici on gün içinde edinimlerini iade eder.
Konutun teslimi
MADDE 44- (1) Ön ödemeli konut satışında devir veya teslim süresi sözleşme
tarihinden itibaren otuz altı ayı geçemez. Kat irtifakının tüketici adına tapu siciline
tescil edilmesiyle birlikte zilyetliğin devri hâlinde de devir ve teslim yapılmış sayılır.
Sözleşmeden dönme
MADDE 45- (1) (Değişik: 2/1/2017-KHK-684/8 md.) Ön ödemeli konut satışında
sözleşme tarihinden itibaren yirmidört aya kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe
göstermeden sözleşmeden dönme hakkı vardır. Sözleşmeden dönülmesi durumunda
satıcı; konutun satışı veya satış vaadi sözleşmesi nedeniyle oluşan vergi, harç ve
benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile sözleşme tarihinden itibaren ilk üç
ay için sözleşme bedelinin yüzde ikisine, üç ila altı ay arası için yüzde dördüne, altı ila
oniki ay arası için yüzde altısına ve oniki ila yirmidört ay arası için de yüzde sekizine
kadar tazminatın ödenmesini isteyebilir.
(2) Satıcı, yükümlülüklerini hiç ya da gereği gibi yerine getirmezse tüketiciden
herhangi bir bedel talep edemez. Tüketicinin ölmesi veya kazanç elde etmekten
sürekli olarak yoksun kalması sebebiyle ön ödemeleri yapamayacak duruma düşmesi
ya da sözleşmenin yerine olağan koşullarla yapılacak bir taksitle satış sözleşmesinin
konulmasına ilişkin önerisinin satıcı tarafından kabul edilmemesi yüzünden
sözleşmeden dönülmesi hâllerinde tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemez.
(3) Sözleşmeden dönülmesi durumunda, tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve
tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge, dönme bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten
itibaren en geç yüzseksen gün içinde tüketiciye geri verilir. Satıcının aldığı bedeli ve
tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi iade ettiği tarihten itibaren, tüketici on gün
içinde edinimlerini iade eder.13
Diğer hususlar
MADDE 46- (1) Sözleşme öncesi bilgilendirme, sözleşmenin zorunlu içeriği,
tüketici ile satıcının hak ve yükümlülükleri, cayma hakkı ve sözleşmeden dönme ile
diğer uygulama usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

13 2/1/2017 tarihli ve 684 sayılı KHK’nin 8 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “doksan gün” ibaresi “yüzseksen
gün” şeklinde değiştirilmiştir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Diğer Tüketici Sözleşmeleri
İş yeri dışında kurulan sözleşmeler
MADDE 47- (1) Satıcı veya sağlayıcı ile tüketici arasında;
a) Teklifin tüketici ya da satıcı veya sağlayıcı tarafından yapılmasına bakılmaksızın
iş yeri dışında, tarafların eş zamanlı fiziksel varlığında kurulan,
b) Tarafların eş zamanlı fiziksel varlığında tüketiciyle iş yeri dışında görüşülmesinin
hemen sonrasında, satıcı veya sağlayıcının iş yerinde ya da herhangi bir uzaktan iletişim
aracıyla kurulan,
c) Mal ve hizmetlerin tüketiciye tanıtımı ya da satışı amacıyla satıcı veya sağlayıcı
tarafından düzenlenen bir gezi esnasında kurulan,
sözleşmeler iş yeri dışında kurulan sözleşmeler olarak kabul edilir.
(2) İş yeri dışında kurulan sözleşmeler, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş satıcı
veya sağlayıcı tarafından kurulur.
(3) Tüketicinin, iş yeri dışında kurulan sözleşme ya da buna karşılık gelen herhangi
bir öneri ile bağlanmadan önce ayrıntıları yönetmelikte belirlenen hususlarda açık ve
anlaşılır şekilde bilgilendirilmesi zorunludur. Tüketicinin bilgilendirildiğine ilişkin
ispat yükü satıcı veya sağlayıcıya aittir.
(4) İş yeri dışında kurulan sözleşmeler yazılı olarak kurulmadıkça geçerli olmaz.
Geçerli bir sözleşme kurmamış olan satıcı veya sağlayıcı, sonradan sözleşmenin
geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez. Satıcı veya sağlayıcı;
tüketicinin kendi el yazısı ile sözleşme tarihini yazmasını ve sözleşmeyi imzalamasını
sağlamak, sözleşmenin bir nüshasını tüketiciye vermek ve mal veya hizmeti tüketiciye
sunmakla yükümlüdür. Sözleşmenin tüketiciye teslim edildiğinin ve mal veya hizmetin
sunulduğunun ispatı satıcı veya sağlayıcıya aittir.
(5) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart
ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair
bildirimin bu süre içinde satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Cayma
süresi içinde satıcı veya sağlayıcı sözleşmeye konu mal veya hizmet karşılığında
tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan
herhangi bir belge vermesini isteyemez. Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda
tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür. Tüketici, cayma süresi içinde
malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu
değildir.
(6) Satıcı veya sağlayıcının bu maddede belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket
etmesi veya tüketiciyi cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirmemesi
durumunda, tüketici cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı
değildir. Her hâlükârda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra
sona erer.
(7) Sözleşmenin zorunlu içeriği, kapsam dışı sözleşmeler, doğrudan satışlar,
tüketici ile satıcı ve sağlayıcının hak ve yükümlülükleri, cayma hakkı, bilgilendirme
yükümlülüğü, teslimat, satış yapacaklarda aranacak nitelikler ile diğer uygulama usul
ve esasları yönetmelikle belirlenir.
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Mesafeli sözleşmeler
MADDE 48- (1) Mesafeli sözleşme, 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 dâhil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması
suretiyle kurulan sözleşmelerdir.
(2) Tüketici, mesafeli sözleşmeyi ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul
etmeden önce ayrıntıları yönetmelikte belirlenen hususlarda ve siparişi onaylandığı
takdirde ödeme yükümlülüğü altına gireceği konusunda açık ve anlaşılır şekilde satıcı
veya sağlayıcı tarafından bilgilendirilir. Tüketicinin bilgilendirildiğine ilişkin ispat
yükü satıcı veya sağlayıcıya aittir.
(3) Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin siparişinin kendisine ulaştığı andan itibaren
taahhüt edilen süre içinde edimini yerine getirir. Mal satışlarında bu süre her hâlükârda
otuz günü geçemez. Satıcı veya sağlayıcının bu süre içinde edimini yerine getirmemesi
durumunda tüketici sözleşmeyi feshedebilir.
(4) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart
ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair
bildirimin bu süre içinde satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı
veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle
yükümlüdür. Tüketici, cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirilmezse,
cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı değildir. Her hâlükârda bu
süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer. Tüketici, cayma
hakkı süresi içinde malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve
bozulmalardan sorumlu değildir.
(5) Oluşturdukları sistem çerçevesinde, uzaktan iletişim araçlarını kullanmak veya
kullandırmak suretiyle satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına
aracılık edenler, bu maddede yer alan hususlardan dolayı satıcı veya sağlayıcı ile
yapılan işlemlere ilişkin kayıtları tutmak ve istenilmesi hâlinde bu bilgileri ilgili
kurum, kuruluş ve tüketicilere vermekle yükümlüdür. Ancak bu fıkra kapsamında
aracılık edenler, satıcı veya sağlayıcı ile yaptıkları sözleşmeye aykırı fiillerinden dolayı
sorumludur.
(6) Mesafeli sözleşmelerde, kapsam dışı sözleşmeler, tüketici ile satıcı ve
sağlayıcının hak ve yükümlülükleri, cayma hakkı, bilgilendirme yükümlülüğü, teslimat
ile diğer uygulama usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.
Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeler
MADDE 49- (1) Finansal hizmetler, her türlü banka hizmeti, kredi, sigorta, bireysel
emeklilik, yatırım ve ödeme ile ilgili hizmetleri ifade eder. Finansal hizmetlere ilişkin
mesafeli sözleşme, finansal hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak
oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, sağlayıcı ile tüketici arasında uzaktan iletişim
araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmelerdir.
(2) Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerde, tüketicinin sözleşmenin
kurulmasına ilişkin iradesini açıklamadan önce, cayma hakkı, tüketicinin kabul beyanı
vermesi hâlinde yükümlülük altına gireceği ve ayrıntıları Bakanlıkça belirlenen
diğer hususlarda, açık, anlaşılır ve kullanılan iletişim araçlarına uygun bir şekilde
bilgilendirilmesi zorunludur. Bu bilgilendirmenin ticari amaçla yapıldığı anlaşılır
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olmalı ve sesli iletişim araçlarının kullanıldığı hâllerde sağlayıcının kimliği ile görüşme
talebinin sebebi her görüşmenin başında belirtilmelidir. Tüketicinin sözleşmenin
kurulmasına dair kabul beyanı kullanılan iletişim araçlarına uygun olarak fiziki veya
elektronik ortamda tespit veya kayıt edilir. Sağlayıcı, cayma hakkının iletilmesi ile
fiziki veya elektronik ortamda yapılacak tespit veya kayıtlar için gerekli önlemleri
almakla yükümlüdür.
(3) Sağlayıcının, sözleşmenin bütün şartlarını ve Bakanlıkça belirlenen diğer
hususları, kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla tüketiciye iletmesi
zorunludur. Bu yükümlülük, tüketicinin sözleşmeyi kuran iradesini yöneltmesinden
önce veya tüketicinin talebi üzerine yazılı bilgilendirmeye elverişli olmayan bir uzaktan
iletişim aracı kullanılarak sözleşmenin kurulması hâlinde sözleşmenin kurulmasından
hemen sonra yerine getirilir.
(4) Tüketici, sözleşme ilişkisinin devam ettiği süre içinde herhangi bir ücret
ödemeksizin sözleşmenin kâğıt üzerinde yazılı bir örneğini talep edebilir. Ayrıca
tüketici, finansal hizmetin niteliğiyle bağdaşması hâlinde kullanılan uzaktan iletişim
aracını değiştirme hakkına sahiptir.
(5) Tüketici, finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerden on dört gün içinde
herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir.
Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde sağlayıcıya yöneltilmiş
olması yeterlidir. Sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini
ispatla yükümlüdür. Sigorta sözleşmelerine ve bireysel emekliliğe ilişkin sözleşmelerde
ise cayma süresi hakkında diğer mevzuatta yer alan tüketici lehine olan hükümler
uygulanır.
(6) Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerde, tüketicinin sözleşmeyi sona
erdirmesine ilişkin talebini herhangi bir uzaktan iletişim aracıyla iletmesi yeterlidir.
Tüketici, sözleşmeyi sona erdirmek için sözleşmenin tesis edilmesini sağlayan
yöntemden daha ağır koşullar içeren bir yöntem kullanmak zorunda bırakılamaz.
(7) Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerde, uzaktan iletişim araçlarının
kullanılması, kapsam dışı sözleşmeler, kartla ödeme, tüketici ile sağlayıcının hak
ve yükümlülükleri, cayma hakkı ile diğer uygulama usul ve esasları yönetmelikle
belirlenir.
Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri
MADDE 50- (1) Devre tatil sözleşmesi, bir yıldan uzun süre için kurulan ve
tüketiciye bu süre zarfında birden fazla dönem için bir veya daha fazla sayıda gecelik
konaklama imkânı veren sözleşmelerdir.
(2) Devre tatil sözleşmeleri ile sağlanan hakkın şahsi veya ayni bir hak olması bu
maddenin uygulanmasını engellemez. Devre tatile konu taşınmazın inşa edileceği arsa
için yapı ruhsatı alınmadan tüketicilerle ön ödemeli devre tatil sözleşmesi yapılamaz.
(3) Uzun süreli tatil hizmeti sözleşmesi, bir yıldan uzun süre için kurulan ve
tüketiciye, belirlenen süre zarfında konaklamaya veya konaklama ile birlikte seyahat
ya da diğer hizmetlerin beraber sunulduğu durumlara ilişkin indirim yahut diğer
menfaatlerden faydalanma hakkı verilen sözleşmelerdir.
(4) Tüketicilere aşağıdaki sözleşmelerin kurulmasından en az bir gün önce,
Bakanlıkça belirlenen hususları içeren ön bilgilendirme formu verilmesi zorunludur:
a) Devre tatil sözleşmeleri
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b) Uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri
c) Değişim sözleşmeleri
ç) Satıcı veya sağlayıcının, devre tatil veya uzun süreli tatil hizmetinin alınıp
satılması hususunda tüketiciye yardımcı olduğu yeniden satış sözleşmeleri.
(5) Mesafeli satış yöntemiyle kurulan sözleşmeler hariç olmak üzere satıcı veya
sağlayıcı, tüketicinin kendi el yazısıyla sözleşme tarihini yazmasını ve sözleşmeyi
imzalamasını sağlamakla yükümlüdür. Yazılı veya mesafeli olarak kurulan bu
sözleşmelerin bir nüshasının kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye
verilmesi zorunludur. Daha ağır şekil şartları öngören kanun hükümleri saklıdır.
(6) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart
ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Devre mülk hakkı veren sözleşmeler
hariç olmak üzere, cayma süresi dolmadan satıcı veya sağlayıcı, tüketiciden herhangi
bir isim altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir
belge vermesini isteyemez. Devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri ve bu
sözleşmelerle birlikte düzenlenmiş olan yeniden satım, değişim ve ilgili diğer tüm
sözleşmeler cayma hakkının kullanılması ile birlikte kendiliğinden sona erer.
(7) Tüketicinin ödeyeceği bedel, kısmen veya tamamen satıcı veya sağlayıcı ile
kredi veren arasındaki anlaşmaya dayanılarak bir kredi veren tarafından karşılanıyorsa,
tüketicinin sözleşmeden cayması ve buna ilişkin bildirimin cayma süresi içinde ayrıca
kredi verene de yöneltilmesi hâlinde, bağlı kredi sözleşmesi de herhangi bir tazminat
veya cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın sona erer.
(8) Bakanlıkça projedeki devre sayısı ya da projenin toplam bedeli kriterlerine göre
belirlenecek büyüklüğün üzerindeki projeler için satıcı veya sağlayıcının ön ödemeli
devre tatile konu taşınmazın satışına başlamadan önce kapsamı, koşulları ve uygulama
esasları Hazine Müsteşarlığınca belirlenen bina tamamlama sigortası yaptırması
veya Bakanlıkça belirlenen diğer teminat veya şartları sağlaması zorunludur. Bina
tamamlama sigortası kapsamında sağlanan tazminat, teminat ve benzeri güvenceler
iflas veya tasfiye masasına dâhil edilemez, haczolunamaz, üzerlerine ihtiyati tedbir ve
ihtiyati haciz konulamaz.
(9) Devre tatile konu taşınmazın ön ödemeli satılması durumunda, devir veya teslim
tarihine kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkı
vardır. Sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcı, sözleşme bedelinin yüzde ikisine
kadar tazminat talep edebilir. Satıcı, yükümlülüklerini hiç ya da gereği gibi yerine
getirmezse tüketiciden herhangi bir bedel talep edemez. Sözleşmeden dönülmesi
durumunda, tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her
türlü belge, dönme bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç doksan gün
içinde tüketiciye geri verilir. Satıcının aldığı bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her
türlü belgeyi iade ettiği tarihten itibaren, tüketici on gün içinde edinimlerini iade eder.
(10) Devre tatil amaçlı taşınmazın ön ödemeli satışında devir ve teslim süresi
sözleşme tarihinden itibaren otuz altı ayı geçemez.
(11) Devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti, yeniden satım, değişim sözleşmeleri ve
ön bilgilendirmenin içeriği, tüketici ile satıcı ve sağlayıcının hak ve yükümlülükleri,
cayma hakkı, ön ödemeli satışlar ile diğer uygulama usul ve esasları yönetmelikle
belirlenir.
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Paket tur sözleşmeleri
MADDE 51- (1) Paket tur sözleşmesi, paket tur düzenleyicileri veya aracıları
tarafından aşağıdaki hizmetlerden en az ikisinin birlikte, her şeyin dâhil olduğu fiyatla
satıldığı veya satımının vaat edildiği ve hizmetin yirmi dört saatten uzun bir süreyi
kapsadığı veya gecelik konaklamayı içerdiği sözleşmelerdir:
a) Ulaştırma
b) Konaklama
c) Ulaştırma ve konaklama hizmetlerine bağlı olmayan başka turizm hizmetleri.
(2) Turun ayrıntılarının, paket tur düzenleyicisi, aracısı veya tüketici tarafından
belirlenmiş olması veya aynı paket tur içindeki hizmetlerin ayrı ayrı faturalandırılması
hâllerinde de bu madde hükümleri uygulanır.
(3) Paket tur düzenleyicisinin Türkiye’de temsilcisinin bulunmadığı hâllerde paket
tur aracısı paket tur düzenleyicisi gibi sorumlu olur.
(4) Paket tur sözleşmesinin kurulmasından önce tüketiciye ön bilgilendirme amaçlı
broşür verilmesi zorunludur.
(5) Paket tur düzenleyicileri veya aracıları, yazılı veya mesafeli olarak kurulan paket
tur sözleşmelerinin bir nüshasını kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla
tüketiciye vermek zorundadır.
(6) Tüketici, kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle paket tur sözleşmesinin esaslı
unsurlarından birisinin değişmesi veya turun başlamadan önce iptal edilmesi hâllerinde
bu değişikliği veya paket tur düzenleyicisi tarafından sunulan alternatif bir turu kabul
edebileceği gibi sözleşmeden dönme hakkına da sahiptir. Sözleşmeden dönülmesi
hâlinde paket tur düzenleyicisi veya aracısının, dönme bildiriminin kendisine ulaştığı
tarihten itibaren tüketicinin ödemiş olduğu tüm bedeli herhangi bir kesinti yapmaksızın
derhâl iade etmesi zorunludur.
(7) Tüketicinin, sözleşmenin ifası sürecinde ortaya çıkan her türlü eksiklik
nedeniyle bedelin indirilmesini talep etme hakkı vardır. Paket tur düzenleyicisinin, tur
başladıktan sonra önemli bir yükümlülüğünü yerine getirmediği veya getiremeyeceği
tespit edildiğinde tüketici sözleşmeden dönebilir. Bu hâllerde paket tur düzenleyicisi
veya aracısının ücret talep etme hakkı sona erer. Yapılmış olan ödemelerin sözleşmeden
dönüldüğü tarihten itibaren tüketiciye derhâl iade edilmesi zorunludur. Ancak paket
tur düzenleyicisi o ana kadar ifa etmiş olduğu edimler için tüketiciden hizmetten
faydalandığı oranda uygun bir karşılık talep edebilir.
(8) 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları
Birliği Kanununun zorunlu sigorta ile ilgili hükümleri saklı olmak üzere, paket tur
düzenleyicisi sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi nedeniyle tüketicinin
uğradığı her türlü zarardan sorumludur. Tüketici boşa harcanan tatil zamanı için de
uygun bir tazminat talep edebilir.
(9) Ticari veya mesleki faaliyetleri çerçevesinde paket tur hizmetinden faydalanan
kişiler de tüketici olarak kabul edilir.
(10) Ön bilgilendirme, sözleşmenin içeriği, paket turun devri, sözleşmede değişiklik
yapılmasının koşulları ve bu hâllerde tüketicinin hakları, paket turun iptal edilmesinin
sonuçları, paket tur düzenleyicisinin ve aracısının sorumlulukları, tüketicinin hangi
hâllerde tazminat talep edebileceği, sözleşmeden dönme ve sonuçları ile diğer uygulama
usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.
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Abonelik sözleşmeleri
MADDE 52- (1) Abonelik sözleşmesi, tüketicinin, belirli bir mal veya hizmeti
sürekli veya düzenli aralıklarla edinmesini sağlayan sözleşmelerdir.
(2) Yazılı veya mesafeli olarak kurulan bu sözleşmelerin bir nüshasının kâğıt
üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi zorunludur.
(3) Belirli süreli abonelik sözleşmelerine sözleşmenin belirlenen süre kadar
uzayacağına ilişkin hükümler konulamaz; ancak abonelik sözleşmesinin kurulmasından
sonra, sözleşmenin sona ereceği tarihe kadar tüketicinin talepte bulunması veya onay
vermesi hâlinde abonelik sözleşmesi uzatılabilir.
(4) Tüketici, belirsiz süreli veya süresi bir yıldan daha uzun olan belirli süreli
abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin
istediği zaman feshetme hakkına sahiptir. Süresi bir yıldan az olan belirli süreli abonelik
sözleşmesinde satıcı veya sağlayıcı tarafından sözleşme koşullarında değişiklik
yapılması hâlinde de tüketici sözleşmeyi feshedebilir. Fesih bildiriminin kâğıt üzerinde
veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir.
Satıcı veya sağlayıcı, abonelik sözleşmesinin feshi için sözleşmenin tesis edilmesini
sağlayan yöntemden daha ağır koşullar içeren bir yöntem belirleyemez.
(5) Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin aboneliğe son verme isteğini yönetmelikle
belirlenen süreler içinde yerine getirmekle yükümlüdür. Aboneliğin belirlenen süreler
içinde sona erdirilmediği durumlarda, bu sürelerin bitiminden itibaren mal veya
hizmetten yararlanılmış olsa dahi, tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemez. Satıcı
veya sağlayıcı, fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren on beş gün içinde
tüketici tarafından ödenmiş olan ücretin geri kalan kısmını kesinti yapmaksızın iade
etmekle yükümlüdür.
(6) Satıcı veya sağlayıcı, abonelik sözleşmesinin feshedilmesi ile ilgili bildirim ve
taleplere ilişkin işlemleri yerine getirmek üzere gerekli tedbirleri almak ve gerektiğinde
uygun bir sistem kurup bu sistemi kesintisiz olarak açık tutmakla yükümlüdür.
(7) Sözleşmenin zorunlu içeriği, tüketici ile satıcı ve sağlayıcının hak ve
yükümlülükleri ile diğer uygulama usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.
Süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen promosyon uygulamaları
MADDE 53- (1) Süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen ve her ne amaç ve şekilde
olursa olsun, bilet, kupon, iştirak numarası, oyun, çekiliş ve benzeri yollarla süreli
yayın dışında ikinci bir mal veya hizmetin verilmesinin taahhüt edildiği veya verildiği
promosyon uygulamalarında, yönetmelikle belirlenen süreli yayıncılık amaçlarına
uygun kültürel mal veya hizmetler dışında başka bir mal veya hizmet verilemez.
(2) Süreli yayının birden fazla sayıda satın alınmasını gerektiren ve belirli bir
zamana yayılan promosyon uygulamalarının süresi; günlük süreli yayınlarda yetmiş
beş günü, haftalık süreli yayınlarda on sekiz haftayı, daha uzun süreli yayınlarda ise on
iki ayı geçemez.
(3) Süreli yayın kuruluşu, promosyon uygulamasına ait reklamlarda uygulamaya
konu olan mal veya hizmetin Türkiye genelinde teslim ve ifa tarihlerine ilişkin
programını ilan etmek ve bu mal veya hizmetin teslim ve ifasını, promosyon
uygulamasının bitiminden itibaren kırk beş gün içinde yerine getirmek zorundadır.
(4) Promosyon uygulaması süresince, süreli yayının satış fiyatı, ikinci ürün
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olarak verilmesi taahhüt edilen mal veya hizmetin yol açtığı maliyet artışı nedeniyle
artırılamaz. Promosyon uygulamasına konu olan mal veya hizmet bedelinin tamamının
veya bir bölümünün tüketici tarafından karşılanması istenemez.
(5) Promosyon uygulamasına konu olan mal veya hizmet taahhüdü ve dağıtımı
bölünerek yapılamaz ve bu mal veya hizmetin ayrılmaz ya da tamamlayıcı parçaları
da ayrı bir promosyon konusu hâline getirilemez. Bu Kanunun uygulanmasında ikinci
ürün olarak verilmesi taahhüt edilen her bir mal veya hizmete ilişkin işlemler bağımsız
bir promosyon uygulaması olarak kabul edilir.
(6) Süreli yayın kuruluşları tarafından düzenlenmeyen ancak süreli yayınla doğrudan
veya dolaylı ilişkilendirilen promosyon uygulamaları da bu madde hükümlerine tabidir.
(7) Promosyon uygulamalarına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

BEŞİNCİ KISIM
Tüketicinin Bilgilendirilmesi ve Menfaatlerinin Korunması
Fiyat etiketi
MADDE 54- (1) Perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut
kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde tüketicinin ödeyeceği
tüm vergiler dâhil satış fiyatı ve birim fiyatını gösteren, üretim yeri ve ayırıcı
özelliklerini içeren etiket konulması; etiket konulması mümkün olmayan hâllerde
aynı bilgileri kapsayan listelerin görülebilecek şekilde uygun yerlere asılması
zorunludur. Hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listeler de bu madde hükmüne
göre düzenlenerek asılır.
(2) Etiket, tarife ve fiyat listelerinde belirtilen fiyat ile kasa fiyatı arasında fark
olması durumunda tüketici lehine olan fiyat uygulanır.
(3) İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin indirimli satış fiyatı,
indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri ile etiketlerinde gösterilir. İndirimli
satışa konu edilen mal veya hizmetlerin indirimden önceki fiyattan daha düşük fiyatla
satışa sunulduğunun ispatı satıcı veya sağlayıcıya aittir.
(4) Bakanlık, belediyeler ve ilgili odalar, bu madde hükümlerinin uygulanması ve
izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle görevlidirler.
(5) Etiket, tarife ve fiyat listeleri, indirimli satışlara ilişkin süre ile diğer uygulama
usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.
Tanıtma ve kullanma kılavuzu
MADDE 55- (1) Tüketicinin kullanımına sunulan malların tanıtım, kullanım,
kurulum, bakım ve basit onarımına ilişkin Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzuyla,
gerektiğinde uluslararası sembol ve işaretleri kapsayan etiketle satışa sunulması
zorunludur.
(2) Malın güvenli kullanımına ilişkin hususların malın üzerinde yer alması hâlinde
yazılı ve sesli ifadelerin Türkçe olması zorunludur.
(3) Malların ilgili teknik düzenlemesi uyarınca kişinin sağlığı ile çevreye zararlı
veya tehlikeli olabilmesi durumunda, bu malın güvenli kullanılabilmesi için malın
üzerine veya tanıtma ve kullanma kılavuzuna bu durumla ilgili açıklayıcı bilgi ve
uyarılar açıkça görülecek ve okunacak şekilde konulur veya yazılır.
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(4) Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzlarının hazırlanması sorumluluğu üretici
ve ithalatçıya; tüketiciye verilmesi ve teslim edildiğinin ispat sorumluluğu ise satıcıya
aittir.
(5) Hangi malların tanıtma ve kullanma kılavuzu ve etiket ile satılmak zorunda
olduğu ve bunlarda bulunması gereken asgari unsurlar ile diğer uygulama usul ve
esasları yönetmelikle belirlenir.
Garanti belgesi
MADDE 56- (1) Üretici ve ithalatçılar, tüketiciye yönelik üretilen veya ithal edilen
mallar için içeriği yönetmelikle belirlenen bir garanti belgesi düzenlemek zorundadır.
Bu belgenin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu satıcıya aittir.
(2) Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlamak üzere asgari iki yıldır.
Ancak, özelliği nedeniyle bazı malların garanti şartları Bakanlıkça başka bir ölçü
birimi ile belirlenebilir.
(3) Tüketici bu Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen seçimlik haklarından onarım
hakkını kullanmışsa, malın garanti süresi içinde tekrar arızalanması veya tamiri için
gereken azami sürenin aşılması veya tamirinin mümkün bulunmadığının anlaşılması
hâllerinde 11 inci maddede yer alan diğer seçimlik haklarını kullanabilir. Satıcı
tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı,
üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
(4) Hangi malların garanti belgesi ile satılmak zorunda olduğu ile diğer uygulama
usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.
İhtiyari garanti
MADDE 57- (1) İhtiyari garanti, tüketicinin yasal hakları saklı kalmak kaydıyla
mal veya hizmetle ilgili; değişim, onarım, bakım, bedel iadesi ve benzeri hususlarda
satıcı, sağlayıcı, üretici veya ithalatçı tarafından verilen ilave taahhüdü ifade eder.
(2) İhtiyari garanti taahhüdü süresince, taahhüt edilen hakların kullanılması
nedeniyle tüketiciden masraf talep edilemez.
(3) Taahhütte bulunan, taahhüdünün yanı sıra ilgili reklam ve ilanlarında yer
alan ifadelerle de bağlıdır. Bu taahhütte, tüketicinin yasal haklarının saklı olduğu,
garantiden faydalanma koşulları, süresi, garanti verenin adı ile iletişim bilgileri yer
almak zorundadır.
(4) İhtiyari garanti taahhüdünün tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı
ile verilmesi zorunludur.
(5) İhtiyari garanti taahhüdü, bu maddede öngörülen özellikleri taşımasa bile
taahhütte bulunanı bağlar.
Satış sonrası hizmetler
MADDE 58- (1) Üretici veya ithalatçılar, ürettikleri veya ithal ettikleri mallar
için Bakanlıkça belirlenen kullanım ömrü süresince, satış sonrası bakım ve onarım
hizmetlerini sağlamak zorundadır.
(2) Üretici veya ithalatçılar, yönetmelikle belirlenen mallar için Bakanlıkça onaylı
satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi almak zorundadır.
(3) Bir malın yetkili servis istasyonlarındaki tamir süresi, yönetmelikle belirlenen
azami süreyi geçemez.
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(4) Üretici veya ithalatçılar, yetkili servis istasyonlarını kendileri kurabileceği gibi
servis istasyonlarının verdiği hizmetlerden sorumlu olmak şartıyla kurulu bulunan
servis istasyonlarından veya servis organizasyonlarından da faydalanabilir.
(5) Herhangi bir üretici veya ithalatçıya bağlı olmaksızın faaliyette bulunan servis
istasyonları da verdikleri hizmetten dolayı tüketiciye karşı sorumludur.
(6) İthalatçının herhangi bir şekilde ticari faaliyetinin sona ermesi hâlinde bakım
ve onarım hizmetlerinin sunulmasından garanti süresi boyunca satıcı, üretici ve yeni
ithalatçı müteselsilen sorumludur. Garanti süresi geçtikten sonra ise kullanım ömrü
süresince bakım ve onarım hizmetlerini üretici veya yeni ithalatçı sunmak zorundadır.
(7) Servis istasyonlarının kuruluşu, işleyişi, sayısı, özellikleri ile diğer uygulama
usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.
Tüketicinin bilinçlendirilmesi
MADDE 59- (1) Tüketicinin bilinçlendirilmesi konusunda örgün ve yaygın eğitim
kurumlarının ders programlarına, Bakanlığın görüşü alınarak Millî Eğitim Bakanlığınca
gerekli ilaveler yapılır.
(2) Ülke genelinde yayın yapan radyo ve televizyon kuruluşları 08.00-22.00 saatleri
arasında, ayda on beş dakikadan az olmamak üzere tüketicinin bilinçlendirilmesi
amacıyla yayınlar yapmak zorundadır. Yapılan yayınların tarih, saat, süre ve içerik
bilgileri liste hâlinde her ay düzenli olarak Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna bildirilir.
Bu saatler dışında yapılan yayınlar, aylık on beş dakikalık süreye dâhil edilmez. Bu
süreler, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından denetlenir ve sonuçları Bakanlığa
bildirilir.
Tüketici ödülleri
MADDE 60- (1) Tüketici ödülleri, tüketicinin korunması ve bilinçlendirilmesi
ile yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi amaçlarına yönelik olarak
verilen ödüllerdir.
(2) Tüketici ödülü ve benzeri isimler altında verilen ödüllerin herhangi bir menfaat
temin edilmeksizin verilmesi ve bu ödüllerin önceden ilan edilen objektif kriterlere
dayanması esastır.
(3) Tüketici ödülü verilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

ALTINCI KISIM
Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar
Ticari reklam
MADDE 61- (1) Ticari reklam, ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak;
bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları
bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir
mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi
niteliğindeki duyurulardır.
(2) Ticari reklamların Reklam Kurulunca belirlenen ilkelere, genel ahlaka, kamu
düzenine, kişilik haklarına uygun, doğru ve dürüst olmaları esastır.
(3) Tüketiciyi aldatıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, can
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ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendirici,
kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve engellileri istismar edici ticari
reklam yapılamaz.
(4) Reklam olduğu açıkça belirtilmeksizin yazı, haber, yayın ve programlarda, mal
veya hizmetlere ilişkin isim, marka, logo veya diğer ayırt edici şekil veya ifadelerle
ticari unvan veya işletme adlarının reklam yapmak amacıyla yer alması ve tanıtıcı
mahiyette sunulması örtülü reklam olarak kabul edilir. Her türlü iletişim aracında sesli,
yazılı ve görsel olarak örtülü reklam yapılması yasaktır.
(5) Aynı ihtiyaçları karşılayan ya da aynı amaca yönelik rakip mal veya hizmetlerin
karşılaştırmalı reklamı yapılabilir.
(6) Reklam verenler ticari reklamlarında yer alan iddiaların doğruluğunu ispatla
yükümlüdür.
(7) Reklam verenler, reklam ajansları ve mecra kuruluşları bu madde hükümlerine
uymakla yükümlüdür.
(8) Ticari reklamlara ilişkin getirilecek sınırlamalar ile bu reklamlarda uyulması
gereken usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Haksız ticari uygulamalar
MADDE 62- (1) Bir ticari uygulamanın; mesleki özenin gereklerine uymaması
ve ulaştığı ortalama tüketicinin ya da yöneldiği grubun ortalama üyesinin mal veya
hizmete ilişkin ekonomik davranış biçimini önemli ölçüde bozması veya önemli ölçüde
bozma ihtimalinin olması durumunda haksız olduğu kabul edilir. Özellikle aldatıcı
veya saldırgan nitelikte olan uygulamalar ile yönetmelik ekinde yer alan uygulamalar
haksız ticari uygulama olarak kabul edilir. Tüketiciye yönelik haksız ticari uygulamalar
yasaktır.
(2) Ticari uygulamanın haksız olduğunun iddia edilmesi hâlinde, ticari uygulamada
bulunan, bu uygulamasının haksız ticari uygulama olmadığını ispatla yükümlüdür.
(3) Haksız ticari uygulamanın reklam yoluyla gerçekleştirildiği hâllerde bu Kanunun
61 inci maddesi hükümleri uygulanır.
(4) Haksız ticari uygulamaların tespit edilmesine ve bunların denetlenmesine
ilişkin usul ve esaslar ile her hâlükârda haksız ticari uygulama olarak kabul edilecek
uygulamalar yönetmelikle belirlenir.
Reklam Kurulu
MADDE 63- (1) Ticari reklamlarda uyulması gereken ilkeleri belirleme ve haksız
ticari uygulamalara karşı tüketiciyi korumaya yönelik düzenlemeleri yapma, bu
hususlar çerçevesinde inceleme ve gerektiğinde denetim yapma, inceleme ve denetim
sonucuna göre durdurma veya aynı yöntemle düzeltme veya idari para cezası veya
gerekli görülen hâllerde de üç aya kadar tedbiren durdurma cezası verme hususlarında
görevli bir Reklam Kurulu oluşturulur. Kurul tedbiren durdurma kararı verme yetkisini
Reklam Kurulu Başkanına devredebilir. Kurulun kararları Bakanlıkça uygulanır.
(2) Başkanlığı, Bakanın görevlendireceği ilgili Genel Müdür tarafından yürütülen
Reklam Kurulu;
a) Bakanlığın ilgili Genel Müdür yardımcıları arasından görevlendireceği bir üye,
b) Adalet Bakanlığının, bu Bakanlıkta idari görevlerde çalışan hâkim veya savcılar
arasından görevlendireceği bir üye,
c) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görevlendireceği bir üye,
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ç) Sağlık Bakanlığının görevlendireceği bir üye,
d) Kültür ve Turizm Bakanlığının görevlendireceği bir üye,
e) Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun görevlendireceği bir üye,
f) Türk Standartları Enstitüsünden bir üye,
g) Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyelerinin kendi aralarından seçeceği
bir üye,
ğ) Yükseköğretim Kurulunun, reklamcılık, iletişim veya ticaret hukuku alanında
uzman öğretim üyeleri arasından görevlendireceği bir üye,
h) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin, Türkiye Medya ve İletişim Meclisi üyeleri
arasından görevlendireceği bir üye,
ı) Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunun görevlendireceği bir üye,
i) Tüketici Konseyinin Konseye katılan tüketici örgütü temsilcileri arasından
seçeceği bir üye,
j) Reklam verenler derneklerinin veya varsa üst kuruluşlarının seçeceği bir üye,
k) Reklamcılar derneklerinin veya varsa üst kuruluşlarının seçeceği bir üye,
l) Türk Eczacıları Birliğinin görevlendireceği eczacı bir üye,
m) Türk Diş Hekimleri Birliğinin görevlendireceği diş hekimi bir üye,
n) Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyinin görevlendireceği doktor bir üye,
o) Türkiye Barolar Birliğinin görevlendireceği avukat bir üye,
olmak üzere başkan dâhil on dokuz üyeden oluşur.
(3) Kurul üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir
veya seçilebilir. Üyelikler herhangi bir sebeple boşaldığı takdirde boşalan üyeliklere
ikinci fıkra esasları dâhilinde bir ay içinde görevlendirme veya seçim yapılır. Süresi
dolan üyenin görevi, yeni üye görevine başlayıncaya kadar devam eder.
(4) Kurul ayda en az bir defa veya ihtiyaç duyulduğu her zaman Başkanın çağrısı
üzerine toplanır.
(5) Kurul, Başkan dâhil en az on bir üyenin hazır bulunması ile toplanır ve toplantıya
katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşit olması hâlinde Başkanın oy
kullandığı taraf çoğunluğu sağlar.
(6) Bakanlıkça, Kurulun karar vermesine yardımcı olmak üzere sektörel alanlarda
ihtisas komisyonları kurulur. Komisyonlar, başkan dâhil en az üç en fazla beş kişiden
oluşur.
(7) Kurul Başkan ve üyeleri ile ihtisas komisyonu başkan ve üyelerine ödenecek
huzur hakkı ve huzur ücreti ile buna ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun
görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.
(8) Kurul, incelemesini ilgili belgelerin yer aldığı dosya üzerinden yapar. Kurulun
sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yerine getirilir.
(9) Kurul, gerekli gördüğü takdirde özel uzmanlık gerektiren hususlarla ilgili olarak
ihtisas sahibi üniversiteler, özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin görüşlerine
başvurabilir.
(10) Kurul kararları, tüketicilerin bilgilendirilmesi, aydınlatılması ve ekonomik
çıkarlarının korunması amacıyla Bakanlıkça açıklanır.
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(11) Reklam Kurulunun ve ihtisas komisyonlarının kuruluşu, görevleri, çalışma
usul ve esasları ile sekretarya hizmetleri ve diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.

YEDİNCİ KISIM
Tüketici Kuruluşları
BİRİNCİ BÖLÜM
Tüketici Konseyi ve Reklam Konseyi
Tüketici Konseyi
MADDE 64- (1) Tüketici sorunlarının ve ihtiyaçlarının belirlenmesi ile çıkarlarının
korunmasına ilişkin gerekli tedbirleri araştırmak ve bu Kanunun uygulanmasına
yönelik tedbirlere dair görüşleri öncelikle ele alınmak üzere ilgili mercilere iletmek
amacıyla yılda en az bir kez Bakanlığın koordinatörlüğünde Tüketici Konseyi toplanır.
(2) Tüketici Konseyine kamu kurum ve kuruluşlarından gelen temsilcilerin sayısı,
hiçbir şekilde Konseyin toplam üye sayısının yüzde ellisinden fazla olamaz.
(3) Tüketici Konseyinin üyeleri, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar
yönetmelikle belirlenir.
Reklam Konseyi
MADDE 65- (1) Reklam politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili
olarak çağdaş iletişim uygulamalarını takip etmek, reklam sektörünün ve reklam
denetim işlevinin geliştirilmesine yönelik araştırma ve çalışmalar yapmak, bu alanda
görüş ve önerilerde bulunmak ve bu görüş ve önerileri ilgili mercilere iletmek amacıyla
yılda en az bir kez Bakanlığın koordinatörlüğünde Reklam Konseyi toplanır.
(2) Reklam Konseyine kamu kurum ve kuruluşlarından gelen temsilcilerin sayısı,
hiçbir şekilde Konseyin toplam üye sayısının yüzde ellisinden fazla olamaz.
(3) Reklam Konseyinin üyeleri, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar
yönetmelikle belirlenir.

İKİNCİ BÖLÜM
Tüketici Hakem Heyeti
Kuruluşu ve görev alanı
MADDE 66- (1) Bakanlık, tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan
doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla il merkezlerinde ve yeterlilik
şartları yönetmelikle belirlenen ilçe merkezlerinde en az bir tüketici hakem heyeti
oluşturmakla görevlidir.
(2) Başkanlığı illerde ticaret il müdürü, ilçelerde ise kaymakam veya bunların
görevlendireceği bir memur tarafından yürütülen tüketici hakem heyeti;
a) Belediye başkanının konunun uzmanı belediye personeli arasından
görevlendireceği bir üye,
b) Baronun, mensupları arasından görevlendireceği bir üye,
c) Satıcının tacir olduğu uyuşmazlıklarda ticaret ve sanayi odasının ya da bunların
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ayrı ayrı örgütlendiği yerlerde ticaret odasının; satıcının esnaf ve sanatkâr olduğu
uyuşmazlıklarda, illerde esnaf ve sanatkârlar odaları birliğinin, ilçelerde ise en fazla
üyeye sahip esnaf ve sanatkârlar odasının görevlendireceği bir üye,
ç) Tüketici örgütlerinin kendi aralarından seçecekleri bir üye,
olmak üzere başkan dâhil beş üyeden oluşur. Başkan ve üyelerin bu fıkrada yer alan
niteliklere sahip yedekleri de ayrıca belirlenir.
(3) Tüketici hakem heyetinin oluşumunun sağlanamadığı yerlerde noksan üyelikler,
yönetmelikle belirlenen üyelik niteliklerine sahip Devlet memurları arasından illerde
ticaret il müdürü, ilçelerde ise kaymakam tarafından tamamlanır.
Raportör
MADDE 67- (1) Raportörler il ve ilçe merkezlerinde kurulu bulunan tüketici
hakem heyetlerinde istihdam edilebilir. Raportör sayısının yeterli olmadığı illerde
ticaret il müdürü tarafından ticaret il müdürlüğü personeli arasından, ilçelerde ise
kaymakam tarafından ilçede görevli Devlet memurları arasından yeterli sayıda raportör
görevlendirilir.
(2) Tüketici hakem heyeti raportörleri, heyetin çalışmalarına ve kararlarına esas
olacak dosyaları hazırlamak ve uyuşmazlığa ilişkin raporu sunmakla görevlidir.
Başvuru
MADDE 68- (1) Değeri iki bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda
ilçe tüketici hakem heyetlerine, üç bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda
il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise iki bin Türk
Lirası ile üç bin Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine
başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem
heyetlerine başvuru yapılamaz.
(2) Tüketici hakem heyetleri kendilerine yapılan başvuruları gereğini yapmak üzere
kabul etmek zorundadır.
(3) Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin
yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilir. Tüketici hakem heyetinin
bulunmadığı yerlerde ise başvuruların nerelere yapılacağı ve bu başvuruların hangi
tüketici hakem heyetince karara bağlanacağı yönetmelikle belirlenir.
(4) Bu maddede belirtilen parasal sınırlar her takvim yılı başından itibaren geçerli
olmak üzere, o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer
298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında
artırılarak uygulanır. Bu artışların hesabında on Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.
(5) Bu madde tüketicilerin ilgili mevzuatına göre alternatif uyuşmazlık çözüm
mercilerine başvurmasına engel değildir.
İnceleme
MADDE 69- (1) Tüketici hakem heyetleri uyuşmazlık konusuna ilişkin her türlü
bilgi ve belgeyi taraflardan, ilgili kurum veya kuruluşlardan isteyebilir.
Karar ve karara itiraz
MADDE 70- (1) İl ve ilçe tüketici hakem heyetinin verdiği kararlar tarafları bağlar.
(Ek cümle: 10/9/2014 – 6552/140 md.) Tüketici hakem heyetlerince vekâlet ücreti
ödenmesine karar verilemez.
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(2) Tüketici hakem heyeti kararları 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu
hükümlerine göre taraflara tebliğ edilir. Tüketici hakem heyetinin kararları, İcra ve İflâs
Kanununun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilir.
(3) Taraflar, tüketici hakem heyetinin kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren
on beş gün içinde tüketici hakem heyetinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine
itiraz edebilir. İtiraz, tüketici hakem heyeti kararının icrasını durdurmaz. Ancak
talep edilmesi şartıyla hâkim, tüketici hakem heyeti kararının icrasını tedbir yoluyla
durdurabilir.
(4) İtiraz olunan kararın, esas yönünden kanuna uygun olup da, kanunun olaya
uygulanmasında hata edilmiş olmasından dolayı itirazın kabul edilmesi gerektiği veya
kanuna uymayan husus hakkında yeniden yargılamayı gerektirmediği takdirde tüketici
mahkemesi evrak üzerinde, kararı değiştirerek veya düzelterek onama kararı verebilir.
Tarafların kimliklerine, ticari unvanlarına ait yanlışlıklarla, yazı, hesap veya diğer açık
ifade yanlışlıkları hakkında da bu hüküm uygulanır. Karar, usule ve kanuna uygun
olup da gösterilen gerekçe doğru bulunmazsa, gerekçe değiştirilerek veya düzeltilerek
onanır.
(5) Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici
mahkemesinin vereceği karar kesindir.
(6) Tüketici hakem heyetlerinin tüketici lehine verdiği kararlara karşı açılan itiraz
davalarında, kararın iptali durumunda tüketici aleyhine, avukatlık asgari ücret tarifesine
göre nisbi tarife üzerinden vekâlet ücretine hükmedilir.
(7) Uyuşmazlıkla ilgili olarak tüketici hakem heyeti tarafından tüketici aleyhine
verilen kararlarda tebligat ve bilirkişi ücretleri Bakanlıkça karşılanır. Uyuşmazlığın
tüketicinin lehine sonuçlanması durumunda ise, tebligat ve bilirkişi ücretleri 21/7/1953
tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine
göre karşı taraftan tahsil olunarak bütçeye gelir kaydedilir.
Huzur hakkı ve ücreti
MADDE 71- (1) Tüketici hakem heyeti başkan ve üyelerine, raportör olarak
görevlendirilen diğer kamu personeline ödenecek huzur hakkı ve huzur ücreti ile
bilirkişi ücreti ve bu ödemelere ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun
görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.
Diğer hususlar
MADDE 72- (1) Tüketici hakem heyetlerinin kurulması, çalışma usul ve esasları,
raportörlerin nitelikleri ile bilirkişilik müessesesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer
hususlar yönetmelikle belirlenir.

SEKİZİNCİ KISIM
Yargılama, Denetim ve Cezaya İlişkin Hükümler
Tüketici mahkemeleri
MADDE 73- (1) Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan
doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir.
(2) Tüketici mahkemeleri nezdinde Bakanlık, tüketiciler ve tüketici örgütleri
tarafından açılan davalar 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununda düzenlenen
harçlardan muaftır.
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(3) Tüketici örgütleri üst kuruluşlarınca açılacak davalarda bilirkişi ücreti ve
davanın davacı aleyhine sonuçlanması durumunda, hükmedilen vekâlet ücreti
Bakanlıkça karşılanır. Davanın, davalı aleyhine sonuçlanması durumunda, bilirkişi
ücreti Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre davalıdan
tahsil olunarak bütçeye gelir kaydedilir.
(4) Tüketici mahkemelerinde görülecek davalar 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı
Hukuk Muhakemeleri Kanununun Altıncı Kısım hükümlerine göre yürütülür.
(5) Tüketici davaları, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki tüketici
mahkemesinde de açılabilir.
(6) Tüketici örgütleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Bakanlık; haksız ticari
uygulamalar ve ticari reklamlara ilişkin hükümler dışında, genel olarak tüketicileri
ilgilendiren ve bu Kanuna aykırı bir durumun doğma tehlikesi olan hâllerde bunun
önlenmesine veya durdurulmasına ilişkin ihtiyati tedbir kararı alınması veya hukuka
aykırı durumun tespiti, önlenmesi veya durdurulması amacıyla tüketici mahkemelerinde
dava açabilir.
(7) Genel olarak tüketicileri ilgilendiren davalarda davacı, verilen kararların
yayımlanmasını talep edebilir. Talebin mahkemece kabul edilmesi hâlinde bu karar,
masrafları davalıdan alınmak üzere ülke düzeyinde yayımlanan gazetelerden en az
üçünde derhâl ilan edilir.
(8) Tüketici mahkemelerince verilen kesinleşmiş kararlar, Ulusal Yargı Ağı Bilişim
Sistemi üzerinden Bakanlığa iletilir. Tüketici hakem heyetleri kararlarına karşı yapılan
itiraz sonucu verilen kararlar, kararı veren mahkeme tarafından ilgili tüketici hakem
heyetine gönderilir.
Üretimin veya satışın durdurulması ve malın toplatılması
MADDE 74- (1) Satışa sunulan bir seri malın ayıplı olduğunun tespiti, üretiminin
veya satışının durdurulması, ayıbın ortadan kaldırılması ve satış amacıyla elinde
bulunduranlardan toplatılması için Bakanlık, tüketiciler veya tüketici örgütleri dava
açabilir.
(2) Satışa sunulan seri malın ayıplı olduğunun mahkeme kararı ile tespit edilmesi
hâlinde, mahkeme ayıbın niteliğine göre malın satışını geçici olarak durdurma veya
ayıbı giderme kararları verebilir. Üretici veya ithalatçı mahkeme kararının tebliğ
tarihinden itibaren en geç üç ay içinde malın ayıbını ortadan kaldırmakla yükümlüdür.
Malın ayıbının ortadan kalkmasının imkânsız olması hâlinde mal, üretici veya ithalatçı
tarafından toplanır veya toplattırılır. Toplatılan mallar taşıdıkları risklere göre kısmen
veya tamamen imha edilir veya ettirilir. İmha edilen malla ilgili tüketicinin dava ve
tazminat hakları saklıdır.
(3) Satışa sunulan bir seri malın, tüketicinin güvenliğini tehlikeye sokan bir
ayıp taşıması durumunda Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve
Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri saklıdır.
Denetim
MADDE 75- (1) Bu Kanunun uygulanmasında, Bakanlık müfettişleri, gümrük
ve ticaret denetmenleri ile Bakanlıkça görevlendirilecek personel, mal veya hizmet
sunulan her yerde denetleme, inceleme ve araştırma yapmaya yetkilidir.
(2) Bu Kanun kapsamına giren hususlarda, yetkili ve görevli kişi veya kuruluşlara
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her türlü bilgi ve belgenin doğru olarak gösterilmesi veya istenmesi hâlinde belgelerin
aslının veya onaylı kopyalarının verilmesi zorunludur.
Tüketici ürünü ve hizmet denetimi
MADDE 76- (1) Tüketici ürünü; hizmet sektöründe kullanılanlar dâhil olmak üzere
tüketicilerin kullanması için tasarlanan veya makul koşullarda tüketiciler tarafından
kullanılması öngörülen, gerek ticari faaliyetler sonucunda gerekse başka yollarla
tedarik edilen veya kullanılabilir hâle getirilen yeni, kullanılmış veya ıslah edilmiş her
türlü üründür.
(2) Üretici veya dağıtıcının, tüketiciye açıkça bilgi vermesi kaydıyla antika olan
veya kullanılmadan önce tamir veya ıslah edilmesi gereken ikinci el ürünler birinci
fıkra kapsamında değerlendirilmez.
(3) Tüketici ürünleri ile tüketiciye sunulan hizmetler; can ve mal güvenliğine ve
çevreye zarar vermemeli, uygulanması zorunlu her türlü idari ve teknik düzenlemeye
uygun olmalıdır.
(4) Bakanlık sorumlu olduğu tüketici ürünlerinin piyasa gözetimi ve denetimini
Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
hükümlerine göre yerine getirmekle görevlidir.
Ceza hükümleri
MADDE 77- (1) Bu Kanunun 4 üncü, 6 ncı, 7 nci, 18 inci, 19 uncu, 20 nci, 21
inci, 23 üncü, 26 ncı, 30 uncu, 33 üncü, 35 inci, 48 inci, 49 uncu, 51 inci, 52 nci, 54
üncü ve 57 nci maddelerinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında
aykırılığı tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için iki yüz Türk Lirası idari para
cezası uygulanır.
(2) Bu Kanunun 5 inci maddesi uyarınca belirlenen haksız şartların tüketici
sözleşmelerinde kullanılması durumunda, Bakanlıkça verilecek süre içinde bu haksız
şartın sözleşme metninden çıkarılmaması hâlinde, aykırılığın tespit edildiği her bir
sözleşme için iki yüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır.
(3) Bu Kanunun 24 üncü, 25 inci, 27 nci, 28 inci, 29 uncu, 34 üncü, 36 ncı, 37 nci,
38 inci, 39 uncu, 41 inci, 43 üncü, 45 inci, 46 ncı maddeleri ile 31 inci maddesinin
birinci, ikinci ve dördüncü, 40 ıncı maddesinin ikinci, 47 nci maddesinin üçüncü,
dördüncü, beşinci, yedinci ve 50 nci maddesinin dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci,
dokuzuncu ve on birinci fıkralarında belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler
hakkında aykırılığı tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için bin Türk Lirası idari
para cezası uygulanır.
(4) Bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket
edenler hakkında teslim edilmeyen her konut için yirmi bin Türk Lirası, 50 nci
maddesinin onuncu fıkrasına aykırı hareket edenler hakkında aykırılığı tespit edilen
her bir işlem veya sözleşme için bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.
(5) Bu Kanunun 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrası ile 47 nci ve 50 nci maddelerinin
ikinci fıkralarında belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında yüz bin
Türk Lirası idari para cezası uygulanır.
(6) Bu Kanunun 55 inci ve 56 ncı maddelerinde belirtilen yükümlülüklere aykırı
hareket eden üretici ve ithalatçı hakkında piyasaya arz edilen; satıcı hakkında tüketiciye
satışı yapılan her bir mal için iki yüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır.
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(7) Bu Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen hususlara aykırı olarak ödül verenler
hakkında yüz bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.
(8) Bu Kanunun 31 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, 42 nci maddesinde ve 50 nci
maddesinin sekizinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenlere bu
aykırılığın giderilmesi için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda aykırılığın giderilmemesi
hâlinde 31 inci maddenin üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden kart çıkaran kuruluşlara
beş milyon Türk Lirası, 42 nci maddeye ve 50 nci maddenin sekizinci fıkrasına aykırı
hareket edenler hakkında beş yüz bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.
(9) Bu Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket
eden süreli yayın kuruluşları hakkında beş bin Türk Lirası; aykırılık ülke genelinde
dağıtımı yapılan süreli yayın ile gerçekleştirilmiş ise yüz bin Türk Lirası idari para
cezası uygulanır. Süreli yayın kuruluşu, kampanyayı ve kampanyaya ilişkin her türlü
reklam ve ilanı da durdurur. Aykırılığın devamı hâlinde, reklam ve ilanın durdurma
zorunluluğunun doğduğu tarihten itibaren her sayı/gün için on bin Türk Lirası idari
para cezası uygulanır.
(10) Bu Kanunun 58 inci maddesine aykırı davranan üretici ve ithalatçılar hakkında,
satış sonrası hizmet yeterlilik belgesinin alınmaması durumunda yüz bin Türk Lirası;
kurulmayan her bir servis istasyonu için on bin Türk Lirası; servis istasyonlarında
tespit edilen eksiklik ve aykırılıklarla ilgili olarak her bir servis istasyonu için bin Türk
Lirası idari para cezası uygulanır.
(11) Bu Kanunun 59 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklere
aykırı hareket eden radyo ve televizyonlar hakkında on bin Türk Lirası idari para cezası
uygulanır.
(12) Bu Kanunun 61 inci maddesinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket eden
reklam verenler, reklam ajansları ve mecra kuruluşları hakkında durdurma veya aynı
yöntemle düzeltme veya idari para cezası ve gerekli görülen hâllerde de üç aya kadar
tedbiren durdurma cezası uygulanır. Reklam Kurulu, ihlalin niteliğine göre bu cezaları
birlikte veya ayrı ayrı verebilir. Aykırılık;
a) Yerel düzeyde yayın yapan televizyon kanalı aracılığı ile gerçekleşmiş ise on bin
Türk Lirası,
b) Ülke genelinde yayın yapan televizyon kanalı aracılığı ile gerçekleşmiş ise iki
yüz bin Türk Lirası,
c) Süreli yayınlar aracılığıyla gerçekleşmiş ise (a) ve (b) bentlerinde belirtilen
cezaların yarısı,
ç) Yerel düzeyde yayın yapan radyo kanalı aracılığı ile gerçekleşmiş ise beş bin
Türk Lirası,
d) Ülke genelinde yayın yapan radyo kanalı aracılığı ile gerçekleşmiş ise elli bin
Türk Lirası,
e) İnternet aracılığı ile gerçekleşmiş ise elli bin Türk Lirası,
f) Kısa mesaj aracılığı ile gerçekleşmiş ise yirmi beş bin Türk Lirası,
g) Diğer mecralar aracılığı ile gerçekleşmiş ise beş bin Türk Lirası,
idari para cezası verilir. Reklam Kurulu, idari işleme konu ihlalin bir yıl içinde tekrar
edilmesi hâlinde yukarıda belirtilen idari para cezalarını on katına kadar uygulayabilir.
(13) Bu Kanunun 62 nci maddesinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket
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edenler hakkında haksız ticari uygulamanın üç aya kadar tedbiren durdurulması
veya durdurulması yaptırımı veya beş bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.
Kurul, ihlalin niteliğine göre bu cezaları birlikte veya ayrı ayrı verebilir. İdari para
cezası, aykırılık ülke genelinde gerçekleşmiş ise elli bin Türk Lirası olarak uygulanır.
Aykırılığın reklam yoluyla gerçekleştirildiğinin tespiti hâlinde bu maddenin on ikinci
fıkra hükümleri uygulanır.
(14) Bu Kanunun 74 üncü maddesinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket
eden üretici veya ithalatçılar hakkında yüz bin Türk Lirası; 79 uncu maddesinin birinci
fıkrasında belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında beş bin Türk
Lirası idari para cezası uygulanır.
(15) Bu Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklere
aykırı hareket edenler hakkında yedi gün içinde bilgi ve belgelerin doğru olarak
verilmesi veya yerinde inceleme imkânının sağlanması ihtar edilir. İhtara rağmen
aykırılığın devamı hâlinde yirmi beş bin Türk Lirasından az olmamak üzere aykırılığın
tespitinden bir önceki mali yıl sonunda oluşan yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde birine
kadar idari para cezası verilir. Aykırı fiilin bir yıl içinde tekrar edilmesi hâlinde idari
para cezası iki misli olarak uygulanır.
(16) Bu Kanunun 76 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülüklere
aykırı hizmet sağlayan sağlayıcılar hakkında her bir işlem için iki yüz Türk Lirası idari
para cezası uygulanır.
(17) Bu Kanunun 80 inci maddesine aykırı olarak piramit satış sistemini başlatan,
düzenleyen veya toplantı, elektronik posta veya diğer birçok kimsenin de katılımını
sağlamaya elverişli yöntemlerle yayan veya böyle bir sistemin diğer bir şekilde
yayılmasını ticari amaçlarla destekleyenler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı
Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
(18) Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan ancak bu Kanunun getirdiği yükümlülükler
ile Bakanlıkça yönetmelik veya tebliğle belirlenen tedbirlere uymayanlar hakkında bin
Türk Lirasından elli bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.
(19) Bu maddenin sekizinci, dokuzuncu, on ikinci ve on üçüncü fıkralarındaki idari
para cezaları hariç olmak üzere, aykırılığın tespit edildiği tarih itibarıyla bir takvim
yılında uygulanan toplam idari para cezası tutarının yirmi beş bin Türk Lirasını aştığı
durumlarda, bu miktardan az olmamak ve yüz milyon Türk Lirasını geçmemek üzere
toplam idari para cezası tutarı;
a) Cezaya muhatap gerçek ya da tüzel kişinin, aykırılığın tespitinden bir önceki
mali yıl sonunda oluşan yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde beşini aşamaz. Bir önceki
yıl gayrisafi gelirinin oluşmaması hâlinde, tespit tarihi itibarıyla oluşan gayrisafi geliri
dikkate alınır. Gayrisafi gelirlerinin bildirilmediği veya yanlış bildirildiği durumlarda
bu bent hükmü uygulanmaz.
b) Bankalar, tüketici kredisi veren finansal kuruluşlar ve kart çıkaran kuruluşlar
için, kamuya açıklanan en son finansal tablolarda yayınlanan öz kaynağının binde
beşini aşamaz.
(20) Bu Kanuna göre idari yaptırım uygulanması, diğer kanunlar gereği yapılacak
işlemleri engellemez. Bakanlık, bu maddenin uygulanmasında oluşacak tereddütleri
gidermeye yetkilidir.
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Cezalarda yetki ve itiraz
MADDE 78- (1) Bu Kanunun 77 nci maddesinin ikinci, yedinci, sekizinci,
dokuzuncu ve on birinci fıkralarındaki idari yaptırımlar Bakanlık tarafından verilir;
on ikinci ve on üçüncü fıkraları uyarınca Reklam Kurulu tarafından karar verilen idari
yaptırımlar Bakanlık tarafından uygulanır. Diğer fıkralarındaki idari yaptırımlar ise
yaptırım uygulananın merkezinin bulunduğu valilik tarafından verilir.
(2) Bu Kanun hükümlerine göre verilen idari yaptırım kararlarına karşı 6/1/1982
tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre idari yargı
yoluna başvurulabilir. Ancak, idare mahkemesinde dava, işlemin tebliğini izleyen
günden itibaren otuz gün içinde açılır. İdare mahkemesinde iptal davası açılmış olması,
kararın yerine getirilmesini durdurmaz.
(3) Bu Kanuna göre verilen idari para cezalarının, tebliğinden itibaren bir ay içinde
ödenmesi zorunludur.

DOKUZUNCU KISIM
Çeşitli Hükümler
Yiyecek taklidi ürünler
MADDE 79- (1) Gıda ürünü olmamalarına rağmen, sahip oldukları şekil, koku,
renk, görünüm, ambalaj, etiket, hacim veya boyutları nedeniyle olduklarından farklı
görünen ve bu sebeple tüketiciler, özellikle çocuklar tarafından, gıda ürünleriyle
karıştırılarak tüketicilerin sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atan ürünlerin üretilmesi,
pazarlanması, ithalatı ve ihracatı yasaktır. Gıda ürünü olmamalarına rağmen geleneksel
el sanatı ürünü olarak gıda ürünü şeklinde üretilen ve sağlığa zarar vermeyen ürünler,
üzerinde uyarı işareti ve yazısı bulunması şartıyla bu hükmün dışındadır.
(2) Bakanlık, olduklarından farklı görünerek tüketicilerin sağlığını ve güvenliğini
tehlikeye atan bu ürünlere karşı gerekli tedbirleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya
yetkilidir.
(3) Piyasaya arz edilmiş olan bu ürünlerin güvensizliğinin tespit edilmesi hâlinde
alınacak önlemler ile bu önlemlerin Avrupa Komisyonuna bildirilmesi hususunda
Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
hükümleri uygulanır.
(4) Bakanlık, bu kapsamdaki ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimini yapmakla
görevlidir.
(5) Yiyecek taklidi ürünleri satın alan tüketicilerin uğradıkları maddi ve manevi
zararlar nedeniyle dava açma hakları saklıdır.
Piramit satış sistemleri
MADDE 80- (1) Piramit satış; katılımcılarına bir miktar para veya malvarlığı ortaya
koymak karşılığında, sisteme aynı şartlar altında başka katılımcılar bulma koşuluyla
bir para veya malvarlığı kazancı olanağı ümidi veren ve malvarlığı kazancının elde
edilmesini tamamen veya kısmen diğer katılımcıların da koşullara uygun davranmasına
bağlı kılan, gerçekçi olmayan veya gerçekleşmesi çok güç olan kazanç beklentisi
sistemidir.
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(2) Piramit satış sisteminin kurulması, yayılması veya tavsiye edilmesi yasaktır.
(3) Bakanlık, piramit satış sistemleri ile ilgili gerekli incelemeleri yapmaya ve
varsa elektronik sistemin ülkemizde durdurulması dâhil ilgili kamu kurum veya
kuruluşlarıyla iş birliği içinde gerekli önlemleri almaya yetkilidir.
Test, muayene ve analizler
MADDE 81- (1) Bakanlık, bu Kanunun uygulaması için resmi veya özel
kuruluşların laboratuvarlarından yararlanabilir. Test ve muayene ücretleri Bakanlık
bütçesinden karşılanır.
(2) Test ve muayene sonuçlarının ilgili idari ve teknik düzenlemesine aykırı çıkması
hâlinde buna ilişkin tüm giderler üretici veya ithalatçıdan Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. Tahsil olunan test ve muayene
ücretleri bütçeye gelir kaydedilir.
Ödenek
MADDE 82- (1) Reklam Kurulu, Reklam Konseyi, Tüketici Konseyi ve tüketici
hakem heyetlerinin faaliyetlerine ilişkin masraflar, Bakanlığın tüketicinin korunması
amacına yönelik masrafları ve sair harcamalar Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten
karşılanır.
Diğer hükümler
MADDE 83- (1) Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde genel hükümler
uygulanır.
(2) Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu işlemler ile ilgili diğer kanunlarda
düzenleme olması, bu işlemin tüketici işlemi sayılmasını ve bu Kanunun görev ve
yetkiye ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez.
Yönetmelikler ve diğer düzenleyici işlemler
MADDE 84- (1) Bakanlık, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak mevzuat
çerçevesinde gerekli tedbirleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.
(2) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren altı ay içinde Bakanlık tarafından çıkarılır.
(3) Bakanlıkça çıkarılacak ikincil düzenlemelerde ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarının, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sivil toplum
kuruluşlarının ve meslek örgütlerinin görüşleri alınır.
Kadro ihdası (1)
MADDE 85- (1) Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve
190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I)
sayılı cetvelin Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.
Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 86- (1) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Diğer mevzuatta Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanuna yapılan atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış olan
davalar açıldıkları mahkemelerde görülmeye devam eder.
(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki tüketici işlemlerine, bunların
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hukuken bağlayıcı olup olmadıklarına ve sonuçlarına bu işlemler hangi kanun
yürürlükte iken gerçekleşmiş ise kural olarak o kanun hükümleri uygulanır. Ancak:
a) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan ve hâlen geçerli sözleşmelerin
bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlük tarihinden itibaren uygulanmaz.
b) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce işlemeye başlamış hak düşürücü
süreler ile zamanaşımı süreleri dolmamış ise bu Kanunda öngörülen sürenin geçmesiyle
hak düşürücü süre veya zamanaşımı süresi dolmuş olur.
(3) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, bu Kanunla
yürürlükten kaldırılan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna dayanılarak çıkartılan
yönetmelik ve diğer mevzuatın, bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 87- (1) Bu Kanun yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 88- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

27/11/2013
KURUMU : GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
TEŞKİLATI : TAŞRA
İHDAS EDİLEN KADROLARIN
SINIFI
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH

UNVANI
Tüketici Hakem
Heyeti Raportörü

Tüketici Hakem
Heyeti Raportörü

Tüketici Hakem
Heyeti Raportörü

Tüketici Hakem
Heyeti Raportörü

Tüketici Hakem
Heyeti Raportörü

Tüketici Hakem
Heyeti Raportörü

Tüketici Hakem
Heyeti Raportörü

Tüketici Hakem
Heyeti Raportörü

Tüketici Hakem
Heyeti Raportörü

Tüketici Hakem
Heyeti Raportörü
TOPLAM
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DERECESİ

SERBEST
KADRO ADEDİ

TOPLAM

1

25

25

2

25

25

3

25

25

4

25

25

5

25

25

6

25

25

7

50

50

8

100

100

9

100

100

10

100

100

500

500

6502 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN
MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL
EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ
GÖSTERİR LİSTE
Değiştiren Kanunun/
KHK’nin/ İptal
Eden Anayasa
Mahkemesi
Kararının
Numarası

6502 sayılı Kanunun değişen veya iptal
edilen maddeleri

Yürürlüğe Giriş Tarihi

6552

70

11/9/2014
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5.2. TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ
HAKKINDA YÖNETMELİK
Yayımlandığı R.Gazete:

Tarih : 17/6/2014

HAKSIZ

ŞARTLAR

Sayı: 29033

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tüketici ile kurulan sözleşmelerde yer
alan haksız şartların tespitine ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, tüketici ile kurulan sözleşmelerde yer alan her
türlü haksız şartı kapsar.
(2) Faaliyetlerini, kanun veya yetkili makamlar tarafından verilen izinle yürütmekte
olan kişi veya kuruluşların hazırladıkları sözleşmelere de niteliklerine bakılmaksızın
bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanunun 5 inci ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünü,
c) Haksız şart: Tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye dahil edilen ve
tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı
düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme şartlarını,
ç) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt
edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,
d) Mahkeme: Tüketici mahkemesini,
e) Mal: Alışverişe konu olan; taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar
ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri
her türlü gayri maddi malları,
f) Sözleşme: Tüketici ile sözleşmeyi düzenleyen arasında kurulan yazılı ve sözlü
her türlü sözleşmeyi,
g) Sözleşmeyi düzenleyen: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya
mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek
veya tüzel kişiyi,
ğ) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel
kişiyi,
h) Tüketici örgütleri: Tüketicinin korunması amacıyla kurulan dernek, vakıf veya
bunların üst kuruluşlarını, ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar
Haksız şart

MADDE 5 – (1) Tüketici ile kurulan sözleşmelerde yer alan bir şartın haksız şart
olarak kabul edilebilmesi için;
a) Tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye dahil edilmesi,

b) Tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına
aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olması,
unsurlarının bir arada bulunması gerekir.

(2) Bir sözleşme şartının önceden hazırlanması ve standart sözleşmede yer alması
nedeniyle tüketicinin sözleşmenin içeriğine etki edememesi durumunda, o sözleşme
şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir. Sözleşmeyi düzenleyen, bir
standart şartın münferiden müzakere edildiğini iddia ediyorsa bunu ispatla yükümlüdür.

(3) Sözleşmenin bütün olarak değerlendirilmesinden, standart sözleşme olduğu
sonucuna varılırsa, bu sözleşmedeki bir şartın belirli unsurlarının veya münferit bir
hükmünün müzakere edilmiş olması, sözleşmenin kalan kısmına bu Yönetmelik
hükümlerinin uygulanmasını engellemez.
(4) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan listede sayılan şartlar haksız şart olarak kabul
edilir. Bu listedeki şartlar sınırlayıcı olmayıp örnek niteliğindedir.
Haksız şartların değerlendirilmesi

MADDE 6 – (1) Bir sözleşme şartının haksızlığı; sözleşme konusu mal veya
hizmetin niteliği, sözleşmenin kuruluşunda var olan şartlar ve sözleşmenin diğer
hükümleri veya haksız şartın ilgili olduğu diğer bir sözleşmenin hükümleri de dikkate
alınmak suretiyle sözleşmenin kuruluş anına göre belirlenir.

(2) Sözleşme şartlarının haksızlığının takdirinde, bu şartların açık ve anlaşılır bir
dille yazılmış olması kaydıyla, hem sözleşmeden doğan asli edim yükümlülükleri
arasındaki hem de mal veya hizmetin piyasa değeri ile sözleşmede belirlenen fiyatı
arasındaki dengeye ilişkin bir değerlendirme yapılamaz.

(3) Sözleşme şartlarının yazılı olması halinde, tüketicinin anlayabileceği açık ve
anlaşılır bir dilin kullanılmış olması gerekir. Sözleşmede yer alan bir hükmün açık ve
anlaşılır olmaması veya birden çok anlama gelmesi hâlinde; bu hüküm, tüketicinin
lehine yorumlanır.
Haksız şartların sözleşmeye etkisi

MADDE 7 – (1) Tüketiciyle kurulan sözleşmelerde yer alan haksız şartlar kesin
olarak hükümsüzdür. Ancak sözleşmenin haksız şartlar dışındaki hükümleri geçerliliğini
korur. Bu durumda sözleşmeyi düzenleyen, kesin olarak hükümsüz sayılan şartlar
olmasaydı diğer hükümlerle sözleşmeyi yapmayacak olduğunu ileri süremez.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Haksız Şartların Denetimi
Denetim
MADDE 8 – (1) Bakanlık, genel olarak kullanılmak üzere hazırlanmış sözleşmelerde
yer alan haksız şartların, sözleşme metinlerinden çıkarılması veya kullanılmasının
önlenmesi için gerekli tedbirleri alır.
(2) Genel olarak kullanılmak üzere hazırlanmış tüketici sözleşmelerinde haksız
şartların yer alması durumunda, bu şartların sözleşme metninden çıkarılması için
sözleşmeyi düzenleyene Bakanlıkça otuz gün süre verilir. Bakanlık gerekli gördüğü
hallerde bu süreyi doksan güne kadar uzatabilir.
(3) Haksız şart olarak tespit edilen sözleşme şartlarının, tüketiciler açısından
kesin olarak hükümsüz olduğunun sözleşmeyi düzenleyen tarafından tüketicilere açık
ve anlaşılır biçimde yazılı veya elektronik ortamda bildirilmesi durumunda, tespit
tarihinden önce tüketicilerle kurulan ve halen geçerli olan sözleşme metinlerinden bu
şartların çıkarıldığı kabul edilir.
(4) Bakanlıkça verilen sürenin bitimine kadar, sözleşmeyi düzenleyen tarafından
haksız şartların sözleşme metninden çıkarılmaması halinde, aykırılığın tespit edildiği
her bir sözleşme için Kanunun 77 nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 9 – (1) 13/6/2003 tarihli ve 25137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik yürürlükten
kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

EK-1
Haksız Sözleşme Şartları
(1) Aşağıda yer alan sonuçları hedefleyen veya bu sonuçları doğuran şartlar haksız
şarttır.
a) Sözleşmeyi düzenleyenin bir fiili veya ihmali nedeniyle, tüketicinin hayatını
kaybetmesi, yaralanması veya maddi zarara uğraması halinde, sözleşmeyi düzenleyenin
yasal sorumluluğunu kaldıran veya sınırlayan şartlar,
b) Sözleşmeyi düzenleyenin, sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerinden
herhangi birini tamamen veya kısmen ifa etmemesi veya ayıplı ifa etmesi halinde,
tüketicinin herhangi bir alacağını sözleşmeyi düzenleyene karşı var olan bir borcuyla
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takas etme hakkı dahil, sözleşmeyi düzenleyene veya bir üçüncü şahsa yöneltebileceği
yasal haklarını ortadan kaldıran ya da ölçüsüz şekilde sınırlayan şartlar,
c) Sözleşmeyi düzenleyenin, sadece kendisi tarafından belirlenen koşullarda edimini
ifa edeceği, buna karşılık tüketicinin her halde ifa ile yükümlü tutulduğu şartlar,
ç) Tüketicinin sözleşmeyi kurmaktan veya ifa etmekten vazgeçmesi hallerinde
sözleşmeyi düzenleyene tüketicinin kendisine ödediği bedeli muhafaza etme hakkı
tanıyan, ancak sözleşmeyi düzenleyenin aynı türden davranışları için tüketiciye benzer
bir tazminat hakkı tanımayan şartlar,
d) Yükümlülüklerini yerine getirmeyen tüketicinin, orantısız biçimde yüksek bir
tazminat ödemesini gerektiren şartlar,
e) Sözleşmeyi düzenleyene, sözleşmeyi keyfi bir şekilde fesh etme hakkı tanıyan
ancak tüketiciye aynı hakkı vermeyen şartlar ile sözleşmeyi düzenleyenin fesih hakkını
kullanmasına rağmen, henüz ifa etmediği edimler karşılığında almış olduklarını
muhafaza etme hakkı veren şartlar,
f) Sözleşmeyi düzenleyene, haklı sebeplerin var olduğu durumlar hariç olmak üzere,
belirsiz süreli bir sözleşmeyi makul bir bildirimde bulunmaksızın ve süre tanımaksızın
fesh etme hakkı tanıyan şartlar,
g) Belirli süreli sözleşmelerde, sözleşmenin belirlenen süre kadar uzayacağına
ilişkin konulan şartlar,
ğ) Tüketicinin, sözleşmenin kurulmasından önce fiilen bilgi sahibi olamayacağı
sözleşme şartlarını, geri dönülemez bir şekilde kabul ettiğini öngören şartlar,
h) Sözleşmeyi düzenleyenin sözleşme şartlarını, sözleşmede belirtilen haklı bir
sebep olmaksızın tek taraflı olarak değiştirmesine imkan veren şartlar,
ı) Sözleşmeyi düzenleyenin, sözleşme konusu mal veya hizmetin niteliklerini tek
taraflı olarak ve haklı bir sebep olmaksızın değiştirebileceğine ilişkin şartlar,
i) Sözleşmeyi düzenleyenin mal veya hizmetin bedelini, ifa anında tespit
edebileceğini veya yükseltebileceğini öngören ve nihai bedelin, sözleşmenin kurulması
anında tespit edilen bedele nazaran çok yüksek olması halinde, tüketiciye sözleşmeden
dönme hakkı tanımayan şartlar,
j) Sözleşmeyi düzenleyene, mal veya hizmetin sözleşme koşullarına uygun olup
olmadığını tespit etme hakkı veren veya bir sözleşme şartının nasıl yorumlanacağı
konusunda münhasır yetki veren şartlar,
k) Sözleşmeyi düzenleyen adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel
kişiler tarafından verilen taahhütleri yerine getirme yükümlülüğünü sınırlandıran veya
bu yükümlülüğü belli bir şekil şartına uyulmuş olmasına bağlayan şartlar,
l) Sözleşmeyi düzenleyenin yükümlülüklerini yerine getirmemesine rağmen
tüketicinin bütün yükümlülüklerini yerine getirmesini zorunlu kılan şartlar,
m) Sözleşmeyi düzenleyene, tüketicinin sahip olduğu teminatların azaltılmasına
neden olabilecek şekilde, sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, tüketicinin
onayı alınmaksızın devretme imkanı veren şartlar,
n) Tüketicinin özellikle, hukuki düzenlemelerde öngörülmemiş bir hakeme
müracaatını öngörmek, gösterebileceği delilleri ölçüsüz derecede sınırlandırmak veya
mevcut hukuki düzen uyarınca diğer tarafta olan ispat külfetini tüketiciye yüklemek
suretiyle tüketicinin mahkemeye gitme veya başka başvuru yollarını kullanma imkanını
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ortadan kaldıran veya sınırlandıran şartlar,
(2) (f), (h) ve (i) alt bentlerin uygulama alanı:
a) (f) alt bendi için, sözleşmede tüketicinin derhal haberdar edilmesi yükümlülüğünün
bulunması şartıyla, finansal hizmet ifa edenler, önemli bir sebebin varlığı halinde,
belirsiz süreli bir sözleşmeyi tek taraflı ve süre vermeksizin feshetme hakkını tanıyan
şartlara sözleşmede yer verebilir.
b) (i) alt bendi için, ilgili mevzuatta aksine bir hüküm bulunmaması ve fiyat
değişikliği yönteminin sözleşmede açıkça belirlenmiş olması şartıyla sözleşmede fiyat
endeksi hükümlerine yer verilebilir.
c) (f), (h) ve (i) alt bentleri aşağıdaki işlemlere uygulanmazlar:
1) Fiyatı borsa kotasyonuna veya endeksine veya sermaye piyasasındaki kur
oynamalarına bağlı olarak, sağlayıcının müdahalesi olmaksızın değişebilen menkul
kıymet, finansal araç veya diğer mal ve hizmetlere ilişkin işlemlere ve
2) Yabancı para alımına veya satımına, seyahat çeki veya yabancı para cinsinden
belirlenen uluslar arası para havalesine ilişkin sözleşmelere.
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5.3. TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Yayımlandığı R.Gazete:

Tarih : 14/1/2015

Sayı: 29236

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin
uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, tüketici ile kurulan taksitle satış sözleşmeleri
ile tüketicinin kira süresi sonunda bir malın mülkiyetini edinme zorunluluğunun
bulunduğu finansal kiralama sözleşmelerini kapsar.
(2) Bu Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak
uygulanır.
(3) Tüketicinin taşınır bir malın satış bedelini önceden kısım kısım ödemeyi,
satıcının da bedelin tamamen ödenmesinden sonra satılanı tüketiciye teslim etmeyi
üstlendikleri ve ödeme süresi bir yıldan daha uzun veya belirsiz olan sözleşmeler
hakkında 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun ön ödemeli taksitle
satış hükümleri uygulanır.
(4) Kredi kartı ile yapılan alışverişlere bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanunun 21 ve 84 üncü maddelerine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Erken ödeme: Tüketicinin, satın aldığı mal veya hizmet nedeniyle borçlandığı
toplam miktarı veya bir ya da birden çok taksidi vadesinden önce ödemesini,
b) Finansal kiralama sözleşmesi: Tüketiciyle kurulan ve kira süresi sonunda bir
malın mülkiyetini edinme zorunluluğunun bulunduğu sözleşmeyi,
c) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt
edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,
ç) Kalıcı veri saklayıcısı: Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi,
bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde
kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen
ulaşılmasına imkan veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza
kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,
d) Kanun: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,
e) Komisyon: Ödeme planında, her bir taksit miktarında anapara, faiz ve her
türlü kamusal yükümlülükler haricinde ayrı bir kalem olarak bulunan ve satıcı veya
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sağlayıcının gelir olarak tahsil edeceği miktarı,
f) Mal: Alışverişe konu olan; taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar
ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri
her türlü gayri maddi malları,
g) Ödeme planı: Taksitle satış sözleşmesinde tüketicinin yapacak olduğu ödemede
esas alınacak taksit, tutar ve vadeleriyle birlikte anapara, faiz, komisyon, vergi, harç ve
benzeri yasal yükümlülükler ile diğer masrafların ayrı ayrı belirtildiği tabloyu,
ğ) Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla
tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek
veya tüzel kişiyi,
h) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla
tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya
tüzel kişiyi,
ı) Taksit: Ödeme planında her bir vade için hesaplanan anapara, faiz, komisyon,
vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülükler ile diğer masrafların toplamından oluşan
her bir ödeme miktarını,
i) Taksitle satış sözleşmesi: Satıcı veya sağlayıcının malın teslimi veya hizmetin
ifasını üstlendiği, tüketicinin de bedeli kısım kısım ödediği sözleşmeyi,
j) Taksit vadesi: Ödeme planında belirtilmiş olan taksitlerin ödeneceği tarihi,

k) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek
veya tüzel kişiyi, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Sözleşmenin Şekli ve Zorunlu İçeriği
Sözleşmenin şekli
MADDE 5 – (1) Taksitle satış sözleşmesinin yazılı şekilde kurulması ve
sözleşmenin bir örneğinin kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye
verilmesi zorunludur. Tüketicinin daha sonraki tarihlerde talep etmesi halinde ücret
talep edilmeksizin bir defaya mahsus olmak üzere sözleşmenin bir örneği tüketiciye
verilir. Taksitle satış sözleşmesi en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir
dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenir.
(2) Taksitle satış sözleşmesi yazılı olarak kurulmadıkça geçerli olmaz. Geçerli bir
sözleşme yapmamış olan satıcı veya sağlayıcı, sonradan sözleşmenin geçersizliğini
tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez.
Sözleşmenin zorunlu içeriği
MADDE 6 – (1) Taksitle satış sözleşmelerinin aşağıdaki bilgileri içermesi
zorunludur:
a) Tüketicinin adı, soyadı ve iletişim bilgileri.
b) Satıcı, sağlayıcı veya kiralayanın isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer
iletişim bilgileri.
c) Sözleşmenin düzenlendiği tarih.
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ç) Malın veya hizmetin teslim veya ifa tarihi.
d) Sözleşmeye konu mal veya hizmet.
e) Malın veya hizmetin tüm vergiler dahil Türk Lirası olarak peşin fiyatı.
f) Malın veya hizmetin tüm vergiler dahil Türk Lirası olarak taksitle satış fiyatı.
g) Tüketicinin cayma hakkının olduğu ve bu hakkın hangi sürede ve nasıl
kullanılacağı.
ğ) Ödeme planı.
h) Tüketicinin erken ödemede bulunma hakkı ile satıcı veya sağlayıcı tarafından
faiz veya komisyon alınmışsa, ödenen miktara göre faiz ve komisyon indirimi talep
etme hakkı olduğuna ilişkin bilgi.
ı) Faiz miktarı, faizin hesaplandığı yıllık oran ve sözleşmede belirlenen faiz oranının
yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faiz oranı.
i) Tüketicinin temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları.
j) Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını tüketici mahkemesine veya
tüketici hakem heyetine yapabileceklerine dair bilgi.
(2) Kira süresi sonunda bir malın mülkiyetini edinme zorunluluğunun bulunduğu
finansal kiralama sözleşmelerinde, bu maddenin birinci fıkrasına ek olarak aşağıdaki
bilgilerin de sözleşmede yer alması zorunludur:
a) Malın tüketicinin zilyetliğine geçmesini sağlayacak koşullar,
b) Sözleşme süresi sonunda mal tüketicinin mal varlığına hemen intikal etmeyecekse
intikali sağlayacak koşullar,
c) Sözleşmede öngörülmüşse satış bedeli alacağının devrine ilişkin anlaşma
kayıtları,
ç) Tüketici ile bir sigorta sözleşmesi kurulması öngörülmüşse, malın kimin
tarafından sigorta ettirileceği ile sigorta sözleşmesine ilişkin bilgiler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cayma Hakkının Kullanımı ve Sonuçları
Cayma hakkı
MADDE 7 – (1) Tüketici, yedi gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve
cezai şart ödemeksizin taksitle satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.
(2) Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu
gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından
belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin
kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.
(3) Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde mal teslimine
ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.
(4) Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi içinde
satıcı veya sağlayıcıya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile yöneltilmiş olması
yeterlidir. Satıcı veya sağlayıcı cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini
ispat etmekle yükümlüdür.
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(5) Satıcı cayma süresi içinde malı tüketiciye teslim etmişse tüketici, malı ancak
olağan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilir. Olağan gözden geçirme
malın ilk incelemesini kapsar. Malın mutat olarak kullanılması durumunda tüketici
cayma hakkını kullanamaz.
(6) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına
başlanan hizmet sözleşmelerinde de tüketici cayma hakkını kullanamaz.
(7) Tüketicinin satıcıyı bulduğu finansal kiralama işlemlerinde cayma hakkı
kullanılamaz.
(8) Kanunda düzenlenen diğer sözleşmelere ilişkin tüketici lehine olan cayma hakkı
hükümleri saklıdır.
Cayma hakkının kullanılmasının sonuçları
MADDE 8 – (1) Tüketicinin cayma hakkını kullanması durumunda, satıcı veya
sağlayıcı cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren yedi gün içinde almış
olduğu bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi, tüketiciye hiçbir masraf
yüklemeksizin iade etmekle yükümlüdür.
(2) Cayma hakkını kullanan tüketici, sözleşme konusu malı, cayma hakkını
kullandığı tarihten itibaren yedi gün içinde satıcıya iade etmekle yükümlüdür. Aksi
halde tüketici cayma hakkını kullanmamış sayılır.
(3) Cayma hakkının kullanılması durumunda tüketici, malın iade masraflarını
yüklenmek zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Temerrüt, Erken Ödeme ve Kıymetli Evrak Düzenlenmesi
Tüketicinin temerrüdü
MADDE 9 – (1) Taksitle satış sözleşmelerinde tüketicinin taksitleri ödemede
temerrüde düşmesi durumunda, satıcı veya sağlayıcı, kalan borcun tümünün ifasını
talep etme hakkını saklı tutmuşsa bu hak ancak satıcı veya sağlayıcının bütün edimlerini
ifa etmiş olması şartıyla;
a) Tüketicinin kalan borcun en az onda birini oluşturan ve birbirini izleyen en az
iki taksidi veya
b) Kalan borcun en az dörtte birini oluşturan bir taksiti ödemede temerrüde düşmesi
halinde kullanılabilir.
(2) Satıcı veya sağlayıcının bu hakkı kullanabilmesi için tüketiciye en az otuz gün
süre vererek yazılı olarak muacceliyet uyarısında bulunması zorunludur.
(3) Muaccel kılınan taksitlerin hesaplanmasında faiz, komisyon ve benzeri masraflar
dikkate alınmaz.
Erken ödeme
MADDE 10 – (1) Tüketici, borçlandığı toplam miktarı önceden ödeyebileceği gibi
vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksit ödemesinde de bulunabilir. Her iki durumda
da satıcı veya sağlayıcı, faiz veya komisyon aldığı durumlarda ödenen miktara göre
gerekli tüm faiz ve komisyon indirimini yapmakla yükümlüdür.
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Kıymetli evrak düzenlenmesi
MADDE 11 – (1) Tüketicinin yapmış olduğu işlemler nedeniyle kıymetli evrak
niteliğinde sadece nama yazılı ve her bir taksit ödemesi için taksit tutarını aşmayacak
ve ayrı ayrı olacak şekilde senet düzenlenir. Bu madde hükümlerine aykırı olarak
düzenlenen senetler tüketici yönünden geçersizdir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

125

5.4. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ
Yayımlandığı R.Gazete:

Tarih : 22/5/2015

Sayı: 29363

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tüketici kredisi sözleşmelerine ilişkin
uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, faiz veya benzeri bir menfaat karşılığında,
ödemenin üç aydan daha uzun süre ertelenmesini veya benzer şekilde taksitle ödeme
imkanını sağlayan kredi kartı sözleşmeleri de dahil olmak üzere her türlü tüketici
kredisi sözleşmesini kapsar.
(2) Tüketici kredisi olarak kabul edilen kredi kartı veya kredili mevduat hesabı
sözleşmeleri açısından 5, 7, 10, 12, 24 ve 25 inci maddeler, kredi kartı veya kredili
mevduat hesabına ilişkin kurulan ilk sözleşmeye uygulanır.
(3) Tüketici kredisi olarak kabul edilen kredi kartı sözleşmelerine ve kredili mevduat
hesabı sözleşmelerine 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 uncu maddeler uygulanmaz.
(4) Taksitli nakit avans kredilerine yalnızca 15, 16, 17 ve 20 nci maddeler ile 18
inci maddenin üçüncü fıkrası, 23 üncü maddenin birinci fıkrası, 29 uncu maddenin
dördüncü ve beşinci fıkraları hükümleri uygulanır.
(5) Bu Yönetmelik hükümleri, aşağıda sayılan sözleşmeler hakkında uygulanmaz:
a) Konut finansmanı sözleşmeleri.
b) Kredinin otuz gün içerisinde geri ödenmesini gerektiren kredili mevduat hesabı
sözleşmeleri ile çek, teminat mektubu gibi gayrinakdi kredi sözleşmeleri.
(6) Bu Yönetmelik hükümleri katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak
uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanunun 31 ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Akdi faiz oranı: Tüketici kredisi sözleşmesinde yer alan ve ödeme planı
oluşturulmasına esas teşkil eden ve varsa tüketici tarafından ödenen peşin faiz tutarı da
dikkate alınarak hesaplanan faiz oranını,
b) Belirli süreli tüketici kredisi sözleşmesi: Sözleşmenin kurulduğu tarihte, kredi
ilişkisinin sona erme tarihinin taraflarca sözleşmede açıkça kararlaştırıldığı tüketici
kredisi sözleşmelerini,
c) Belirsiz süreli tüketici kredisi sözleşmesi: Sözleşmenin kurulduğu tarihte, kredi
ilişkisinin sona erme tarihinin taraflarca sözleşmede kararlaştırılmadığı tüketici kredisi
sözleşmelerini,
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ç) Efektif yıllık faiz oranı: Kredinin toplam maliyetinin yıllık yüzde değeri olarak
hesaplanması sonucu ortaya çıkan yıllık maliyet oranını,
d) Erken ödeme: Tüketicinin, kredi verene borçlandığı tutarın tamamını veya bir
taksit tutarından az olmamak üzere herhangi bir tutarı vadesinden önce ödemesini,
e) Gecikme faiz oranı: Belirli süreli tüketici kredisi sözleşmelerinde akdi faiz
oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere belirlenen oranı, belirsiz süreli tüketici
kredisi sözleşmelerinde ise ilgili mevzuat gereği belirlenen oranı,
f) Kalıcı veri saklayıcısı: Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi,
bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde
kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen
ulaşılmasına imkan veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza
kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,
g) Kanun: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,
ğ) Kredi aracısı: Ticari veya mesleki amaçlarla tüketicilere kredi sözleşmesi sunan
veya teklif eden, kredi sözleşmeleri için hazırlık çalışmaları yaparak tüketicilere
yardım eden ya da kredi veren adına tüketicilerle kredi sözleşmesi kuran gerçek ya da
tüzel kişiyi,
h) Kredi veren: İlgili mevzuat gereği tüketicilere kredi vermeye yetkili olan gerçek
veya tüzel kişiyi,
ı) Kredili mevduat hesabı sözleşmesi: Kredi verenin önceden tüketiciyle açıkça
kararlaştırarak belirli bir limit dahilinde tüketicinin mevduat hesabında var olan
aktiften fazlasını kullanmasına izin verdiği sözleşmeyi,
i) Kredinin toplam maliyeti: Noter masrafları hariç olmak üzere, tüketicinin ödemesi
gereken akdi faiz, vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülükler ile varsa değişik isimler
altında alınan her türlü ücretin de dahil olduğu toplam tutarı,
j) Limit aşımı: Tüketici için tanımlanmış kredili mevduat hesabı limitinin aşılması
hali veya tüketicinin mevduat hesabındaki mevcut bakiyenin üzerinde para temin ettiği
ve tüketici tarafından zımnen kabul edilen hali,
k) Ödeme planı: Tüketici kredisi sözleşmesinde tüketicinin yapacak olduğu
ödemede esas alınacak taksit, tutar ve vadeleriyle birlikte anapara, faiz, vergi, harç ve
benzeri yasal yükümlülükler ve varsa ücretlerin ayrı ayrı belirtildiği tabloyu,
l) Taksit: Ödeme planında her bir vade için hesaplanan anapara, faiz, vergi, harç ve
benzeri yasal yükümlülükler toplamından oluşan her bir ödeme tutarını,
m) Taksit vadesi: Ödeme planında belirtilmiş olan taksitlerin ödeneceği tarihi,
n) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel
kişiyi,
o) Tüketici kredisi sözleşmesi: Kredi verenin tüketiciye faiz, ücret veya benzeri bir
menfaat karşılığında ödemenin ertelenmesi, ödünç veya benzeri finansman şekilleri
aracılığıyla kredi verdiği veya kredi vermeyi taahhüt ettiği sözleşmeyi,
ö) Ücret: Faiz, vergi, fon ve benzeri yasal giderler dışında kalan ücret, komisyon,
masraf ve benzeri adlar altında tüketiciden talep edilen her türlü parasal tutarı, ifade
eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Yükümlülüğü
Sözleşme öncesi bilgilendirmenin şekli
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan sözleşme öncesi bilgi formlarının; en az
on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde
düzenlenmesi ve bir örneğinin kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye
verilmesi zorunludur.
Belirli süreli tüketici kredisi sözleşmesinde ön bilgilendirme yükümlülüğü
MADDE 6 – (1) Kredi verenin ve varsa kredi aracısının, belirli süreli tüketici
kredisi sözleşmesinin kurulmasından makul bir süre önce, sözleşme şartları hakkında
aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tüketiciyi bilgilendirmesi zorunludur:
a) Kredinin türü.
b) Kredi verenin ve varsa kredi aracısının unvanı, MERSİS numarası, açık adresi,
telefon numarası, varsa diğer iletişim bilgileri.
c) Kredi sözleşmesinin süresi.
ç) Kredinin toplam tutarı ve varsa tüketiciden talep edilecek ücretler.
d) Bağlı kredi sözleşmesinde sözleşme konusu mal ve hizmet ile satıcı veya
sağlayıcıya ilişkin bilgiler.
e) Aylık ve yıllık akdi faiz oranı ve bu oranın uygulanmasına ilişkin şartlar.
f) Efektif yıllık faiz oranının hesaplanması amacıyla kullanılan bütün bileşenleri
belirten temsili bir örnek kullanılarak gösterilen efektif yıllık faiz oranı ve tüketici
tarafından ödenecek toplam tutar.
g) Tüketicinin talep ettiği kredi tutarı ve süresi esas alınarak kredi verenin
uygulamakta olduğu akdi faiz oranına göre hazırlanacak ve formun eki olarak da
verilebilecek örnek ödeme planı.
ğ) Kredi sözleşmesine ilişkin bir hesap açılması ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili
işlemler yapılması durumunda, bu hesaba ilişkin herhangi bir isim altında ücret veya
masraf talep edilmeyeceğine ve bu hesabın, tüketicinin aksine yazılı talebi olmaması
hâlinde kredinin ödenmesi ile kapanacağına ilişkin bilgi.
h) Gerektiğinde noter masraflarının tüketici tarafından ödeneceğine ilişkin bilgi.
ı) Gecikme faiz oranı.
i) Tüketicinin, ödemelerini ödeme tarihinde yapmamasının ve temerrüde düşmesinin
hukuki sonuçları.
j) Tüketicinin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile açık talebi olmaksızın
krediyle ilgili sigorta yaptırılamayacağına ilişkin bilgi ve sigortaya ilişkin hizmetlerin
kredi veren dışında bir sağlayıcıdan da alınabileceğine ilişkin açık bir ifade.
k) Varsa istenecek teminatlar ve bu teminatların tüketicinin edimlerine karşılık olarak
alınan şahsi teminatlardan olması halinde her ne isim altında olursa olsun adi kefalet
sayılacağına ve tüketicinin alacaklarına ilişkin karşı tarafça verilen şahsi teminatların
diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça müteselsil kefalet sayılacağına ilişkin
bilgi.
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l) Cayma hakkının kullanılma şartları, süresi ve usulüne ilişkin bilgi ile bu hakkın
kullanılması durumunda anapara ile bu paranın faizini ödeme yükümlülüğü ve
hesaplanma şekline dair bilgiler de dâhil olmak üzere cayma hakkının kullanılmasına
ilişkin diğer şartlar.
m) Tüketicinin erken ödemede bulunma hakkı ve ödenen tutara göre kredi verenin
indirim yapma yükümlülüğüne ilişkin bilgi.
n) Kredi talebinin olumsuz sonuçlanması halinde tüketicinin derhal ve ücretsiz
olarak bilgilendirileceğine ilişkin bilgi.
o) Sözleşme öncesi verilen bilgilerin kredi veren için bağlayıcı olacağı süreye
ilişkin bilgi.
(2) Tüketicinin temerrüde düşmüş olması nedeniyle, ödemenin ertelenmesi
veya borcun yeniden yapılandırılmasına ilişkin sözleşme kurulması durumunda
sözleşme öncesi bilgi formunda, birinci fıkrada yer verilen bilgilere ilave olarak kredi
sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin usul ve şartlara ilişkin bilgi de verilir. Kredi veren,
bu tür sözleşmelere ilişkin sözleşme öncesi bilgi formunda birinci fıkranın (d), (ğ), (h),
(j), (k) ve (l) bentlerinde belirtilen bilgilere yer vermeyebilir.
(3) Birinci fıkrada yer alan bilgiler dışında ilave bilgilerin verilmesi durumunda, bu
bilgiler sözleşme öncesi bilgi formunun eki olarak ayrı bir belge ile tüketiciye verilir.
Belirsiz süreli tüketici kredisi sözleşmelerinde ön bilgilendirme yükümlülüğü
MADDE 7 – (1) Kredi verenin ve varsa kredi aracısının, belirsiz süreli tüketici
kredisi sözleşmesinin kurulmasından makul bir süre önce, sözleşme şartları hakkında
aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tüketiciyi bilgilendirmesi zorunludur:
a) Kredinin türü.
b) Kredi verenin ve varsa kredi aracısının unvanı, MERSİS numarası, açık adresi,
telefon numarası, varsa diğer iletişim bilgileri.
c) Kredi limitinin ne zaman ve nasıl bildirileceğine ilişkin bilgi.
ç) Akdi faiz oranı ile bu oranın uygulanmasına ilişkin şartlar ve değiştirilmesinde
esas alınacak düzenlemeler.
d) Varsa faiz dışında tüketiciden talep edilecek ücretler.
e) Kredi sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin usul ve şartlar.
f) Gecikme faiz oranı.
g) Tüketicinin, ödemelerini ödeme tarihinde yapmamasının ve temerrüde
düşmesinin hukuki sonuçları.
ğ) Tüketicinin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile açık talebi olmaksızın
krediyle ilgili sigorta yaptırılamayacağına ilişkin bilgi ve sigortaya ilişkin hizmetlerin
kredi veren dışında bir sağlayıcıdan da alınabileceğine ilişkin açık bir ifade.
h) Varsa istenecek teminatlar ve bu teminatların tüketicinin edimlerine karşılık olarak
alınan şahsi teminatlardan olması halinde her ne isim altında olursa olsun adi kefalet
sayılacağına ve tüketicinin alacaklarına ilişkin karşı tarafça verilen şahsi teminatların
diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça müteselsil kefalet sayılacağına ilişkin
bilgi.
1) Cayma hakkının kullanılma şartları, süresi ve usulüne ilişkin bilgi ile bu hakkın
kullanılması durumunda anapara ile bu paranın faizini ödeme yükümlülüğü ve
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hesaplanma şekline dair bilgiler de dâhil olmak üzere cayma hakkının kullanılmasına
ilişkin diğer şartlar.
i) Kredi talebinin olumsuz sonuçlanması halinde tüketicinin derhal ve ücretsiz
olarak bilgilendirileceğine ilişkin bilgi.
j) Sözleşme öncesi verilen bilgilerin kredi veren için bağlayıcı olacağı süreye ilişkin
bilgi.
(2) Birinci fıkrada yer alan bilgiler dışında ilave bilgilerin verilmesi durumunda, bu
bilgiler sözleşme öncesi bilgi formunun eki olarak ayrı bir belge ile tüketiciye verilir.
Ön bilgilendirme yükümlülüğünden muafiyet
MADDE 8 – (1) Yardımcı sıfatıyla kredi aracısı gibi hareket eden mal veya hizmet
sağlayıcılarının, sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak
bu durum, kredi verenin, teklif edilen kredi sözleşmesinin koşullarını içeren sözleşme
öncesi bilgilendirme yükümlüğünü ortadan kaldırmaz.
Kredi talebinin sonucu hakkında bilgilendirilme
MADDE 9 – (1) Tüketicinin kredi talebinin reddedildiği durumlarda; kredi
verenin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciyi derhal ve ücretsiz olarak
bilgilendirmesi zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sözleşmenin Şekli ve Zorunlu İçeriği
Sözleşmenin şekli
MADDE 10 – (1) Mesafeli olarak kurulan sözleşmeler hariç olmak üzere, tüketici
kredisi sözleşmesi yazılı olarak kurulmadıkça geçerli olmaz. Geçerli bir sözleşme
yapmamış olan kredi veren, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine
olacak şekilde ileri süremez.
(2) Tüketici kredisi sözleşmesinin; en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir
bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenmesi ve bir örneğinin, kağıt
üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi zorunludur.
Belirli süreli tüketici kredisi sözleşmesinin zorunlu içeriği
MADDE 11 – (1) Belirli süreli tüketici kredisi sözleşmesinin aşağıda yer alan
bilgileri içermesi zorunludur:
a) Kredinin türü.
b) Tüketicinin adı, soyadı ile kredi verenin ve varsa kredi aracısının unvanı,
MERSİS numarası, açık adresi, telefon numarası, varsa diğer iletişim bilgileri.
c) Kredi sözleşmesinin süresi.
ç) Kredinin toplam tutarı ve kredi alınmasına ilişkin şartlar ile varsa tüketiciden
talep edilecek ücretler.
d) Bağlı kredi sözleşmesinde sözleşme konusu mal veya hizmete ilişkin bilgi.
e) Aylık ve yıllık akdi faiz oranı ve akdi faiz oranının uygulanmasına ilişkin şartlar.
f) Kredi sözleşmesinin kurulduğu tarihte hesaplanan efektif yıllık faiz oranı, bu
oranın hesaplanması için kullanılan bütün bileşenler ve tüketici tarafından ödenecek
toplam tutar.
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g) Sözleşmenin eki olarak da verilebilecek ödeme planı.
ğ) Kredi veren ile tüketici arasında kurulan sözleşmenin bir örneğini, düzenlenme
tarihinden sonraki ilk yıl için tüketicinin ücretsiz olarak alma hakkı olduğuna ilişkin
bilgi.
h) Kredi sözleşmesine ilişkin bir hesap açılması ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili
işlemler yapılması durumunda, bu hesaba ilişkin herhangi bir isim altında ücret veya
masraf talep edilmeyeceğine ve bu hesabın, tüketicinin aksine yazılı talebi olmaması
hâlinde kredinin ödenmesi ile kapanacağına ilişkin bilgi.
ı) Gerektiğinde noter masraflarının tüketici tarafından ödeneceğine ilişkin bilgi.
i) Gecikme faiz oranı.
j) Tüketicinin, ödemelerini ödeme tarihinde yapmamasının ve temerrüde düşmesinin
hukuki sonuçları.
k) Varsa istenecek teminatlar ve bu teminatların tüketicinin edimlerine karşılık olarak
alınan şahsi teminatlardan olması halinde her ne isim altında olursa olsun adi kefalet
sayılacağına ve tüketicinin alacaklarına ilişkin karşı tarafça verilen şahsi teminatların
diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça müteselsil kefalet sayılacağına ilişkin
bilgi.
l) Cayma hakkının kullanılma şartları, süresi ve usulüne ilişkin bilgi ile bu hakkın
kullanılması durumunda anapara ile bu paranın faizini ödeme yükümlülüğü ve
hesaplanma şekline dair bilgiler de dâhil olmak üzere cayma hakkının kullanılmasına
ilişkin diğer şartlar.
m) Bağlı kredi sözleşmesiyle ilgili olarak 19 uncu maddede yer alan tüketicinin
haklarına ve bu hakların kullanılmasına ilişkin açıklayıcı bilgi.
n) Tüketicinin erken ödemede bulunma hakkı ve ödenen tutara göre kredi verenin
indirim yapma yükümlülüğüne ilişkin bilgi.
o) Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını tüketici mahkemesine veya
tüketici hakem heyetine yapabileceklerine dair bilgi.
ö) Varsa tüketicilerin başvurabileceği diğer çözüm yollarına ilişkin bilgi.
p) Kredinin yabancı para birimi cinsinden kullandırılması durumunda, geri ödemeye
ilişkin taksitlerin ve toplam kredi tutarının hesaplanmasında, hangi tarihteki kurun
dikkate alınacağına ilişkin bilgi.
r) Taksit vadesinin, kanunlarda tatil olarak kabul edilen bir güne rastlaması
durumunda kendiliğinden bu günü izleyen ve tatil olmayan ilk güne geçeceğine ilişkin
bilgi.
s) Temerrüt hali de dahil olmak üzere kredi sözleşmelerine dayanılarak yapılan her
türlü işlemde bileşik faiz uygulanamayacağına ilişkin bilgi.
(2) Tüketicinin temerrüde düşmüş olması nedeniyle, ödemenin ertelenmesi
veya borcun yeniden yapılandırılmasına ilişkin sözleşme kurulması durumunda,
bu sözleşmede birinci fıkrada belirtilen bilgilere ilave olarak kredi sözleşmesinin
feshedilmesine ilişkin usul ve şartlara ilişkin bilgi de yer alır. Kredi veren, bu tür
sözleşmelerde birinci fıkranın (d), (h), (ı) ve (k) bentlerinde belirtilen bilgilere yer
vermeyebilir.
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Belirsiz süreli tüketici kredisi sözleşmesinin zorunlu içeriği
MADDE 12 – (1) Belirsiz süreli tüketici kredisi sözleşmesinin aşağıda yer alan
bilgileri içermesi zorunludur:
a) Kredinin türü.
b) Tüketicinin adı, soyadı ile kredi verenin ve varsa kredi aracısının unvanı,
MERSİS numarası, açık adresi, telefon numarası, varsa diğer iletişim bilgileri.
c) Kredi limitinin ne zaman ve nasıl bildirileceğine ilişkin bilgi ile bu limitin
değiştirilmesinde uygulanacak düzenlemeler.
ç) Akdi faiz oranı ile bu oranın uygulanmasına ilişkin şartlar ve değiştirilmesinde
esas alınacak düzenlemeler.
d) Varsa faiz dışında tüketiciden talep edilecek ücretler.
e) Kredi sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin usul ve şartlar.
f) Gecikme faiz oranı.
g) Tüketicinin, ödemelerini ödeme tarihinde yapmamasının ve temerrüde
düşmesinin hukuki sonuçları.
ğ) Varsa istenecek teminatlar ve bu teminatların tüketicinin edimlerine karşılık olarak
alınan şahsi teminatlardan olması halinde her ne isim altında olursa olsun adi kefalet
sayılacağına ve tüketicinin alacaklarına ilişkin karşı tarafça verilen şahsi teminatların
diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça müteselsil kefalet sayılacağına ilişkin
bilgi.
h) Cayma hakkının kullanılma şartları, süresi ve usulüne ilişkin bilgi ile bu hakkın
kullanılması durumunda anapara ile bu paranın faizini ödeme yükümlülüğü ve
hesaplanma şekline dair bilgiler de dâhil olmak üzere cayma hakkının kullanılmasına
ilişkin diğer şartlar.
ı) Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını tüketici mahkemesine veya
tüketici hakem heyetine yapabileceklerine dair bilgi.
i) Varsa tüketicilerin başvurabileceği diğer çözüm yollarına ilişkin bilgi.
j) Kredi veren ile tüketici arasında kurulan sözleşmenin bir örneğinin düzenlenme
tarihinden sonraki ilk yıl için tüketicinin ücretsiz olarak alma hakkı olduğuna ilişkin
bilgi.
k) Ödeme gününün, kanunlarda tatil olarak kabul edilen bir güne rastlaması
durumunda kendiliğinden bu günü izleyen ve tatil olmayan ilk güne geçeceğine ilişkin
bilgi.
Sözleşmede değişiklik yapılması
MADDE 13 – (1) Belirli süreli kredi sözleşmesinin şartları, tüketici aleyhine
değiştirilemez.
(2) Belirsiz süreli kredi sözleşmelerinde akdi faiz oranında değişiklik yapılması
hâlinde, bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden otuz gün önce, tüketiciye kağıt üzerinde
veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. Bu
bildirimde, yeni faiz oranının yürürlüğe girmesinden sonra varsa yapılacak ödemelerin
tutarı, sayısı ile aralıklarının değişmesine ilişkin ayrıntılara yer verilir. Faiz oranının
artırılması hâlinde, yeni faiz oranı geriye dönük olarak uygulanamaz. Tüketici,
bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde borcun tamamını ödediği ve kredi
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kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmez.
(3) Belirsiz süreli kredi sözleşmesinde yer alan akdi faiz oranı dışında diğer sözleşme
şartlarında değişiklik yapılması halinde, bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden
otuz gün önce tüketiciye, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilmesi
zorunludur. Tüketici, bu değişikliği kabul etmeyerek 25 inci maddede yer alan fesih
hakkını kullanabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Efektif Yıllık Faiz Oranı, Erken Ödeme ve Temerrüde İlişkin Esaslar
Efektif yıllık faiz oranının hesaplanması
MADDE 14 – (1) Tüketici kredisi sözleşmelerinde efektif yıllık faiz oranının yer
alması zorunludur.
(2) Efektif yıllık faiz oranı Ek-1’de yer alan formül uyarınca hesaplanır. Efektif
yıllık faiz oranı hesaplanırken kredinin tüketiciye olan toplam maliyetine, tüketici
tarafından kredi sözleşmesinde belirtilen taahhütlerden herhangi birine uyulmaması
nedeniyle ödenecek ücretler dahil edilmez.
(3) Efektif yıllık faiz oranı hesaplanırken, kredi sözleşmesinin kararlaştırılmış
olan süre boyunca geçerli olacağı ve tarafların kredi sözleşmesinde belirlenen şart ve
tarihlerde yükümlülüklerini yerine getirecekleri kabul edilir.
(4) Efektif yıllık faiz oranına dahil olan ancak hesaplama esnasında belli
olmayan ücretlerin olması veya ilgili mevzuat gereği belirsiz süreli tüketici kredisi
sözleşmelerinde yer alan akdi faiz oranının değişebilecek olması durumunda, efektif
yıllık faiz oranı hesaplanırken, bu ücretlerin veya akdi faiz oranının sabit olduğu ve
bunların kredi sözleşmesinin sonuna kadar geçerli olduğu kabul edilir.
(5) Gerektiğinde, Ek-1’de belirlenen ilave varsayımlar efektif yıllık faiz oranının
hesaplanmasında kullanılabilir.
Erken ödeme
MADDE 15 – (1) Tüketici, vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde
bulunabilir veya kredi borcunun tamamını ya da bir kısmını erken ödeyebilir. Bu
hâllerde kredi veren 16 ve 17 nci maddelerde belirtilen hükümlere uygun olarak faizin
tamamının veya bir kısmının peşin olarak tahsil edildiği durumlar da dahil olmak üzere
gerekli indirimi yapmakla yükümlüdür.
(2) Tüketicinin, vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunması
veya kredi borcunun tamamını ya da bir kısmını vadesinden önce ödemesi durumunda,
erken ödeme indirimi hesaplanırken tüketicinin ödemeyi yaptığı tarih esas alınır. Bu
tarih tüketici aleyhine olacak şekilde değiştirilemez.
(3) Kredi veren, faizin tamamının veya bir kısmının tüketiciden peşin olarak tahsil
edildiği kredilerde, tüketicinin erken ödeme yapması halinde akdi faiz oranı üzerinden
gerekli indirimi yapmak üzere bir sistem kurmakla yükümlüdür. Bu durumda, Ek-3’te
yer alan hususlar esas alınır.
Kredinin tamamının erken ödenmesi
MADDE 16 – (1) Kredinin tamamının erken ödenmesi taksit tarihinde yapılıyorsa
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vadesi gelen taksit ödemesi ile birlikte geriye kalan taksit tutarları içerisindeki anapara
borcu ve varsa o tarihe kadar tahsil edilmemiş faiz, vergi, harç ve benzeri yasal
yükümlülükler tahsil edilir.
(2) Kredinin tamamının erken ödenmesi, iki taksit arasında yapılıyorsa; ödeme
planında yer alan en son ödenmiş taksit tarihiyle erken ödeme işleminin gerçekleştiği
tarih arasında, anaparaya işleyen faiz tutarı, en son ödenmiş taksit tarihi itibarıyla
geriye kalan taksit tutarları içerisindeki anapara borcu ve varsa o tarihe kadar tahsil
edilmemiş faiz ile vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülükler tahsil edilir. Ancak
faizin tamamının veya bir kısmının tüketiciden peşin olarak tahsil edildiği kredilerde,
kredinin tamamının erken ödenmesi durumunda, erken ödeme yapılan tarih ve tutar
esas alınarak, akdi faiz oranı üzerinden gerekli faiz iadesi yapılır.
(3) Kredinin tamamının erken ödenmesi işlemlerinde Ek-2’de yer alan hususlar
esas alınır.
Ara ödeme
MADDE 17 – (1) Tüketicinin ödeme planında yer alan bir taksit tutarından az
olmamak üzere, herhangi bir tutarı vadesinden önce ödemesi ara ödeme olarak kabul
edilir.
(2) Tüketicinin ara ödemede bulunması durumunda kalan anapara borcu üzerinden,
akdi faiz oranı ile bir önceki taksit tarihinden itibaren işleyen gün sayısı dikkate
alınarak bulunacak faiz ve faiz üzerinden hesaplanacak vergi, harç ve benzeri yasal
yükümlülükler toplamı tüketiciden tahsil edilir. Tahsil edilen bu tutar dışında kalan
kısım anapara borcundan düşülür. Bu durumda kalan taksit sayısı ve ödeme tarihleri
değişmeden yeni taksit tutarı ve yeni ödeme planı oluşturulur. Ancak tüketicinin talep
etmesi halinde taksit sayısı değişmeyecek şekilde erken ödemesi yapılan taksit sayısına
göre ödemesiz dönem veya tüketicinin yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla
talep etmesi ve tarafların mutabakatı ile mevcut ödeme planından farklı taksit sayısı ve
ödeme tarihleri de belirlenebilir.
(3) Tarafların mutabakatı halinde yeni ödeme planında yer alan taksit tutarı erken
ödeme öncesi taksit tutarından fazla olabilir.
(4) Faizin tamamının veya bir kısmının tüketiciden peşin olarak tahsil edildiği
kredilerde, ara ödeme yapılması durumunda, ödeme yapılan tarih ve tutar esas alınarak
akdi faiz oranı üzerinden gerekli faiz iadesi yapılır.
(5) Yeni ödeme planı, herhangi bir isim altında ücret talep edilmeksizin yazılı olarak
veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilir.
(6) Bu maddede yer alan tüketicinin taleplerine ilişkin ispat yükü kredi verene aittir.
(7) Ara ödeme işlemlerinde Ek-4’te yer alan hususlar esas alınır.
Temerrüt ve geç ödeme
MADDE 18 – (1) Tüketici kredisi sözleşmelerinde, tüketicinin taksitleri ödemede
temerrüde düşmesi durumunda, kredi veren, borcun tamamının ifasını talep etme
hakkını saklı tutmuşsa, bu hak ancak kredi verenin bütün edimlerini ifa etmiş olması,
tüketicinin de birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede temerrüde düşmesi hâlinde
kullanılabilir. Kredi verenin bu hakkı kullanabilmesi için tüketiciye en az otuz gün
süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması zorunludur. Muaccel kılınan taksitlerin
hesaplanmasında faiz ve ücretler dikkate alınmaz.
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(2) Temerrüt veya geç ödeme durumunda tüketiciden sözleşmede yer alan akdi faiz
oranının yüzde otuz fazlasından daha yüksek bir oranda gecikme faizi tahsil edilemez.
Aksi halde, kredi veren, fazla tahsil ettiği tutar ile fazla tahsil edilen tutarın tahsil
edildiği tarihle fiilen tüketiciye geri ödendiği tarih arasındaki süre için sözleşmede
yer alan akdi faiz oranının yüzde otuz fazlası üzerinden hesaplanacak faizi tüketiciye
ödemekle yükümlüdür.
(3) Kredi veren, tüketicinin temerrüde düşmesi ya da geç ödemede bulunması
durumunda, geç ödenen tutar içinde yer alan anapara tutarı üzerinden gecikme faiz
oranı ile geç ödenen gün sayısı dikkate alınarak bulunacak faiz ve bu faiz üzerinden
hesaplanacak vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülükler toplamını tüketiciden talep
edebilir. Tüketiciden talep edilebilecek gecikme faizi hesaplanırken tüketicinin
ödemeyi yaptığı tarih esas alınır. Bu süre hiçbir şekilde tüketici aleyhine olacak şekilde
değiştirilemez. Gecikme faizi hesaplanırken Ek-5’te yer alan hususlar esas alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Bağlı kredi sözleşmesi
MADDE 19 – (1) Bağlı kredi sözleşmesi; tüketici kredisinin münhasıran belirli bir
malın veya hizmetin tedarikine ilişkin bir sözleşmenin finansmanı için verildiği ve bu
iki sözleşmenin objektif açıdan ekonomik birlik oluşturduğu sözleşmedir.
(2) Ekonomik birliğin varlığı;
a) Satıcı veya sağlayıcının tüketici için krediyi finanse ettiği,
b) Üçüncü bir tarafça finanse edilmesi durumunda, kredi verenin kredi sözleşmesinin
imzalanması veya hazırlanması ile ilgili olarak satıcı veya sağlayıcının hizmetlerinden
yararlandığı,
c) Belirli bir mal veya hizmetin verilmesinin kredi sözleşmesinde açıkça belirtildiği,
durumlardan en az birinin varlığı hâlinde kabul edilir.
(3) Tüketicinin mal veya hizmet tedarikine ilişkin sözleşmeden cayması ve buna
ilişkin bildirimin cayma süresi içinde ayrıca yazılı ya da kredi verenin erişebileceği
kalıcı veri saklayıcısı ile kredi verene de yöneltilmesi hâlinde, bağlı kredi sözleşmesi
de herhangi bir tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın sona erer.
(4) Bağlı kredilerde, mal veya hizmet hiç ya da gereği gibi teslim veya ifa edilmez
ise tüketicinin satış sözleşmesinden dönme veya bedelden indirim hakkını kullanması
hâlinde satıcı, sağlayıcı ve kredi veren müteselsilen sorumludur. Tüketicinin bedelden
indirim hakkını kullanması hâlinde bağlı kredi de bu oranda indirilir ve ödeme planı
buna göre değiştirilir. Tüketicinin sözleşmeden dönme hakkını kullanması hâlinde,
o güne kadar yapmış olduğu ödemenin iadesi hususunda satıcı, sağlayıcı ve kredi
veren müteselsilen sorumludur. Ancak, kredi verenin sorumluluğu; malın teslim veya
hizmetin ifa edilmediği durumlarda satış sözleşmesinde veya bağlı kredi sözleşmesinde
belirtilen malın teslim veya hizmetin ifa edilme tarihinden, malın teslim veya hizmetin
ifa edildiği durumlarda ise malın teslim veya hizmetin ifa edildiği tarihten itibaren,
kullanılan kredi tutarı ile sınırlı olmak üzere bir yıldır.
(5) Kredi veren ile satıcı veya sağlayıcı arasında belirli bir malın veya hizmetin
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tedarikine ilişkin bir sözleşme olmaksızın, tüketicinin kendisi tarafından belirlenen
malın veya hizmetin bedelinin kredi veren tarafından ödenmesi suretiyle kullandırılan
krediler bağlı kredi sayılmaz.
Taksitli nakit avans kredisi
MADDE 20 – (1) Belirsiz süreli tüketici kredisi sözleşmesi olarak kabul edilen
kredi kartı veya kredili mevduat hesabı sözleşmesine dayanılarak nakit kullanılan
tutarın taksitler halinde geri ödenmesine imkan veren nakdi krediler, taksitli nakit
avans kredisi olarak kabul edilir.
(2) Taksitli nakit avans kredisinin tüketici tarafından kullanılmasından önce kredinin
toplam tutarı, taksit tutarları ve taksit sayısı ile akdi faiz oranı bilgisinin tüketiciye
bildirilmesi zorunludur.
(3) Taksitli nakit avans kredilerinde taksit tutarı, kredinin kullanıldığı tarih ile son
ödeme tarihi arasında geçen gün sayısı dikkate alınarak hesaplanacak olan akdi faize
göre belirlenir.
(4) Kredilerin geri ödenmesinde gecikme olması durumunda, gecikme faizi son
ödeme tarihinden başlamak üzere hesaplanır.
(5) Kredilerde, kredi veren tarafından anapara ve faiz ayrı olarak izlenir. Geri
ödemede gecikme olması durumunda sadece anapara üzerinden gecikme faizi uygulanır.
(6) Kredi kullanan tüketicilerin hesap kesim tarihleri kredi borcu tamamlanıncaya
kadar değiştirilemez. Ancak zorunlu nedenlerle hesap kesim tarihinin değiştirilmesi
durumunda Ek-4’te yer alan hususlar esas alınır.
Limit aşımı
MADDE 21 – (1) Limit aşımına izin verilen bir mevduat hesabı açılmasına
ilişkin sözleşmenin tüketiciyle kurulması durumunda, bu sözleşmede akdi faiz oranı,
bu oranın uygulanmasına ilişkin şartlar hakkında bilgiler de yer alır. Kredi verenin,
her halükarda bu bilgileri yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile aylık dönemler
halinde tüketiciye vermesi zorunludur.
(2) Bir ayı aşan dönemde önemli bir limit aşımı olması halinde kredi veren,
tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile derhal aşağıdaki hususlarda bilgi
verir:
a) Limit aşımının yapıldığına ilişkin bilgi.
b) Kullanılan tutar.
c) Akdi faiz oranı.
ç) Geciken tutara uygulanacak faiz.
(3) Kredi veren, limit aşımı süresinin bir aydan uzun olması durumunda tüketiciye
başka türde bir kredi sözleşmesi de teklif edebilir.
Faiz oranı
MADDE 22 – (1) Belirli süreli tüketici kredisi sözleşmelerinde faiz oranı sabit
olarak belirlenir. Sözleşmenin kurulduğu tarihte belirlenen bu oran tüketici aleyhine
değiştirilemez.
(2) Sözleşmede, akdî faiz oranı, efektif yıllık faiz oranı veya kredinin toplam
maliyetinin yer almaması durumunda, kredi tutarı faizsiz olarak sözleşme süresinin
sonuna kadar kullanılır. Efektif yıllık faiz oranı, olduğundan düşük gösterilmişse,
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kredinin toplam maliyetinin hesaplanmasında esas alınacak akdî faiz oranı, düşük
gösterilen efektif yıllık faiz oranına uyacak şekilde yeniden belirlenir. Bu hâllerde
ödeme planı, yapılan değişikliklere göre yeniden düzenlenir.
(3) Tüketici kredisi sözleşmelerinde tek bir akdi faiz oranına yer verilir. Erken
ödeme, temerrüt veya benzeri durumlarda bu akdi faiz oranı dikkate alınır.
(4) Temerrüt hâli de dâhil olmak üzere, tüketici işlemlerinde bileşik faiz uygulanmaz.
(5) Belirsiz süreli tüketici kredisi olarak kabul edilen kredi kartı sözleşmelerinde
uygulanacak faiz oranı, kredi kartı sözleşmesi uyarınca belirlenen faiz oranından fazla
olamaz.
Hesap özeti
MADDE 23 – (1) Belirsiz süreli kredi sözleşmelerinde kredi veren tarafından
tüketicinin, borcu olması halinde her bir hesap dönemi sonunda yazılı olarak veya kalıcı
veri saklayıcısı ile aşağıda yer alan bilgileri içeren hesap özeti ile bilgilendirilmesi
zorunludur:
a) Hesap özetinin ilgili olduğu dönem.
b) Kullandırılan kredinin tutarı ve kullanıldığı tarihler.
c) Bir sonraki hesap özetinin tarihi.
ç) Dönem borcu.
d) Tüketici tarafından yapılan ödemelerin tarihleri ve tutarları.
e) Akdi faiz oranı.
f) Gecikme faiz oranı.
g) Hesap özetinin ait olduğu döneme ilişkin tüketiciden alınan ücretler.
ğ) Varsa tüketici tarafından yapılacak asgari ödeme tutarı.
(2) Belirli süreli kredi sözleşmelerinde, sözleşmenin kurulduğu anda verilen ödeme
planı, aşağıdaki bilgileri içermesi kaydıyla hesap özeti olarak kabul edilir:
a) Yapılması gereken ödemeler,
b) Taksit tutarlarının ödenmesine ilişkin dönemler ve şartlar,
c) Her bir geri ödemenin anapara tutarı,
ç) Akdi faiz oranına göre hesaplanan faiz ve varsa her türlü ilave ücreti gösteren bir
döküm.
Cayma hakkı
MADDE 24 – (1) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin
ve cezai şart ödemeksizin tüketici kredisi sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.
(2) Cayma hakkı süresi, sözleşmenin kurulduğu tarihte başlar. Ancak sözleşmenin
bir örneğinin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verildiği tarihin
sözleşmenin kurulduğu tarihten daha sonra olması durumunda, bu süre, tüketicinin
sözleşmenin bir örneğini aldığı tarihten itibaren başlar.
(3) Kredi veren, cayma hakkı olduğu konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini
ispat etmekle yükümlüdür. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı
süresi içinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile kredi verene yöneltilmiş
olması yeterlidir.
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(4) Cayma hakkını kullanan tüketicinin krediden faydalandığı hâllerde, tüketici,
anaparayı ve kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe kadar olan
sürede tahakkuk eden faizi en geç cayma bildirimini kredi verene göndermesinden
sonra otuz gün içinde geri öder. Bu süre içinde ödeme yapılmaması hâlinde tüketici
kredisinden cayılmamış sayılır.
(5) Faiz, akdi faiz oranına göre hesaplanır. Tüketiciden, hesaplanan akdi faiz ve
bir kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenmiş olan ücretler dışında
herhangi bir bedel talep edilemez. Bu bedeller dışında kalan ve tüketiciden tahsil edilen
her türlü ücret, tüketicinin anapara ile tahakkuk eden faizi kredi verene geri ödediği
tarihten itibaren yedi gün içinde tüketiciye iade edilir.
(6) Kredi sözleşmesine bağlı olarak tüketiciye başka bir hizmetin de sunulması
halinde, tüketicinin kredi sözleşmesinden cayması ile birlikte bu hizmete ilişkin
sözleşme de sona erer.
Belirsiz süreli tüketici kredisi sözleşmesinin feshi
MADDE 25 – (1) Belirsiz süreli tüketici kredisi sözleşmelerinde, sözleşmede
feshin bildirimine ilişkin bir süre belirlenmemiş ise tüketici herhangi bir zamanda,
ücret ödemeden kredi verene yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde
bulunarak sözleşmeyi feshedebilir. Ancak sözleşmede feshin bildirimine ilişkin bir
süre belirlenmiş ise, bu süre bir ayı geçemez.
(2) Kredi verene sözleşmeyi fesih hakkı tanınmış ise kredi veren, en az iki ay
önceden tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunarak
belirsiz süreli kredi sözleşmesini feshedebilir.
(3) Sözleşmede kararlaştırılmış ise kredi veren haklı nedenlerin varlığı halinde
bildirim süresine uymadan belirsiz süreli kredi sözleşmesini feshedebilir. Bu durumda
kredi veren fesihten önce fesih ve nedenleri hakkında yazılı olarak veya kalıcı veri
saklayıcısı ile tüketiciyi bilgilendirir. Ancak, fesihten önce bilgilendirmenin mümkün
olmaması halinde bu bildirim en geç fesihten hemen sonra yapılır.
Sigorta yaptırılması
MADDE 26 – (1) Tüketicinin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile açık
talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigorta yaptırılamaz. Tüketicinin sigorta yaptırmak
istemesi hâlinde, istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat, kredi veren tarafından
kabul edilmek zorundadır. Bu sigortanın kredi konusuyla, meblağ sigortalarında kalan
borç tutarıyla ve vadesiyle uyumlu olması gerekir. Meblağ sigortalarında, poliçedeki
teminat tutarı kalan kredi tutarından yüksek olamaz. Sigorta vadesi de kredi vadesinden
uzun olamaz.
(2) Kredi bağlantılı yapılan meblağ sigortalarında kredi borcunun belirlenen vadeden
önce geri ödenmesi veya kredi borç yapısında değişiklik olması durumlarında sigorta
sözleşmesi sonlandırılır. Ancak bu işlemlerin gerçekleştiği anda tüketicinin kredi veren
tarafından ayrıca bilgilendirilmesi ve açık onayının alınması koşuluyla poliçe mevcut
koşullarıyla devam ettirilebilir veya kredi borç yapısında gerçekleştirilen değişikliğe
göre mevcut sigorta poliçesi teminat tutarları ve sigorta süresi yeniden düzenlenebilir.
Kredi verenin haklarının devri
MADDE 27 – (1) Kredi verenin, tüketici ile kurulan kredi sözleşmesiyle veya
ayrı bir kredi sözleşmesiyle sözleşmeden doğan haklarını üçüncü bir kişiye devrettiği
hallerde tüketici, kredi verene karşı sahip olduğu sözleşmeden doğan haklarını üçüncü
kişiye karşı da ileri sürebilir.
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(2) Kredi verenin devralan kişiyle birlikte sorumluluğunun devam ettiği durumlar
hariç olmak üzere, kredi verenin sözleşmeden doğan haklarını devrettiği hususunda
tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunması zorunludur.
Kefalet
MADDE 28 – (1) Tüketici kredisi sözleşmelerinde tüketicinin edimlerine karşılık
olarak alınan şahsi teminatlar, her ne isim altında olursa olsun adi kefalet sayılır.
Tüketicinin alacaklarına ilişkin karşı tarafça verilen şahsi teminatlar diğer kanunlarda
aksine hüküm bulunmadıkça müteselsil kefalet sayılır.
Diğer hususlar
MADDE 29 – (1) Belirli süreli kredi sözleşmesine ilişkin bir hesap açılması ve bu
hesaptan sadece kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda, tüketiciden bu hesaba
ilişkin herhangi bir isim altında ücret veya masraf talep edilemez. Bu hesap, tüketicinin
aksine yazılı talebi olmaması hâlinde kredinin ödenmesi ile kapanır.
(2) Tüketicinin açık talimatı olmaksızın belirli süreli kredi sözleşmesi ile ilişkili bir
kredili mevduat hesabı sözleşmesi yapılamaz.
(3) Bu Yönetmelikte düzenlenen sözleşmelere istinaden tüketiciden talep edilecek
her türlü ücrete ilişkin bilgilerin, sözleşmenin eki olarak kâğıt üzerinde yazılı şekilde
tüketiciye verilmesi zorunludur. Bu bilgilerin tüketiciye verildiğinin ispatı kredi verene
aittir.
(4) Taksit vadesi veya ödeme gününün, kanunlarda tatil olarak kabul edilen bir güne
rastlaması durumunda kendiliğinden bu günü izleyen ve tatil olmayan ilk güne geçer.
(5) Kurulmuş olan sözleşmeye ilişkin olarak tüketicilerin iletişime geçebilmesi
için kredi veren tarafından bir telefon hattı tahsis edilmesi durumunda, bu hat ile ilgili
olarak kredi veren olağan ücret tarifesinden daha yüksek bir tarife seçemez.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 30 – (1) 1/8/2003 tarihli ve 25186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Tüketici Kredisinde Erken Ödeme İndirimi ve Kredinin Yıllık Maliyet Oranını
Hesaplama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe
girer.
Yürütme
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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5.5. KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ
Yayımlandığı R.Gazete:

Tarih : 17/6/2014

Sayı: 29033

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, konut finansmanı sözleşmelerine ilişkin
uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, konut finansmanı sözleşmelerini kapsar.
(2) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında, konut yapı kooperatiflerinin
gerçek kişi ortakları da tüketici olarak kabul edilir.
(3) Bu Yönetmelik hükümleri katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak
uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanunun 39 ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Akdi faiz oranı: Sabit faizi içeren konut finansmanı sözleşmelerinde yer alan ve
ödeme planı oluşturulmasına esas teşkil eden ve varsa tüketici tarafından ödenen peşin
faiz tutarı da dikkate alınarak hesaplanan faiz oranını,
b) Cari faiz oranı: Değişken faizi içeren konut finansmanı sözleşmelerinde ilgili
işlem tarihindeki faiz oranını,
c) Değişken faiz: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen
referans faiz ve endekslere konut finansmanı kuruluşunca uygulanacak marj oranı
eklenerek bulunan faiz oranını,
ç) Erken ödeme: Tüketicinin, konut finansmanı kuruluşuna borçlandığı tutarın
tamamını veya bir taksit tutarından az olmamak üzere herhangi bir tutarı vadesinden
önce ödemesini,
d) Finansal kiralama sözleşmesi: 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal
Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 3 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (ç) bendinde tanımlanan finansal kiralamalara ilişkin sözleşmeyi,
e) Gecikme faiz oranı: Sabit faizi içeren konut finansmanı sözleşmeleri için akdi
faiz oranının, değişken faizi içeren konut finansmanı sözleşmelerinde ise cari faiz
oranının yüzde otuz fazlasını geçmeyecek şekilde belirlenen oranı,
f) Kalıcı veri saklayıcısı: Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi,
bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde
kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen
ulaşılmasına imkan veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza
kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,
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g) Kanun: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,
ğ) Konut finansmanı kuruluşu: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası
Kanununun 57 nci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan kuruluşları,
h) Konut finansmanı sözleşmesi: Konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kredi
kullandırılması, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, sahip
oldukları konutların teminatı altında tüketicilere kredi kullandırılması ve bu kredilerin
yeniden finansmanı amacıyla kredi kullandırılmasına yönelik sözleşmeyi,
ı) Kredinin toplam maliyeti: Tapu devri sırasında alınan harç ve diğer yasal
yükümlülükler ile konut finansmanı sözleşmesinde belirlenen cezai şartlar hariç olmak
üzere, faiz, vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülükler ile varsa değişik isimler altında
alınan her türlü ücretin de dahil olduğu toplam tutarı,
i) Ödeme planı: Konut finansmanı sözleşmesinde tüketicinin yapacak olduğu
ödemede esas alınacak taksit, tutar ve vadeleriyle birlikte anapara, faiz, vergi, harç ve
benzeri yasal yükümlülükler ve varsa ücretlerin ayrı ayrı belirtildiği tabloyu,
j) Taksit: Ödeme planında her bir vade için hesaplanan anapara, faiz, vergi, harç ve
benzeri yasal yükümlülükler toplamından oluşan her bir ödeme tutarını,
k) Taksit vadesi: Ödeme planında belirtilmiş olan taksitlerin ödeneceği tarihi,
l) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel
kişiyi,
m) Ücret: Faiz, vergi, fon ve benzeri yasal giderler dışında kalan ücret, komisyon,
masraf ve benzeri adlar altında tüketiciden talep edilen her türlü parasal tutarı,
n) Yıllık maliyet oranı: Kredinin toplam maliyetinin, kredinin yıllık yüzde değeri
olarak hesaplanması sonucu ortaya çıkan oranı, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Yükümlülüğü
Sözleşme öncesi bilgilendirmenin şekli
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan sözleşme öncesi bilgi formunun; en az
on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde
düzenlenmesi ve bir örneğinin kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye
verilmesi zorunludur.
Sözleşme öncesi bilgi formu
MADDE 6 – (1) Konut finansmanı kuruluşları, konut finansmanı sözleşmesinin
koşullarını içeren sözleşme öncesi bilgi formunu, aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde
ve sözleşmenin kurulmasından makul bir süre önce tüketiciye vermek zorundadır:
a) Kredi faizinin türü,
b) Konut finansmanı kuruluşunun unvanı, MERSİS numarası, açık adresi, telefon
numarası, varsa diğer iletişim bilgileri,
c) Konut finansmanı sözleşmesinin süresi,
ç) Kredinin toplam tutarı ve varsa tüketiciden talep edilecek ücretler,
d) Toplam borç tutarının anapara, faiz, vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülükler
ve ücretler itibarıyla dağılımı,
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e) Konutun değerinin belirlenmesine yönelik ekspertiz işleminin yapılmasının
gerekip gerekmediğine, bu işlemin yapılmasını sağlamaktan kimin sorumlu olduğuna
ve tüketiciler için maliyet oluşturup oluşturmayacağına ilişkin bilgi,
f) Konut finansmanı sözleşmesine ilişkin bir hesap açılması ve bu hesaptan sadece
kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda, bu hesaba ilişkin herhangi bir isim altında
ücret talep edilmeyeceğine ve bu hesabın, tüketicinin aksine yazılı talebi olmaması
hâlinde kredinin ödenmesi ile kapanacağına ilişkin bilgi,
g) Gecikme faiz oranına ilişkin bilgi,
ğ) İstenecek teminatlar ve bu teminatların tüketicinin edimlerine karşılık olarak
alınan şahsi teminatlardan olması halinde her ne isim altında olursa olsun adi kefalet
sayılacağına ve tüketicinin alacaklarına ilişkin karşı tarafça verilen şahsi teminatların
diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça müteselsil kefalet sayılacağına ilişkin
bilgi,
h) Tüketicinin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile açık talebi olmaksızın
krediyle ilgili sigorta yaptırılamayacağına ilişkin bilgi ve sigortaya ilişkin hizmetlerin
konut finansmanı kuruluşu dışında bir sağlayıcıdan da alınabileceğine ilişkin açık bir
ifade,
ı) Kredi talebinin olumsuz sonuçlanması halinde tüketicinin derhal ve ücretsiz
olarak bilgilendirileceğine ilişkin bilgi,
i) Varsa konut finansmanı kuruluşunun krediyi başka bir konut finansmanı
kuruluşuna veya konuta nakletme şartlarına ilişkin bilgi,
j) Sözleşme öncesi verilen bilgilerin konut finansmanı kuruluşu için bağlayıcı
olacağı süreye ilişkin bilgi,
k) Sabit, değişken veya sabit ve değişken faizin birlikte uygulandığı kredi tiplerinin
tanımları ile bu kredi tipleri arasındaki farklara ilişkin açıklamalar,
l) Sabit faizli kredilerde;
1) Akdi faiz oranı ile yıllık maliyet oranı,
2) Kullanılacak kredi tutarına göre geri ödenecek her bir taksit tutarı,
3) Tüketicinin erken ödemede bulunma hakkına, ödenen tutara göre konut
finansmanı kuruluşunun indirim yapma yükümlülüğüne ve Kanunun 37 nci maddesinin
ikinci fıkrası uyarınca belirlenen erken ödeme tazminatına ilişkin bilgi,
4) Tüketicinin talep ettiği kredi tutarı ve iki farklı vade seçeneği esas alınarak
hazırlanacak ve formun eki olarak da verilebilecek örnek ödeme planı,
m) Değişken faizli krediler ile sabit ve değişken faizin birlikte uygulandığı
kredilerde;
1) Finansmanın tüketiciye muhtemel etkilerine ilişkin bilgi,
2) Değişken faize esas teşkil eden referans faiz ve endekslerin hangi dönemlerde,
hangi kıstaslar esas alınarak belirleneceğine ilişkin bilgi,
3) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen referans faiz ve
endekslerin yıllık oranı,
4) Konut finansmanı kuruluşunun bu faiz ve endekslere uygulayacağı marj,
5) Kullanılacak kredi tutarına göre aylık ve yıllık geri ödeme tutarı,
6) Başlangıç ve azami faiz oranları için ayrı ayrı gösterilen akdi veya cari faiz oranı
ile yıllık maliyet oranı,
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7) Geri ödemelerin vadesinden önce yapılması durumunda, erken ödeme
tazminatının alınamayacağına ilişkin bilgi,
8) Aylık taksitlerin azami faiz oranını geçmemek üzere değişiklik gösterebileceği
konusunda bir ibarenin yer aldığı, tüketicinin talep ettiği kredi tutarı ve iki farklı vade
seçeneği esas alınarak konut finansmanı kuruluşunun uygulamakta olduğu cari faiz
oranı ve azami faiz oranı üzerinden hazırlanacak ve formun eki olarak da verilebilecek
örnek ödeme planı,
n) Tüketicinin, ödemelerini ödeme tarihinde yapmamasının ve temerrüde
düşmesinin hukuki sonuçları,
o) Tüketicinin talep etmesi halinde, varsa konuta ilişkin ekspertiz raporunun bir
örneğinin verileceğine ilişkin bilgi.
(2) Konut finansmanına yönelik finansal kiralama işlemleri ile ilgili sözleşme öncesi
bilgi formunda, birinci fıkrada yer alan bilgilere, finansal kiralama işlemlerine karşılık
gelen uygun ifadelerle yer verilir.
Kredi talebinin sonucu hakkında bilgilendirilme
MADDE 7 – (1) Tüketicinin kredi talebinin reddedildiği durumlarda, konut
finansmanı kuruluşunun yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciyi derhal
ve ücretsiz olarak bilgilendirmesi zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sözleşmenin Şekli ve Zorunlu İçeriği
Sözleşmenin şekli
MADDE 8 – (1) Konut finansmanı sözleşmesi yazılı olarak kurulmadıkça geçerli
olmaz. Geçerli bir sözleşme yapmamış olan konut finansmanı kuruluşu, sonradan
sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez.
(2) Konut finansmanı sözleşmesinin; en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir
bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenmesi ve bir örneğinin, kağıt
üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi zorunludur.
Konut finansmanı sözleşmelerinin zorunlu içeriği
MADDE 9 – (1) Konut finansmanı sözleşmesinin; sabit, değişken veya sabit
ve değişken faizin birlikte uygulandığı kredi tiplerine göre, 6 ncı maddenin birinci
fıkrasının (e), (ı), (j), (k) bentleri ve (l) bendinin (4) numaralı alt bendi ile (m) bendinin
(8) numaralı alt bendinde yer alan bilgiler hariç olmak üzere, diğer bentlerinde yer alan
bilgilerle birlikte aşağıda belirtilen hususları içermesi zorunludur:
a) Tüketicinin adı, soyadı, açık adresi, varsa telefon numarası ile diğer iletişim
bilgileri,
b) Sözleşmenin eki olarak da verilebilecek ödeme planı,
c) Kredi alınmasına ilişkin şartlar,
ç) Sözleşme konusu konuta ilişkin genel bilgi,
d) Konut finansmanı sözleşmesinin bağlı kredi şeklinde olması halinde 15 inci
maddede yer alan tüketicinin haklarına ve bu hakların kullanılmasına ilişkin açıklayıcı
bilgi,
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e) Taksit vadesinin, kanunlarda tatil olarak kabul edilen bir güne rastlaması durumunda
kendiliğinden bu günü izleyen ve tatil olmayan ilk güne geçeceğine ilişkin bilgi,
f) Temerrüt hali de dahil olmak üzere konut finansmanı sözleşmelerine dayanılarak
yapılan her türlü işlemde bileşik faiz uygulanamayacağına ilişkin bilgi,
g) Kredinin yabancı para birimi cinsinden kullandırılması durumunda, geri ödemeye
ilişkin taksitlerin ve toplam kredi tutarının hesaplanmasında, hangi tarihteki kurun
dikkate alınacağına ilişkin bilgi,
ğ) Tüketicinin uyuşmazlık konusundaki başvurusunu tüketici mahkemesine veya
tüketici hakem heyetine yapabileceğine dair bilgi,
h) Konut finansmanı kuruluşu ile tüketici arasında kurulan sözleşmenin bir
örneğinin düzenlenme tarihinden sonraki ilk yıl için tüketicinin ücretsiz olarak alma
hakkı olduğuna ilişkin bilgi,
ı) Varsa tüketicilerin başvurabileceği diğer çözüm yollarına ilişkin bilgi.
(2) Konut finansmanına yönelik finansal kiralama işlemleri ile ilgili sözleşmelerde
de, birinci fıkrada yer alan bilgilere, finansal kiralama işlemlerine karşılık gelen uygun
ifadelerle yer verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
Sigorta yaptırılması
MADDE 10 – (1) Tüketicinin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile açık
talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigorta yaptırılamaz. Tüketicinin sigorta yaptırmak
istemesi hâlinde, istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat, konut finansmanı
kuruluşu tarafından kabul edilmek zorundadır. Bu sigortanın; kredi konusuyla, meblağ
sigortalarında kalan borç tutarıyla ve vadesiyle uyumlu olması gerekir. Meblağ
sigortalarında, poliçedeki teminat tutarı kalan kredi tutarından yüksek olamaz. Sigorta
vadesi kredi vadesinden uzun olamaz. Zorunlu deprem sigortası ile ilgili hükümler
saklıdır.
(2) Kredi bağlantılı yapılan meblağ sigortalarında kredi borcunun belirlenen
vadeden önce geri ödenmesi veya kredi borç yapısında değişiklik olması durumlarında
sigorta sözleşmesi sonlandırılır. Ancak bu işlemin gerçekleştiği anda tüketicinin konut
finansmanı kuruluşu tarafından ayrıca bilgilendirilmesi ve açık onayının alınması
koşuluyla; poliçe mevcut koşullarıyla devam ettirilebilir veya kredi borç yapısında
gerçekleştirilen değişikliğe göre mevcut sigorta poliçesi teminat tutarları ve sigorta
süresi yeniden düzenlenebilir.
Erken ödeme
MADDE 11 – (1) Tüketici, konut finansmanı kuruluşuna borçlandığı tutarın
tamamını veya bir taksit tutarından az olmamak üzere herhangi bir tutarı vadesinden
önce ödeyebilir. Bu hâllerde, konut finansmanı kuruluşu, erken ödenen miktara göre
bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak gerekli indirimi yapmakla yükümlüdür.
(2) Tüketicinin erken ödemede bulunması durumunda kalan anapara borcu
üzerinden, sabit faizli konut finansmanı sözleşmelerinde akdi faiz oranı ile, değişken
faizli konut finansmanı sözleşmelerinde cari faiz oranı ile, sabit ve değişken faizin
169

birlikte uygulandığı konut finansmanı sözleşmelerinde ise erken ödemenin yapıldığı
tarihte geçerli olan faiz oranı ile bir önceki taksit tarihinden itibaren işleyen gün sayısı
dikkate alınarak bulunacak faiz ve faiz üzerinden hesaplanacak vergi, harç ve benzeri
yasal yükümlülükler toplamı tüketiciden tahsil edilir. Tahsil edilen faiz ile vergi, harç
ve benzeri yasal yükümlülükler dışında kalan tutar, anapara borcundan düşülür. Bu
durumda, kredi tipine göre değişiklik gösteren faiz oranı üzerinden, kalan taksit sayısı
ve ödeme tarihleri değişmeden yeni taksit tutarı ve yeni ödeme planı oluşturulur. Ancak
tüketicinin talep etmesi halinde taksit sayısı değişmeyecek şekilde erken ödemesi
yapılan taksit sayısına göre ödemesiz dönem belirlenebilir veya tüketicinin yazılı
talebi ve tarafların mutabakatı ile mevcut ödeme planından farklı taksit sayısı ve ödeme
tarihleri de belirlenebilir. Bu fıkrada yer alan tüketicinin taleplerine ilişkin ispat yükü
konut finansmanı kuruluşuna aittir.
(3) Yeni ödeme planı, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile herhangi bir isim
altında ücret talep edilmeksizin tüketiciye verilir.
(4) Faiz oranının sabit olarak belirlenmesi hâlinde, sözleşmede yer verilmek
suretiyle, tüketicinin borçlandığı tutarın tamamını veya bir taksit tutarından az olmamak
üzere herhangi bir tutarı vadesinden önce ödemesi durumunda, konut finansmanı
kuruluşu tarafından tüketiciden erken ödeme tazminatı talep edilebilir. Erken ödeme
tazminatı, tüketici tarafından konut finansmanı kuruluşuna erken ödenen anapara
tutarının kalan vadesi otuz altı ayı aşmayan kredilerde yüzde birini, kalan vadesi otuz
altı ayı aşan kredilerde ise yüzde ikisini geçemez. Erken ödeme tazminat tutarı, hiçbir
şekilde tüketiciye yapılacak toplam indirim tutarını aşamaz. Oranların değişken olarak
belirlenmesi hâlinde, tüketiciden erken ödeme tazminatı talep edilemez.
(5) Tüketicinin borçlandığı tutarın tamamını veya bir taksit tutarından az olmamak
üzere herhangi bir tutarı vadesinden önce ödemesi durumunda, erken ödeme indirimi
veya faiz hesaplanırken tüketicinin ödemeyi yaptığı tarih esas alınır. Bu tarih tüketici
aleyhine olacak şekilde değiştirilemez.
(6) Tüketicinin borçlandığı tutarın tamamını veya bir taksit tutarından az olmamak
üzere herhangi bir tutarı vadesinden önce ödemesi durumunda Ek-2’de yer alan
hususlar dikkate alınır.
(7) Konut finansmanı kuruluşları, faizin tamamının veya bir kısmının tüketiciden
peşin olarak tahsil edildiği kredilerde, tüketicinin erken ödeme yapması halinde gerekli
indirimi yapmak üzere bir sistem kurmakla yükümlüdür. Bu durumda, Ek-3’te yer alan
hususlar esas alınır.
Yeniden finansman
MADDE 12 – (1) Konut finansmanı kuruluşu ve tüketicinin mutabakatı ile konut
finansmanı sözleşmesinde;
a) Kredi faiz oranında değişiklik yapılması,
b) Kredinin vadesinde değişiklik yapılması,
c) Konut finansmanı sözleşmesinde belirtilen faiz türünde değişiklik yapılması,
ç) Aynı konut teminat gösterilerek birden fazla konut finansmanı sözleşmesi
kurulmuşsa bunların tek bir konut finansmanı sözleşmesi ile birleştirilmesi,
d) Kredinin para biriminde değişiklik yapılması,
hususlarından en az birinin gerçekleşmesi halinde yeniden finansman söz konusu olur.
(2) Konut finansmanı sözleşmesinde yeniden finansman kapsamında yapılacak
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değişikliklerde tüketiciden yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile onay alınır.
Onay alınmadan önce, konut finansmanı kuruluşu, yeniden finansman amacıyla konut
finansmanı sözleşmesinde yapılan değişiklikleri içeren karşılaştırmalı bilgiyi, en az on
iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde
kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verir.
Temerrüt ve geç ödeme
MADDE 13 – (1) Tüketicinin taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda
konut finansmanı kuruluşu, kalan borcun tamamının ifasını talep etme hakkını saklı
tutmuşsa, bu hak ancak konut finansmanı kuruluşunun bütün edimlerini ifa etmiş
olması ve tüketicinin de birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede temerrüde düşmesi
hâlinde kullanılabilir. Konut finansmanı kuruluşunun bu hakkını kullanabilmesi için
tüketiciye en az otuz gün süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması gerekir.
(2) Muaccel kılınan taksitlerin hesaplanmasında faiz ve ücretler dikkate alınmaz.
(3) Temerrüt veya geç ödeme durumunda tüketiciden sabit faizi içeren konut
finansmanı sözleşmeleri için akdi faiz oranının, değişken faizi içeren sözleşmelerde
ise cari faiz oranının yüzde otuz fazlasından daha yüksek bir oranda gecikme faizi
tahsil edilemez. Aksi halde, konut finansmanı kuruluşu, fazla tahsil ettiği tutar ile fazla
tahsil edilen tutarın tahsil edildiği tarihle fiilen tüketiciye geri ödendiği tarih arasındaki
süre için sözleşmede yer alan akdi veya cari faiz oranının yüzde otuz fazlası üzerinden
hesaplanacak faizi tüketiciye ödemekle yükümlüdür.
(4) Konut finansmanı kuruluşu, tüketicinin temerrüde düşmesi ya da geç ödemede
bulunması durumunda, geç ödenen tutar içinde yer alan anapara tutarı üzerinden
gecikme faiz oranı ile geç ödenen gün sayısı dikkate alınarak bulunacak faiz ve bu
faiz üzerinden hesaplanacak vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülükler toplamını
tüketiciden talep edebilir. Tüketiciden talep edilebilecek gecikme faizi hesaplanırken
tüketicinin ödemeyi yaptığı tarih esas alınır. Bu süre hiçbir şekilde tüketici aleyhine
olacak şekilde değiştirilemez.
(5) Finansal kiralama işlemlerinde, muacceliyet uyarısında verilen süre içinde
tüketicinin edimini yerine getirmemesi hâlinde, bu sürenin sona ermesini takiben
konut finansmanı kuruluşu kalan borcun tamamını ifa etme hakkını kullanmak üzere
konut finansmanı sözleşmesini feshettiği takdirde, konutu derhâl satışa çıkarmakla
yükümlüdür. Konut finansmanı kuruluşu satış öncesinde konut için 6362 sayılı
Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yetki verilmiş olan kişi veya kurumlara kıymet
takdiri yaptırır. Takdir edilen kıymet, satıştan en az on iş günü önce tüketiciye bildirilir.
Konut finansmanı kuruluşu takdir edilen kıymeti dikkate alarak basiretli bir tacir gibi
davranmak suretiyle konutun satışını gerçekleştirir. Konutun satışından elde edilen
bedelin, kalan borcu aşması hâlinde, aşan kısım tüketiciye derhâl ödenir. Konut
finansmanına yönelik finansal kiralama işlemlerinde 6361 sayılı Finansal Kiralama,
Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 33 üncü maddesi uygulanmaz.
(6) Konutun satışının bu maddenin beşinci fıkrası kapsamında gerçekleştirilmesi
ve varsa elde edilen bedelin kalan borcu aşan kısmının tüketiciye ödenmesini takiben
tüketici veya zilyetliğin devredilmiş olması hâlinde, zilyetliği elinde bulunduran
üçüncü şahıslar konutu tahliye etmekle yükümlüdür. Konutun tahliye edilmemesi
hâlinde konut sahibi, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 26 ve
27 nci maddeleri uyarınca tüketici veya zilyetliği elinde bulunduran üçüncü şahıslar
aleyhine icra yoluna başvurabilir.
(7) Gecikme faizi hesaplanırken Ek-5’te yer alan hususlar esas alınır.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Faiz oranı
MADDE 14 – (1) Kredilerde geri ödeme tutarlarının, finansal kiralama işlemlerinde
ise kira bedellerinin anaparayı aşan kısmı bu madde kapsamında faiz olarak kabul edilir.
(2) Sözleşmede belirtilmek suretiyle konut finansmanına yönelik kredilerde ve
finansal kiralama işlemlerinde faiz oranı sabit veya değişken olarak ya da aynı kredi
için her iki yöntem esas alınmak suretiyle belirlenebilir. Faiz oranının sabit olarak
belirlenmesi hâlinde, sözleşmenin kurulduğu tarihte belirlenen oran tarafların rızası
dışında değiştirilemez. Oranın değişken olarak belirlenmesi hâlinde ise, başlangıçta
sözleşmede belirlenen oran, dönemsel geri ödeme tutarı başlangıçta sözleşmede
belirlenen azami dönemsel geri ödeme tutarını aşmamak koşuluyla ve sözleşmede
belirlenecek yurt içinde veya yurt dışında genel kabul görmüş ve yaygın olarak
kullanılan endekslerden en düşük olanı baz alınarak değiştirilebilir. Bu durumda
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen referans faizler ve endeksler
kullanılır. Oranların değişken olarak belirlenmesi hâlinde, bu yöntemin muhtemel
etkileri konusunda tüketicilerin bilgilendirilmesi şarttır.
(3) Sabit faizi içeren konut finansmanı sözleşmelerinde tek bir akdi faiz oranına
yer verilir. Erken ödeme, temerrüt veya benzeri durumlarda bu akdi faiz oranı dikkate
alınır.
(4) Temerrüt hâli de dâhil olmak üzere, tüketici işlemlerinde bileşik faiz uygulanmaz.
(5) Değişken faizi içeren konut finansmanı sözleşmelerinde faiz oranında değişiklik
olması durumunda, bu değişikliğin, oluşacak yeni faiz oranları doğrultusunda
hazırlanacak yeni bir ödeme planı ile birlikte değişiklik gerçekleşmeden önce tüketiciye
yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilmesi zorunludur.
Bağlı kredi sözleşmesi
MADDE 15 – (1) Bağlı kredi sözleşmesi, konut finansmanı kredisinin münhasıran
belirli bir konutun satın alınması durumunda bir sözleşmenin finansmanı için verildiği
ve bu iki sözleşmenin objektif açıdan ekonomik birlik oluşturduğu sözleşmedir.
(2) Ekonomik birliğin varlığı;
a) Satıcının tüketici için krediyi finanse ettiği,
b) Üçüncü bir tarafça finanse edilmesi durumunda, konut finansmanı kuruluşunun
kredi sözleşmesinin imzalanması veya hazırlanması ile ilgili olarak satıcının
hizmetlerinden yararlandığı,
c) Belirli bir konutun verilmesinin kredi sözleşmesinde açıkça belirtildiği,
durumlarından en az birinin varlığı hâlinde kabul edilir.
(3) Bağlı kredilerde, konutun hiç ya da gereği gibi teslim edilmemesi nedeniyle
tüketicinin Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen seçimlik haklarından birini
kullanması hâlinde, satıcı ve konut finansmanı kuruluşu müteselsilen sorumludur.
Ancak, konut finansmanı kuruluşunun sorumluluğu; konutun teslim edilmemesi
durumunda konut satış sözleşmesinde veya bağlı kredi sözleşmesinde belirtilen konut
teslim tarihinden, konutun teslim edilmesi durumunda konutun teslim edildiği tarihten
itibaren, kullanılan kredi miktarı ile sınırlı olmak üzere bir yıldır.
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(4) Konut finansmanı kuruluşları tarafından verilen kredilerin; ipotek finansmanı
kuruluşlarına veya konut finansmanı fonlarına devredilmesi hâlinde dahi, kredi veren
konut finansmanı kuruluşunun sorumluluğu devam eder. Krediyi devralan kuruluş bu
madde kapsamında sorumlu olmaz.
(5) Konut finansmanı kuruluşu ile satıcı arasında belirli bir konutun tedarikine ilişkin
bir sözleşme olmaksızın, tüketicinin kendisi tarafından belirlenen konutun bedelinin
kredi veren konut finansmanı kuruluşu tarafından ödenmesi suretiyle kullandırılan
krediler bağlı kredi sayılmaz.
Yıllık maliyet oranı
MADDE 16 – (1) Konut finansmanı sözleşmelerinde, yıllık maliyet oranının
yer alması zorunludur. Faiz oranının değişken olarak belirlendiği konut finansmanı
sözleşmelerinde; konut finansmanı kuruluşu, sözleşme öncesi bilgi formuna ek olarak
borçlanma faizinde önemli bir artış olmasının doğurabileceği olası riskler göz önünde
bulundurularak ortaya çıkabilecek yeni bir yıllık maliyet oranına ilişkin bilgiyi vermek
zorundadır.
(2) Yıllık maliyet oranı Ek-1’de yer alan formüle göre hesaplanır. Bu oran
hesaplanırken kredinin tüketiciye olan toplam maliyetine, tüketici tarafından kredi
sözleşmesinde belirtilen taahhütlerden herhangi birine uyulmaması nedeniyle ödenecek
ücretler dahil edilmez.
(3) Yıllık maliyet oranı hesaplanırken, kredi sözleşmesinin kararlaştırılmış olan
süre boyunca geçerli olacağı ve konut finansmanı kuruluşu ile tüketicinin kredi
sözleşmesinde belirtilen şartlara göre ve belirtilen tarihlerde kendi yükümlülüklerini
yerine getirecekleri varsayılır.
(4) Sözleşmede değişken faiz oranında değişikliğe izin veren hükümlerin ve varsa
yıllık maliyet oranına dahil olan ancak hesaplama esnasında belli olmayan ücretlerin
olması durumunda, yıllık maliyet oranı hesaplanırken, faiz oranının ve diğer ücretlerin
sabit olduğu ve kredi sözleşmesinin sonuna kadar geçerli olduğu varsayılır.
(5) Gerektiğinde Ek-1’de belirlenen ilave varsayımlar yıllık maliyet oranının
hesaplanmasında kullanılabilir.
Kefalet
MADDE 17 – (1) Konut finansmanı sözleşmesinde tüketicinin edimlerine karşılık
olarak alınan şahsi teminatlar, her ne isim altında olursa olsun adi kefalet sayılır.
Tüketicinin alacaklarına ilişkin karşı tarafça verilen şahsi teminatlar diğer kanunlarda
aksine hüküm bulunmadıkça müteselsil kefalet sayılır.
Diğer hükümler
MADDE 18 – (1) Konut finansmanı sözleşmesine ilişkin bir hesap açılması ve bu
hesaptan sadece kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda, tüketiciden bu hesaba
ilişkin herhangi bir isim altında ücret veya masraf talep edilemez. Bu hesap, tüketicinin
aksine yazılı talebi olmaması hâlinde kredinin ödenmesi ile kapanır.
(2) Tüketicinin açık talimatı olmaksızın konut finansmanı sözleşmesi ile ilişkili bir
kredili mevduat hesabı sözleşmesi yapılamaz.
(3) Konut finansmanı sözleşmesine istinaden tüketiciden talep edilecek her türlü
ücrete ilişkin bilgilerin, sözleşmenin eki olarak kâğıt üzerinde yazılı şekilde tüketiciye
verilmesi zorunludur. Bu bilgilerin tüketiciye verildiğinin ispatı konut finansmanı
kuruluşuna aittir.
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(4) Taksit vadesi, kanunlarda tatil olarak kabul edilen bir güne rastlarsa kendiliğinden
bu günü izleyen ve tatil olmayan ilk güne geçer.
(5) Kurulmuş olan sözleşmeye ilişkin olarak tüketicilerin iletişime geçebilmesi için
konut finansmanı kuruluşu tarafından bir telefon hattı tahsis edilmesi durumunda, bu
hat ile ilgili olarak konut finansmanı kuruluşu olağan ücret tarifesinden daha yüksek
bir tarife seçemez.
(6) Tüketicinin talep etmesi halinde varsa konuta ilişkin ekspertiz raporunun bir
örneği tüketiciye verilir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 19 – (1) 31/5/2007 tarihli ve 26538 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan;
Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik, Değişken Faizi İçeren Konut Finansmanı Sözleşmelerine
Dair Tüketicilerin Bilgilendirilmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Konut
Finansmanı Sisteminde Erken Ödeme İndirimi ve Yıllık Maliyet Oranı Hesaplama Usul
ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile 29/9/2007 tarihli ve 26658 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Konut Finansmanı Kapsamındaki Kredilerin Yeniden Finansmanına İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe
girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı
yürütür.
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5.6. ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Yayımlandığı R.Gazete:

Tarih : 27/11/2014

Sayı: 29188

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ön ödemeli konut satışlarına ilişkin
uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, ön ödemeli konut satışlarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanunun 46 ncı ve 84 üncü maddelerine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Bağlı kredi sözleşmesi: Konut finansmanı kredisinin münhasıran belirli bir
konutun satın alınması durumunda bir sözleşmenin finansmanı için verildiği ve bu iki
sözleşmenin objektif açıdan ekonomik bir birlik oluşturduğu sözleşmeyi,
b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
c) Genel Müdürlük: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünü,
ç) Kalıcı veri saklayıcısı: Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi,
bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde
kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen
ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza
kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,
d) Kanun: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,
e) Konut: 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi mesken
amaçlı kullanılan ya da mesken niteliği taşımamakla birlikte tüketicilerin kullanımına
sunulan her türlü bağımsız bölümü,
f) Konut finansmanı kuruluşu: Konut finansmanı kapsamında doğrudan tüketiciye
kredi kullandıran ya da finansal kiralama yapan bankalar ile Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurulu tarafından konut finansmanı faaliyetinde bulunması uygun görülen
finansal kiralama şirketleri ve finansman şirketlerini,
g) Ön ödeme tutarı: Konutun tesliminden önce tüketici tarafından ödenen toplam
tutarı,
ğ) Ön ödemeli konut satış sözleşmesi: Tüketicinin konut amaçlı bir taşınmazın
satış bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen veya
kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlendiği
sözleşmeyi,
h) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla
199

tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya
tüzel kişiyi,
ı) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel
kişiyi ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Ön Bilgilendirme ve Sözleşme Yükümlülüğü
Ön bilgilendirme
MADDE 5 – (1) Ön ödemeli konut satış sözleşmesi kurulmadan en az bir gün önce
aşağıdaki hususları içeren, en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde,
açık, sade ve okunabilir şekilde düzenlenen ön bilgilendirme formunun tüketiciye
verilmesi zorunludur:
a) Satıcının adı veya unvanı, açık adresi, telefon numarası ve varsa MERSİS
numarası ile diğer iletişim bilgileri,
b) Sözleşme konusu konuta ilişkin bağımsız bölümün yer aldığı ada, parsel, blok,
konum, kat ve benzeri temel nitelik bilgileri ile 2/11/1985 tarihli ve 18916 Mükerrer
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre
belirlenen bağımsız bölüm net ve brüt alanları,
c) Konutun tüm vergiler dâhil Türk Lirası olarak peşin ve taksitli toplam satış fiyatı;
varsa teslim ve diğer masraflara ilişkin bilgi,
ç) Varsa faiz miktarı ve faizin hesaplandığı yıllık oran,
d) Tüketicinin cayma ve sözleşmeden dönme hakkına ilişkin bilgiler,
e) Konutun teslim tarihi,
f) Verilecek teminata ilişkin bilgiler,
g) Yapı ruhsatının alınış tarihi,
ğ) Yönetim planına uygun olarak genel giderlere katılıma ilişkin bilgiler.
(2) Yukarıda yer alan bilgileri içeren ön bilgilendirme formuna ek olarak
tüketiciye, bağımsız bölüm planı, vaziyet planı, kat planı ve mahal listesi verilir. (Ek
cümle:RG-11/3/2017-30004) Verilecek teminatın bina tamamlama sigortası olması
halinde, Hazine Müsteşarlığı tarafından yürürlüğe konulan Bina Tamamlama Sigortası
Genel Şartları gereği tüketiciye verilmesi zorunlu bulunan bina tamamlama sigortasına
ilişkin önemli hususlar formu, ön bilgilendirme formuna ek olarak tüketiciye verilir.
(3) Birinci ve ikinci fıkradaki bilgilerin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile
tüketiciye verilmesi zorunludur.
(4) Bu madde kapsamında ön bilgilendirme yapıldığına ilişkin ispat yükü satıcıya
aittir.
Şekil şartı
MADDE 6 – (1) Ön ödemeli konut satış sözleşmesi, kat irtifakı devrinin tüketici
lehine tapu siciline tescil edilmesiyle birlikte yapılacak yazılı bir sözleşme şeklinde
veya noterliklerde düzenleme şeklinde yapılan satış vaadi sözleşmesi ile kurulur. Aksi
hâlde sözleşme geçersizdir. Satıcı, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin
aleyhine olacak şekilde ileri süremez.
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(2) Satıcı, geçerli bir sözleşme yapılmış olmadıkça tüketiciden herhangi bir isim
altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge vermesini
isteyemez.
(3) Yapı ruhsatı alınmadan, tüketicilerle ön ödemeli konut satış sözleşmesi
yapılamaz.
Sözleşmenin zorunlu içeriği
MADDE 7 – (1) Ön ödemeli konut satış sözleşmesinin, en az on iki punto
büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde yapılması,
aşağıdaki bilgileri içermesi ve bir örneğinin tüketiciye verilmesi zorunludur:
a) Satıcının adı veya unvanı, açık adresi, telefon numarası ve varsa MERSİS
numarası ile diğer iletişim bilgileri,
b) Tüketicinin adı, soyadı, açık adresi, telefon numarası ve varsa diğer iletişim
bilgileri,
c) Sözleşmenin düzenlendiği tarih,
ç) Sözleşme konusu konuta ilişkin bağımsız bölümün yer aldığı ada, parsel, blok,
konum, kat ve benzeri temel nitelik bilgileri ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine
göre belirlenen bağımsız bölüm net ve brüt alanları,
d) Konutun tüm vergiler dâhil Türk Lirası olarak satış fiyatı, varsa teslim ve diğer
masraflara ilişkin bilgi,
e) Konutun tüm vergiler dâhil Türk Lirası olarak toplam taksitli satış fiyatı; varsa
teslim ve diğer masraflara ilişkin bilgi,
f) Faiz miktarı ve faizin hesaplandığı yıllık oran ve sözleşmede belirlenen faiz
oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faiz oranı,
g) Tüketicinin temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,
ğ) Ön ödeme tutarı,
h) Ödeme planı ve ödemelerin yapılacağı banka ve hesap bilgileri,
ı) Cayma hakkının kullanılma şartları, süresi ve usulüne ilişkin bilgiler,
i) Sözleşmeden dönme hakkının kullanılma şartları, süresi, usulü ile tazminata
ilişkin bilgiler,
j) Cayma ve sözleşmeden dönme bildirimlerinin yapılacağı açık adres bilgileri,
k) Verilen teminata ilişkin bilgiler,
l) Konutun teslim tarihi ve şekli,
m) Yapı ruhsatının alınış tarihi,
n) Konutun ortak giderlerine ilişkin bilgiler,
o) Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını tüketici mahkemesine veya
tüketici hakem heyetine yapabileceklerine dair bilgi.
(2) Peşin ödemede bulunulan ön ödemeli konut satış sözleşmelerinde birinci
fıkranın (e), (f), (g), (ğ) ve (h) bentlerinde yer alan hükümler aranmaz.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cayma ve Sözleşmeden Dönme Hakkının Kullanımı
Cayma hakkı
MADDE 8 – (1) Tüketici, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün
içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden
cayma hakkına sahiptir.
(2) Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcıya noterlikler
aracılığıyla yöneltilmesi yeterlidir. Konut bedelinin bir kısmının bağlı kredi ile
karşılanması durumunda, cayma hakkının kullanıldığı bilgisi satıcı tarafından ilgili
konut finansmanı kuruluşuna derhal bildirilir.
(3) Taşınmazın kısmen veya tamamen bağlı krediyle alınması durumunda bağlı
kredi sözleşmesi, sözleşmenin kurulduğu tarihte hüküm doğurmak üzere cayma hakkı
süresi sonunda yürürlüğe girer. Konut finansmanı kuruluşu cayma hakkı süresi içinde
tüketiciden faiz, komisyon, yasal yükümlülük ve benzeri isimler altında hiçbir masraf
talep edemez.
(4) Taşınmaz için bina tamamlama sigortası yaptırılmış ise, sigorta teminatı,
kurulduğu tarihten itibaren hüküm doğurmak üzere cayma hakkı süresi sonunda
yürürlüğe girer.
(5) Cayma hakkının kullanılması durumunda, tüketiciye iade edilmesi gereken
tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge cayma bildiriminin satıcıya ulaştığı
tarihten itibaren en geç on dört gün içinde tüketiciye geri verilir.
(6) Satıcının aldığı bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi iade ettiği
tarihten itibaren, tüketici on gün içinde edinimlerini iade eder.
(7) Satıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle
yükümlüdür.
Sözleşmeden dönme
MADDE 9 – (1) (Değişik:RG-11/3/2017-30004) Tüketicinin ön ödemeli konut
satışında sözleşme tarihinden itibaren, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki hakları
saklı kalmak kaydıyla, yirmi dört aya kadar herhangi bir gerekçe göstermeden
sözleşmeden dönme hakkı vardır.
(2) Sözleşmeden dönme bildiriminin satıcıya noterlikler aracılığıyla yöneltilmesi
yeterlidir. Konut bedelinin bir kısmının bağlı kredi ile karşılanması durumunda,
tüketicinin sözleşmeden dönme hakkını kullandığına ilişkin bilgi, satıcı tarafından
ilgili konut finansmanı kuruluşuna derhal bildirilir.
(3) (Değişik:RG-11/3/2017-30004) Sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcı;
konutun satışı veya satış vaadi sözleşmesi nedeniyle oluşan vergi, harç ve benzeri
yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile sözleşme tarihinden itibaren ilk üç ay için
sözleşme bedelinin yüzde ikisine, üç ila altı ay arası için yüzde dördüne, altı ila on iki
ay arası için yüzde altısına ve on iki ila yirmi dört ay arası için de yüzde sekizine kadar
tazminatın ödenmesini isteyebilir.
(4) (Değişik:RG-11/3/2017-30004) Aşağıdaki hallerde tüketici sözleşmeden
dönme hakkını devir veya teslime kadar vergi, harç, masraf, tazminat ve benzeri adlar
altında herhangi bir bedel ödemeksizin kullanabilir:
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a) Satıcının yükümlülüklerini hiç ya da gereği gibi yerine getirmemesi,
b) Tüketicinin ölmesi,
c) Tüketicinin kazanç elde etmekten sürekli olarak yoksun kalması sebebiyle ön
ödemeleri yapamayacak duruma düşmesi,
ç) Tüketicinin kazanç elde etmekten sürekli olarak yoksun kalması sebebiyle
sözleşmenin yerine olağan koşullarla yapılacak bir taksitle satış sözleşmesinin
konulmasına ilişkin önerisinin satıcı tarafından kabul edilmemesi.
(5) (Değişik:RG-11/3/2017-30004) Bir konutun birden fazla tüketiciye satılması
halinde tüketici, sözleşmeden dönme hakkını devir veya teslime kadar vergi, harç,
masraf, tazminat ve benzeri adlar altında herhangi bir bedel ödemeksizin kullanabilir.
(6) Sözleşmeden dönülmesi durumunda, tüketiciye iade edilmesi gereken tutar
ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge, dönme bildiriminin satıcıya ulaştığı
tarihten itibaren en geç (Değişik ibare:RG-11/3/2017-30004) yüz seksen gün içinde
tüketiciye geri verilir.
(7) Konut bedelinin bir kısmının bağlı kredi ile karşılanması durumunda, tüketicinin
ödediği satış bedeli, satıcı tarafından dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten
itibaren en geç (Değişik ibare:RG-11/3/2017-30004) yüz seksen gün içinde yalnızca
üçüncü fıkrada belirtilen masraf ve tazminat tutarı düşülerek ilgili konut finansmanı
kuruluşuna iade edilir. Konut finansmanı kuruluşu söz konusu tutarı, Kanunun 37 nci
maddesine uygun olarak tüketiciye derhal geri öder.
(8) Satıcıya veya konut finansmanı kuruluşuna ödenen bedel ile tüketiciyi borç
altına sokan her türlü belgenin iade edildiği tarihten itibaren, tüketici on gün içinde
edinimlerini iade eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Satıcının Diğer Yükümlülükleri
Konutun teslimi
MADDE 10 – (1) Ön ödemeli konut satışında devir veya teslim süresi sözleşme
tarihinden itibaren otuz altı ayı geçemez.
(2) Aşağıdaki hallerde konutun tüketiciye devir veya teslim edildiği kabul edilir:
a) Kat mülkiyetine konu konutun tüketici adına tescili,
b) Kat irtifakına konu konutun tüketici adına tapu siciline tescil edilmesiyle birlikte
konutun oturmaya elverişli bir şekilde zilyetliğinin devri.
Proje değişiklikleri
MADDE 11 – (1) Sözleşmeye konu konutun yer aldığı projede sonradan değişiklik
yapılması durumunda, bu değişikliğin tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı
ile bildirilmesi zorunludur. Tüketici yapılan proje değişikliğini kabul etmeyerek bir ay
içinde vergi, harç, masraf, tazminat ve benzeri adlar altında hiçbir bedel ödemeksizin
sözleşmeden dönebilir. (Değişik cümle:RG-11/3/2017-30004) Proje değişikliğinin
yasal zorunluluklardan veya mücbir sebep hallerinden kaynaklanması durumunda,
satıcı tüketiciden bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan
masraf ve tazminat tutarını dikkate alarak kesinti yapabilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Teminata İlişkin Esaslar
Teminat
MADDE 12 – (1) Satıcının konut satışına başlamadan önce, konut adedi otuz ve
üzerinde olan projeler için bina tamamlama sigortası yaptırması veya aşağıda belirtilen
diğer teminat ve şartlardan en az birini sağlaması zorunludur:
a) Banka teminat mektubu,
b) Hakediş sistemi,
c) Bağlı kredi ile teminat.
(2) Birinci fıkrada yer alan teminatlar dışında, tüketicinin tüm ödemelerini garanti
altına alacak başka bir yöntem öngörülmesi durumunda, bu yöntem Bakanlık tarafından
uygun görülürse teminat olarak kabul edilebilir.
Bina tamamlama sigortası
MADDE 13 – (1) Bina tamamlama sigortasının kapsamı, koşulları ve uygulama
esasları Hazine Müsteşarlığınca belirlenir.
(2) Bina tamamlama sigortası kapsamında sağlanan tazminat, teminat ve benzeri
güvenceler iflas veya tasfiye masasına dâhil edilemez, haczolunamaz, üzerlerine
ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz konulamaz.
Banka teminat mektubu
MADDE 14 – (1) Banka teminat mektubu, satıcının tüketiciye karşı ön ödemeli
konut satışına ilişkin 10 uncu maddede yer alan yükümlülüklerini yerine getirmemesi
halinde, tüketicinin ödediği bedeli, ilk talebinde ona derhal ödemeyi kabul ve taahhüt
ettiğine dair banka tarafından verilen kesin ve süresiz mektuptur.
(2) Ön ödemeli konut satışının banka teminat mektubu verilmesi suretiyle teminat
altına alınması durumunda, satıcı 10 uncu maddede yer alan yükümlülüklerini yerine
getirmezse tüketiciler, kendilerine verilmiş olan banka teminat mektubunu bankadan
tazmin edebilirler.
Hakediş sistemi
MADDE 15 – (1) Tüketicinin ödemelerinin hakediş sistemi ile teminat altına
alınması durumunda, tüketici, ödemeleri sözleşmede belirtilen bir bankada satıcı adına
açılacak bir hesaba yatırmakla yükümlüdür. Bu hesapta toplanan tüketici ödemeleri
konutun devir veya teslimine kadar bloke altında olup, yalnızca hakediş karşılığında
serbest bırakılabilir.
(2) Konutun tamamlanma oranına göre belirlenecek hakediş sisteminde, ödemelerin
doğrudan bankaya yapılmış olması ve bankaların sorumluluğu altında inşaatın
ilerleme seviyesi oranında şirkete aktarılması esastır. Bu şekilde yapılacak ödemelerde
tüketicinin rızası aranmaz. Bu işlemlerle ilgili olarak banka, tüketiciden komisyon ve
benzeri isim altında herhangi bir bedel talep edemez.
(3) Satıcı, 10 uncu maddede yer alan yükümlülüklerini yerine getirmezse, hesap
üzerindeki haklarını kaybeder. Bu durumda, tüketicinin yapmış olduğu ödemelerin
hakediş usulüne göre satıcıya ödenmemiş kısmı banka tarafından tüketiciye iade edilir.
Tüketicinin o ana kadar yapmış olduğu ödemelerin satıcıya ödenen kısmı üzerinde ise
tüketicinin hakları saklıdır.
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(4) Banka, hakedişlerin kontrolünün sağlanması amacıyla yapı denetim, müşavirlik
veya danışmanlık firmalarından da hizmet alabilir.
Bağlı kredi ile teminat
MADDE 16 – (1) Ön ödemeli konut satışının bağlı kredi ile yapılması halinde,
kullandırılan kredi tutarında teminat sağlanmış olur. Ancak, satıcı kullanılan bağlı
kredi tutarının üzerinde kalan tutarı, ayrıca teminat altına almak zorundadır.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 17 – (1) 13/6/2003 tarihli ve 25137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Kampanyalı Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (Ek:RG-11/3/2017-30004)
(1) Ön ödemeli konut satış sözleşmelerine, sözleşmenin akdedildiği zaman
yürürlükte bulunan yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi

Sayısı

27/11/2014

29188

Tarihi

Sayısı

11/3/2017

30004

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı
Resmî Gazetelerin
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5.7. BİNA TAMAMLAMA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI
Yürürlük Tarihi: 16.03.2015

A. SİGORTANIN KAPSAMI

A.1 Sigortanın Konusu
Bu sigorta sözleşmesi ile sigortacı; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun kapsamındaki ön ödemeli konut veya devre tatil satışlarında,
a) Satıcının iflas etmesi,
b) Satıcının gerçek kişi olması durumunda mirasçıların mirası reddetmesi şartıyla
ölümü veya
c) A.3ve A.4 maddelerinde belirtilen haller dışında, satıcının sözleşmede taahhüt
edilen teslim tarihini müteakip 12 ay içinde konutu veya devre tatili tamamlayamaması,
hallerinde, teminat hesabında belirtilen tüketicilere, bu genel şartlara ve poliçe özel
şartlarına göre sigorta teminatı sağlar.
Bu sigorta ile sigortacı, ön ödemeli satışa konu proje için poliçe düzenleyerek
satıcıya projenin ön ödemeli satışa konu kısmı için azami bir teminat limiti tahsis eder.
Proje kapsamında, tüketicilere konut veya devre tatil satışı yapılmasından sonra ise
konut veya devre tatil satış bedeli üst sınır olmak üzere her bir tüketici için, müstakil
teminat senetleri düzenler. Müstakil teminat senetlerinin toplamı sigortacı tarafından
satıcıya tahsis edilen azami teminat limitini teşkil eder.
Sadece banka kanalıyla yapılacak ödemeler teminat senedi kapsamındadır.
Taşınmazın kısmen bağlı kredi ile alınması halinde, kredi veren veya konut finansmanı
kuruluşu tarafından sağlanan kredi tutarını aşan kısım teminat kapsamındadır.
Bu sigorta sözleşmesi kapsamında yapılacak tazminat taleplerinin, rizikonun
gerçekleşmesini müteakip 6 ay içinde ve her halükârda, poliçede kararlaştırılmışsa, ek
bildirim süresi içinde yapılması gerekir.
A.2 Tanımlar
Bu Genel Şartların uygulanmasında,
Bağlı kredi: Kanunun 30 uncu ve 35 inci maddeleri kapsamında sağlanan krediyi,
Kanun:07/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,
Oturmaya elverişli taşınmaz: Projede ve satıcı ile tüketici arasında yapılan
sözleşmede daha dar kapsamlı bir teslim konusunda mutabakat sağlanmamış olması
halinde;
- konutun çatısının kapanmış, dış ve iç sıvaları ile dış ve iç cephe boyalarının
yapılmış, merdiven ya da asansörünün kullanıma hazır, bağımsız bölüm elektrik, su
ve ısıtma tesisatı ile mutfak, banyo ve sıhhi tesisatının yapılmış, zemininin döşenmiş
olduğunun
- devre tatile ilişkin olarak ise yukarıdakilere ek olarak tüketicinin yararlanabileceği
ve projede yer alan yüzme havuzu, sauna ve benzeri ortak tesisler, ışıklandırma, su, bakım
ve benzeri hizmetler ile bunlardan yararlanmaya ilişkin unsurların tamamlandığının
eksper tarafından tespit edildiği taşınmazı,
Poliçe: Sigortacı tarafından düzenlenerek satıcıya verilen belgeyi,
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Proje: Poliçede belirtilen ve ön ödemeli konut veya devre tatil ile çevre düzenlemesi
ve sosyal donatılar dahil bütünü,
Satıcı: Ticari veya mesleki amaçlarla, ön ödemeli konut veya devre tatil satış
sözleşmesi imzaladığı tüketiciye projede belirtilen niteliklerde taşınmaz yapma
vaadinde bulunan ya da bunun hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
Bu sigorta kapsamında “satıcı” için öngörülen hak ve yükümlülükler, ön ödemeli
devre tatil satış sözleşmesi bakımından “sağlayıcı” için de geçerlidir.
Sözleşme: Tüketicinin konut ya da devre tatil satış bedelini önceden peşin veya
taksitle ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra
taşınmazı tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlendiği ön ödemeli satış sözleşmesini,
Taşınmaz: Proje kapsamında, satıcıyla yapılan sözleşmeye konu konutun çevre
düzenlemesi ile sosyal donatılar hariç kısmını ve devre tatili,
Teminat senedi: Poliçeye istinaden, sigortacı tarafından tüketicilere iletilmek üzere
düzenlenen ve tüketicinin sözleşme kapsamında banka kanalıyla yaptığı ödemelerin
sigorta teminatı altına alındığını gösteren belgeyi,
Tüketici: 6502 sayılı Kanun kapsamında, ticari veya mesleki amacı olmaksızın
satıcıdan konut veya devre tatil almak amacıyla ön ödemeli satış sözleşmesi imzalayan
gerçek ya da tüzel kişiyi,
Yönetmelik: Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmeliği ile Devre Tatil ve
Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliğini,
ifade eder.
A.3 Ek Sözleşme ile Teminat Altına Alınabilecek Haller ve Kıymetler
1) Sözleşmenin kat karşılığı yapılması halinde arsa sahibine ait menfaatler,
2) Proje kapsamında yer alan dükkan, ofis vb. ticari nitelikteki taşınmazlar,
3) Bunlarla sınırlı olmamak üzere, deprem, yanardağ püskürmesi, toprak
kayması, fırtına, dolu, yıldırım, sel ve su baskını gibi doğal afetler nedeni ile projenin
tamamlanamaması,
4) Bağlı kredi ile alınan taşınmazlar için kredi verenin veya konut finansmanı
kuruluşunun sorumluluğu,
ek sözleşmeyle sigorta kapsamına dahil edilebilir.
A.4 Teminat Dışı Kalan Haller
1) Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer
atıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonlar,
radyo-aktivite bulaşmaları veya kirlenme,
2) Herhangi nükleer kuruluş, nükleer reaktör veya bunların birleşik veya tamamlayıcı
nükleer parçalarının radyoaktif, zehirleyici, patlayıcı veya diğer tehlikeli ya da kirletici
özelliklerinden meydana gelen zararlar,
3) Atomik veya nükleer parçalanma ve/veya birleşme yahut diğer benzer tepkime
veya radyoaktif güç ya da madde kullanılan herhangi bir silah ya da cihazdan
kaynaklanan zararlar,
4) Herhangi bir sınai, ticari, zirai, tıbbi, fennîveya sair barışçıl maksatlarla
hazırlanan, taşınan, depolanan ya da kullanılanlar haricindeki radyoaktif izotoplardan
kaynaklanan zararlar,
207

5) Her türlü kimyasal, biyolojik, biyo-kimyasal ya da elektromanyetik silahtan
kaynaklanan zararlar,
6) Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma
(Savaş ilan edilmiş olsun olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların
gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen zararlar,

7) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu
eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini
azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana
gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle
oluşacak bütün zararlar,
8) Satıcının mevzuata ve projeye aykırı işlemlerinden kaynaklanmaması şartıyla
kamu otoritesi tarafından projede yapılacak tasarruflar nedeniyle meydana gelen
zararlar. Bu takdirde, projenin yeni mevzuata uygun hale getirilmesine kadar geçen
süre, sözleşmede taahhüt edilen teslim süresinin hesaplanmasında dikkate alınmaz.
9) Tüketicinin sözleşmeden cayması veya dönmesi,

10) B.3. maddesine aykırı olarak tüketicinin taşınmazı devir veya teslim almaktan
kaçınması,
11) Dolaylı zararlar ile sözleşmede kararlaştırılmış ise cezai şart,

12) Taşınmazın iç kısmında kullanılan fayans, musluk, yer döşemesi, kapı kolu,
mutfak dolabı gibi oturmaya elverişliliği engellemeyen kıymetlerin projede taahhüt
edilen nitelikte olmaması.
A.5 Sigorta Sözleşmesinin Süresi ve Sona Erdirilmesi

Aksi kararlaştırılmadıkça, sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak
yazılan günlerde, Türkiye saati ile öğlen 12.00’da başlar ve öğlen saat 12.00’da sona
erer.

Taşınmazın tamamlanarak B.3. maddesine uygun şekilde tüketicilere devir veya
teslim edilmesiyle birlikte sigorta sözleşmesi sona erer. Sigortacının, düzenlemiş
olduğu teminat senetlerinden kaynaklanan sorumluluğu, sözleşme konusu taşınmazın
devir veya tesliminden itibaren, herhangi bir işleme gerek olmaksızın sona erer. Satıcı,
taşınmazın tüketiciye teslim edildiğini derhal sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.

Sigortacı, vermiş olduğu teminat senetlerine ilişkin yükümlülükleri saklı kalmak
kaydıyla, aşağıdaki hallerde, sigorta sözleşmesini derhal hüküm doğuracak şekilde
sona erdirebilir veya satıcıdan ek güvence ya da ek prim talep edebilir:
a) Satıcının, sigortacıya karşı yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya sigortacıya
yanlış beyanda bulunması,

b) Satıcının sigortacı tarafından talep edilen güvenceyi sunamaması; sigortacıya
verilen güvencenin, yetersiz kalması, hükümsüz veya değersiz hale gelmesi.

Sigorta sözleşmesinin yukarıdaki nedenler ya da başka bir nedenle sona erdirilmesi
halinde, sigortacı durumu Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve adına teminat senedi
düzenlenmiş kişilere 5 iş günü içinde bildirir.
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B. POLİÇE DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN KOŞULLAR VE TAZMİNAT
B.1 Poliçe Düzenlenmesinden Önce Beyan Yükümlülüğü
Satıcı, bunlarla sınırlı olmamak üzere, sigorta teminatı talep edilen projeye ve geçmiş
projelerine ilişkin bilgileri, mali durumunu gösteren belgeleri ve kredi değerliliğine
ilişkin bilgileri sigortacıya sunar.
B.2 Poliçe Düzenlenmesinden Sonra Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
Satıcı;
a) Nakdi veya gayri nakdi kredi ilişkilerini sigortacıya bildirmekle,
b) Sigortacıya bildirmeksizin üçüncü şahıslara aktifleri üzerinde şahsi ve ayni
teminat (kefalet, ipotek, rehin, mülkiyetin teminat olarak (inançlı) nakli, taşınmaz
yükümü vb.) vermemekle.
c) Sigorta teminatı verilmesi kararını etkileyebilecek ve poliçede bildirimde
bulunulmasına ilişkin hüküm bulunan önemli ölçüdeki değişiklikleri sigortacıya
bildirmekle,
ç) Zararın meydana gelmesinin muhtemel olduğu hallerde sigortacıyı
bilgilendirmekle,
d) Her ne ad adı altında yapılırsa yapılsın tüketicilerce yapılan ödemeleri, derhal,
sigortacıya bildirmekle,
e) Sigortacının talep etmesi halinde, poliçede kararlaştırılan dönemlerde proje
gelişimi ile ilgili bilgileri vermek, projenin gelişimi konusunda sigortacı tarafından
yapılabilecek her türlü araştırma ve incelemeye izin vermekle ve
f) Tüketicinin sözleşmeden cayması veya dönmesi halinde sigortacıya gecikmeksizin
bildirimde bulunmakla, yükümlüdür.
Sigortacı;
a) Stratejik değişiklikler ile poliçede belirtilmesi kaydıyla, satıcının kredi değerliliği
açısından önemli bulduğu konular ve satıcının faaliyetleriyle ilgili gelişmeler hakkında
detaylı bilgi talep edebilir.
b) Satıcı için bir teminat hesabı tutar ve bu hesaba, her bir tüketici için düzenlenen
teminat senedini düzenlendiği tarih itibariyle dâhil eder.
c) Poliçede kararlaştırılmışsa, teminat senedi düzenlenebilmesi amacıyla sözleşme
akdedilmesinden önce taşınmaz satışı ve tüketici ile ilgili bilgileri satıcıdan talep
edebilir.
ç) Poliçede kararlaştırılmışsa, gerekli ön değerlendirmeyi gerçekleştirerek, her bir
tüketici için, satıcının talebi üzerine teminat senedi düzenler.
d) Tüketicinin sözleşmeden cayması veya dönmesi halinde, bahse konu tüketici için
düzenlenen teminat senedini iptal eder ve satıcının teminat hesabından düşer.
e) Teminat senetlerini ve asgari içeriği Hazine Müsteşarlığınca belirlenen ve bu
sigortaya ilişkin önemli hususları içeren formu tüketicilere iletir.
B.3 Taşınmazın Devri veya Teslimi
Aşağıdaki hallerde taşınmazın tüketiciye devir veya teslim edildiği kabul edilir:
a) Kat mülkiyetine konu taşınmazın tüketici adına tescili,
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b) Kat irtifakına konu taşınmazın tüketici adına tescil edilmesiyle birlikte taşınmazın
oturmaya elverişli bir şekilde zilyetliğinin devri.
c) Şahsi hakka konu devre tatil amaçlı taşınmazın kullanıma elverişli bir şekilde
sunulması.
B.4. Rizikonun Ağırlaşması
a) Satıcı hakkında iflas yoluyla takibe başlanması ya da iflas davası açılması,
b) Satıcının,
- borçlarının ödenmesi ile ilgili olarak bir mahkeme veya yetkili bir resmi merci
tarafından tüm alacaklıları bağlayan kısıtlayıcı bir karar alınması,
- borç ödemede acze düşmesinin belgelenmesi veya bu durumun sigortacı tarafından
kabul edilecek başka bir şekilde kanıtlanması suretiyle yapılan icra takibinin sonuçsuz
kalması,
- borçları ile ilgili konkordato ilan etmesi,
- mali durumunun sigorta sözleşmesinin yapılmasından sonra önemli ölçüde
bozulmuş olduğunun tespit edilmesi veya
- poliçe düzenlenirken beyan ettiği proje planı aşamalarında toplam 6 aydan fazla
gecikme olduğunun tespit edilmesi,
halinde rizikonun ağırlaştığı kabul edilir.
B.5 Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Satıcının Hak ve Yükümlülükleri
Satıcı, sigorta süresi içinde veya rizikonun gerçekleşmesi halinde aşağıdaki
hususları yerine getirmekle yükümlüdür.
a) Poliçeye göre sorumluluğunu gerektirecek bir olayı, haberdar olduğu andan
itibaren beş gün içinde sigortacıya bildirmek.
b) Sigortacının talebi üzerine, olayın ve zararın nedeni ile hangi hal ve şartlar
altında gerçekleştiğini ve sonuçlarının tespiti, tazminat yükümlülüğü ve miktarı
ile rücu hakkının kullanılmasına yararlı, elde edilmesi mümkün bilgi ve belgeleri
gecikmeksizin vermek.
c) Tüketicinin yaptığı ödemelerle ilgili olarak sigortacıya gerekli bilgi ve belgeleri
sunmak.
ç) Sigorta konusu ile ilgili başka sigorta sözleşmesi varsa bunları sigortacıya
bildirmek.
B.6 Tazminat Tutarı ve Tazminatın İfa Şekli
Sigortacının, sigorta döneminde ödeyeceği tazminat tutarı, poliçede belirtilen azami
teminat limiti ile sınırlıdır.
Sigortacı bu sigorta sözleşmesi çerçevesinde üstlendiği yükümlülük uyarınca,
riziko gerçekleştiğinde, tüketicilerce yapılan ödemeleri, anaparası teminat senedinde
yer alan azami tutarı aşmamak üzere yasal faizi ile birlikte geri öder.
Projede belirtilen taşınmaz sayısından daha fazla satış yapılmış olması halinde,
teminat hesabında yer alan tüketicilere ifa ile sigortacı borcundan kurtulur.
Sigortacı sigorta tazminatını, tüketici tarafından taşınmaza ilişkin hakların
Yönetmelikte öngörülen sözleşmenin kuruluş şekline uygun olarak sigortacıya
devredilmesi şartıyla nakden ödeyebilir.
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Sigortacı yapacağı değerlendirme sonucunda, poliçede kararlaştırılmış ise, ödeme
yapmak yerine projenin tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesine de karar
verebilir.
Bu durumda, yeni teslim tarihi yüklenicinin belirlenmesinden itibaren makul süreyi
ve her halde 24 ayı geçemez.
Sigortacı projeyi tamamlayacak müteahhidin seçilmesinde gerekli özeni
göstermekle yükümlüdür.
Riziko, satıcının taşınmazı sözleşmede taahhüt edilen teslim tarihini müteakip 12
ay içinde tamamlayamaması nedeniyle gerçekleşmişse veya A.3 maddesinde belirtilen
hallerden biri meydana gelmişse, sigortacı projenin tamamlanmasında aynı satıcı/
müteahhit ile anlaşabilir.
Binanın tamamlatılmasına karar verilmesi halinde, satıcı, projenin devam
ettirilmesine engel olacak davranışlardan kaçınmak zorundadır.
B.7 Halefiyet
Sigortacı, rizikonun gerçekleşmesi ve tazminatın ifa edilmesi halinde, tazminat
tutarınca hukuken satıcının yerine geçer ve satıcının sigortaya konu ön ödemeli konut
veya devre tatil projesi kapsamındaki haklarına halef olur.
B.8 Rücu
Satıcı, sigortacının ödediği tazminat tutarını tamamen veya kısmen geri almak için
taşınmaza ilişkin haklar dahil olmak üzere yararlanabileceği diğer talep imkânlarından
bağımsız olarak, düzenlemiş olduğu bina tamamlama poliçesi ile ilgili ödediği tutarı,
masraflar ve kanuni temerrüt faizinden yüksek olmamak kaydıyla sigortacı ve satıcının
yapacakları sözleşmede anlaşacakları temerrüt faizi ile birlikte sigortacıya geri öder.
Satıcı, sigortacıya karşı sahip olduğu alacakları, ancak bu alacaklar çekişmesiz
veya yasal olarak kesinleşmişse, sigortacının rücu yoluyla talep ettiği tutarlar ile takas
edebilir.
B.9 Ek Güvence İstenilmesi
Sigortacının talebi üzerine, satıcı;
a) Sigortacıya karşı yükümlülüklerini yerine getirmemesi, sigortacıya yanlış beyanda
bulunması, mali durumunun sigorta sözleşmesinin yapılmasından sonra önemli ölçüde
bozulmuş olduğunun tespit edilmesi veya poliçe düzenlenirken beyan ettiği proje
planı aşamalarında toplam 6 aydan fazla gecikme olduğunun tespit edilmesi halinde,
azami teminat limitini aşmayacak şekilde nakit, ipotek, banka teminat mektubu, kefalet
sigortası poliçesi veya uygun görülecek başka bir güvence sunmakla,
b) Güvence talebinin alındığı tarihten, güvencenin fiilen sunulduğu veya mevcut
bütün teminat senetlerinin tasfiye edildiği tarihe kadar olan dönem için ilave prim
ödemekle, yükümlüdür.

C. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
C.1 Sigorta Priminin Ödenmesi ve Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması
Sigorta primi, projedeki taşınmaz sayısı, proje süresi, proje bedeli, satıcının geçmiş
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faaliyetleri vb. hususlar göz önünde bulundurularak hesaplanır. Prim ödeme koşulları
poliçede belirlenir.
Satıcı; sigorta primini ve faturalanan diğer masrafları poliçede kararlaştırılan şekil
ve zamanda öder.
Prim ödeme borcunda temerrüde düşülmesi halinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri
uygulanır.
Sigortacının tüketicilere karşı sorumluluğu, teminat senedi düzenlendiği tarihten
itibaren hüküm doğurmak üzere cayma hakkı süresi sonunda başlar.
C.2 Sigorta Sözleşmesinde Değişiklik
Sigorta sözleşmesinde yapılan değişiklikler, düzenlenecek bir poliçe zeylinde
belirtilmedikçe yürürlüğe girmez.
C.3 Tebliğ ve İhbarlar
Sigorta sözleşmesine ilişkin tüm irade beyanları ve bildirimler yazılı olarak yapılır.
Satıcının ve tüketicinin bildirimleri, sigorta şirketinin merkezine veya sigorta
sözleşmesine aracılık eden acenteye yapılır.
Sigortacının bildirimleri de, satıcının veya tüketicinin bildirilen son adresine
noter eliyle ya da taahhütlü mektupla yapılır. Taraflara imza karşılığı elden verilen
mektup ya da telgrafla yapılan bildirimler de taahhütlü mektup hükmündedir. Güvenli
elektronik imza kullanılarak elektronik ortamda yapılan ve sigortacıya, tüketiciye ve
satıcıya ulaştığı kanıtlanabilen bildirimler de geçerli sayılır.
C.4 Tüketicinin Değişmesi
Sözleşme konusu taşınmazın devir veya tesliminden önce sözleşmenin tarafı olan
tüketicinin değişmesi halinde, poliçede kararlaştırılmışsa devralan tüketiciye ilişkin
yapacağı değerlendirmeden sonra sigortacı, sorumluluğunun yeni tüketiciye karşı da
devam etmesine karar verebilir.
Satıcı, meydana gelen değişikliği, öğrendiği tarihten itibaren derhal sigortacıya
bildirmekle yükümlüdür.
C.5 Ticari ve Mesleki Sırların Saklı Tutulması
Sigortacı ve sigortacı adına hareket edenler bu sigorta dolayısıyla, tüketiciye ilişkin
öğreneceği kişisel sırlar ile satıcıya ilişkin öğreneceği ticari ve mesleki sırların saklı
tutulmamasından doğacak zararlardan sorumludur.
C.6 Yetkili Mahkeme
Sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle sigortacı aleyhine açılacak
davalarda yetkili mahkeme, sigorta şirketinin merkezinin veya sigorta sözleşmesine
aracılık yapan acentenin ikametgâhının bulunduğu yerdeki, satıcı aleyhine açılacak
davalarda ise davalının ikametgâhının bulunduğu yerdeki ticaret davalarına bakmakla
görevli mahkemedir.
C.7 Özel Şartlar
Taraflar, poliçede işin niteliğine uygun olarak özel şartlar kararlaştırabilir.
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5.8. İŞ YERİ DIŞINDA KURULAN SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ
Yayımlandığı R.Gazete:

Tarih : 14/1/2015

Sayı: 29236

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş yeri dışında kurulan sözleşmeler ile
doğrudan satışlara ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, iş yeri dışında kurulan sözleşmeler ile doğrudan
satışlara uygulanır.
(2) Bu Yönetmelik hükümleri;
a) Finansal hizmetler,
b) Taşınmaz malların veya bu mallara ilişkin hakların oluşumu, devri veya kazanımı,
c) Konut kiralama,
ç) Paket turlar,
d) Devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti ve bunların yeniden satımı veya değişimi,
e) Fuar, panayır ve pazar yerlerinde yapılan satışlar,
f) Beslenme destek ürünleri hariç olmak üzere, yiyecek ve içecekler gibi günlük
tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine
veya iş yerine götürülmesi,
g) Mal veya hizmet bedeli otuz Türk Lirasını aşmayan satışlar,
ğ) Malların montaj, bakım ve onarımı,
h) 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca
yetkilendirilmiş işletmecilerin, mal satışları ile mal ve hizmet satışını birlikte yaptıkları
durumlar hariç olmak üzere, sunduğu elektronik haberleşme hizmetleri,
ı) Elektrik, su ve doğal gaz hizmetlerine ilişkin abonelikler,
ile ilgili sözleşmelere uygulanmaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanunun 47 ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
b) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt
edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,
c) İl Müdürlüğü: Ticaret İl Müdürlüğünü,
ç) İş yeri: Satıcı veya sağlayıcının kalıcı olarak faaliyetini yürüttüğü herhangi bir
satış yerini,
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d) İş yeri dışında kurulan sözleşmeler: Satıcı veya sağlayıcı ile tüketici arasında;
1) Teklifin tüketici ya da satıcı veya sağlayıcı tarafından yapılmasına bakılmaksızın
iş yeri dışında, tarafların eş zamanlı fiziksel varlığında kurulan,
2) Tarafların eş zamanlı fiziksel varlığında tüketiciyle iş yeri dışında görüşülmesinin
hemen sonrasında, satıcı veya sağlayıcının iş yerinde ya da herhangi bir uzaktan iletişim
aracıyla kurulan,
3) Mal ve hizmetlerin tüketiciye tanıtımı ya da satışı amacıyla satıcı veya sağlayıcı
tarafından düzenlenen bir gezi esnasında kurulan,
sözleşmeleri,
e) Kalıcı veri saklayıcısı: Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi,
bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde
kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen
ulaşılmasına imkan veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza
kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,
f) Kanun: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,
g) Mal: Alışverişe konu olan; taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar
ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri
her türlü gayri maddi malları,
ğ) Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla
tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek
veya tüzel kişiyi,
h) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla
tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya
tüzel kişiyi,
ı) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel
kişiyi,
i) Uzaktan iletişim aracı: Mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik
posta mesajı, kısa mesaj, internet gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin
sözleşme kurulmasına imkan veren her türlü araç veya ortamı,
j) Yan sözleşme: İş yeri dışında kurulan sözleşmelerle ilişkili olarak satıcı, sağlayıcı
ya da üçüncü bir kişi tarafından sözleşme konusu mal ya da hizmete ilave olarak
tüketiciye sağlanan mal veya hizmete ilişkin sözleşmeyi,
k) Yetki belgesi: Bu Yönetmelik kapsamında faaliyette bulunan satıcı veya
sağlayıcılara merkezlerinin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından verilen belgeyi
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Ön Bilgilendirme ve Sözleşme Yükümlülüğü
Ön bilgilendirme
MADDE 5 – (1) Tüketici, iş yeri dışında kurulan sözleşme ya da buna karşılık
gelen herhangi bir teklif ile bağlanmadan önce;
a) Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri,
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b) Satıcı veya sağlayıcının adı veya unvanı ile iletişim bilgileri,
c) Mal veya hizmetin Türk Lirası olarak vergiler dahil toplam fiyatı,
ç) Cayma hakkının olduğu durumlarda, cayma hakkının kullanılma şartları,
hususlarında satıcı veya sağlayıcı tarafından en az on iki punto büyüklüğünde,
anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde yazılı olarak veya kalıcı veri
saklayıcısı ile bilgilendirilmek zorundadır.
(2) Ön bilgilendirme yapıldığına ilişkin ispat yükü satıcı veya sağlayıcıya aittir.
Sözleşmenin şekli ve geçerliliği
MADDE 6 – (1) İş yeri dışında kurulan sözleşmeler, Bakanlık tarafından
yetkilendirilmiş satıcı veya sağlayıcı tarafından kurulur.
(2) İş yeri dışında kurulan sözleşmeler yazılı olarak yapılmadıkça geçerli olmaz.
Kurulan sözleşmelerin en az on iki punto büyüklüğünde anlaşılabilir bir dilde, açık,
sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenmesi ve sözleşmenin bir örneğinin tüketiciye
verilmesi zorunludur. Geçerli bir sözleşme kurmamış olan satıcı veya sağlayıcı,
sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez.
Sözleşmenin zorunlu içeriği
MADDE 7 – (1) İş yeri dışında kurulan sözleşmelerde aşağıdaki bilgilerin yer
alması zorunludur:
a) Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri,
b) Tüketicinin adı soyadı ile satıcı veya sağlayıcının adı veya unvanı, varsa MERSİS
numarası,
c) Tüketicinin satıcı veya sağlayıcı ile hızlı bir şekilde irtibat kurmasına imkan
veren, satıcı veya sağlayıcının açık adresi, telefon, faks 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 yer
alandan farklı bir iletişim bilgisi var ise buna ilişkin bilgi,
d) Mal veya hizmetin Türk Lirası olarak vergiler dahil toplam fiyatı,
e) Sözleşmenin kurulduğu tarih,
f) Malın veya hizmetin teslim veya ifa tarihi,
g) Ödemeye ilişkin bilgiler,
ğ) Cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi ve
usulüne ilişkin bilgiler,
h) Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta
bilgileri,
ı) 14 üncü madde uyarınca cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, tüketicinin
cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını
kaybedeceğine ilişkin bilgi,
i) “Bu sözleşmenin kurulduğu veya malın teslim alındığı tarihten itibaren on dört
gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma
hakkınız bulunmaktadır. Cayma süresi içinde sözleşmeye konu mal veya hizmet
karşılığında herhangi bir isim altında ödeme yapmanızı veya borç altına sokan herhangi
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bir belge vermenizi istemeyeceğimizi ve cayma bildiriminin tarafımıza ulaştığı tarihten
itibaren en geç on dört gün içerisinde malı geri almayı taahhüt ederiz.” ifadesi,
j) Varsa tüketicilerin ödemelerini yapabilecekleri banka, posta ve benzeri hesap
bilgileri,
k) Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesine
veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceklerine dair bilgi.
(2) Satıcı veya sağlayıcı, sözleşmeyi tüketicinin imzalamasını ve sözleşme tarihi
ile “Sözleşmenin bir örneğini elden teslim aldım.” ifadesini ve cayma hakkının
kullanılabildiği sözleşmeler için “On dört gün içinde cayma hakkımın olduğu
konusunda bilgilendirildim.” ifadesini tüketicinin kendi el yazısı ile yazmasını
sağlamak zorundadır.
(3) Birinci fıkranın (i) bendinde yer alan ifadenin sözleşmenin birinci sayfasında ve
on altı punto büyüklüğünde koyu harflerle yazılması zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cayma Hakkının Kullanımı ve Tarafların Yükümlülükleri
Cayma hakkı
MADDE 8 – (1) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin
ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
(2) Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu
gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından
belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici sözleşmenin
kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içerisinde de cayma hakkını kullanabilir.
(3) Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;
a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici
tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda tüketicinin veya tüketici tarafından
belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde,
tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün,
esas alınır.
(4) Malın satıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, tüketiciye yapılan teslim olarak kabul
edilmez.
(5) Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde mal teslimine
ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.
Eksik bilgilendirme
MADDE 9 – (1) Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin
bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür.
(2) Satıcı veya sağlayıcının bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket
etmesi veya tüketiciyi cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirmemesi
durumunda tüketici cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı değildir.
Bu süre her halükarda cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer.
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Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin bir yıllık süre içinde yerine getirilmesi
veya cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirmenin bu süre içinde
yapılması halinde, on dört günlük cayma hakkı süresi, söz konusu yükümlülüklerin
yerine getirildiği veya cayma hakkına ilişkin bilgilendirmenin gereği gibi yapıldığı
günden itibaren işlemeye başlar.
Cayma hakkının kullanımı
MADDE 10 – (1) Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı
süresi dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya
yöneltilmesi yeterlidir.
(2) Cayma hakkının kullanılmasında tüketici bu Yönetmeliğin ekinde yer alan
formu kullanabileceği gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir.
(3) Satıcı veya sağlayıcı bu Yönetmeliğin ekinde yer alan formu sözleşmenin
kurulduğu anda tüketiciye vermek zorundadır.
(4) Bu maddede geçen cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü
tüketiciye aittir.
Satıcı veya sağlayıcının yükümlülükleri
MADDE 11 – (1) Satıcı veya sağlayıcı, 14 üncü maddede yer alan sözleşmeler hariç
olmak üzere, cayma süresi içerisinde sözleşmeye konu mal veya hizmet karşılığında
tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan
herhangi bir belge vermesini isteyemez. Bu yasağa rağmen tüketiciden herhangi bir
bedel alınması durumunda, alınan bedel tüketiciye derhal iade edilir. Ayrıca tüketiciyi
borç altına sokan her türlü belge tüketici yönünden geçersizdir.
(2) Satıcı veya sağlayıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on
dört gün içinde malı geri almakla yükümlüdür. Bu süre içerisinde malın geri alınmaması
durumunda, tüketici malı muhafaza etmekle yükümlü değildir.
Sorumsuzluk hali
MADDE 12 – (1) Tüketici cayma süresi içerisinde malı; işleyişine, teknik
özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana
gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.
Cayma hakkının kullanımının yan sözleşmelere etkisi
MADDE 13 – (1) Kanunun 30 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak koşuluyla,
tüketicinin cayma hakkını kullanması durumunda yan sözleşmeler de kendiliğinden
sona erer. Bu durumda tüketici herhangi bir masraf, tazminat veya cezai şart ödemekle
yükümlü değildir.
(2) Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığını yan sözleşmenin
tarafı olan üçüncü kişiye derhal bildirir.
Cayma hakkının istisnaları
MADDE 14 – (1) Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki
sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:
a) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara
ilişkin sözleşmeler.
b) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine
ilişkin sözleşmeler.
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c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış
olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin
sözleşmeler.
ç) Malın tesliminden sonra ambalajın açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan
dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
d) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan
hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Satıcı veya Sağlayıcının Diğer Yükümlülükleri
Sözleşmenin ifası
MADDE 15 – (1) Satıcı veya sağlayıcı, taahhüt ettiği süre içinde mal veya hizmeti
tüketiciye sunmakla yükümlüdür.
(2) Sözleşme konusu mal veya hizmetin sözleşmenin kurulduğu tarihten sonra
teslim veya ifasının kararlaştırılması halinde tüketiciden ek nakliye, teslim ve benzeri
masraflar talep edilemez.
(3) Satıcı, malın tüketici ya da tüketicinin taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir
kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur.
İspat yükümlülüğü
MADDE 16 – (1) Sözleşmenin tüketiciye teslim edildiğinin ve sözleşme konusu
mal veya hizmetin sunulduğunun ispatı satıcı veya sağlayıcıya aittir.
Telefon kullanım ücreti
MADDE 17 – (1) Kurulmuş olan sözleşmeye ilişkin olarak tüketicilerin iletişime
geçebilmesi için satıcı veya sağlayıcı tarafından bir telefon hattı tahsis edilmesi
durumunda, bu hat ile ilgili olarak satıcı veya sağlayıcı olağan ücret tarifesinden daha
yüksek bir tarife seçemez.
Bilgilerin saklanması
MADDE 18 – (1) Satıcı veya sağlayıcı, bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen
sözleşme ile cayma hakkı, bilgilendirme, teslimat ve diğer hususlardaki
yükümlülüklerine dair her bir işleme ilişkin bilgi ve belgeleri üç yıl boyunca saklamak
zorundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yetki Belgesi
Yetki belgesi başvurusu
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında faaliyette bulunan satıcı veya
sağlayıcılar, merkezlerinin bulunduğu yerdeki il müdürlüğüne başvurarak yetki belgesi
almak zorundadır.
Başvuru koşulları
MADDE 20 – (1) Yetki belgesi başvurusu sırasında aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir:
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a) Bakanlığın internet sayfasında ilan edilen örneğe uygun iki adet yetki belgesi.
b) Satıcı veya sağlayıcının faaliyet konusunu ve kuruluşunu gösteren ticaret sicil
gazetesi veya esnaf ve sanatkârlar sicil gazetesi.
c) Satıcı veya sağlayıcıyı temsil etmeye yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri.
ç) Satıcı veya sağlayıcının kayıtlı olduğu odadan alacağı faaliyet belgesi.
d) Satıcı veya sağlayıcıya ait vergi levhası.
e) Serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir tarafından onaylı en
son tarihli bilanço ve gelir tablosu.
f) Satışa konu edilen mal veya hizmetlerin listesi.
g) Tüketicilerin cayma bildirimini yapabileceği açık adres ve diğer iletişim bilgileri.
ğ) Tüketicilerin ödemelerini yapabilecekleri banka, posta ve benzeri hesap bilgileri.
(2) Birinci fıkradaki bilgi ve belgelerde bir değişiklik olması durumunda, satıcı veya
sağlayıcı tarafından bu değişiklikler on beş gün içerisinde yetki belgesinin alındığı il
müdürlüğüne bildirilir.
Başvurunun değerlendirilmesi
MADDE 21 – (1) İl müdürlüğü tarafından 20 nci maddede yer alan bilgi ve belgeleri
ibraz eden satıcı veya sağlayıcılara yetki belgesi verilirken, satıcı veya sağlayıcı
nezdinde Bakanlıkça yapılan denetimler ile tüketici şikayetleri de dikkate alınır.
Geçerlilik süresi
MADDE 22 – (1) İl müdürlüğünce verilen yetki belgesinin geçerlilik süresi iki
yıldır.
(2) Geçerlilik süresi dolan belge için 20 nci maddede yer alan esaslar çerçevesinde
yeniden başvuru yapılır.
Belge iptali
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmeliğe aykırı uygulamaların tespit edilmesi sonucunda
yapılacak uyarıya rağmen, söz konusu aykırılıkların en geç otuz gün içerisinde
düzeltilmemesi halinde, ilgili satıcı veya sağlayıcının yetki belgesi il müdürlüğü
tarafından iptal edilir. Belgesi iptal edilen satıcı veya sağlayıcılara bir yıl süreyle yetki
belgesi verilmez.
(2) Belgesi iptal edilen satıcı veya sağlayıcılar, Bakanlık internet sitesinde ilan
edilir.

ALTINCI BÖLÜM
Doğrudan Satış Sistemi
Doğrudan satış
MADDE 24 – (1) Doğrudan satış; herhangi bir doğrudan satış şirketi tarafından
istihdam edilsin ya da edilmesin satış temsilcisi, dağıtıcı, distribütör ve benzeri adlarla
hareket edenlerin bir mal veya hizmeti kendi evlerinde ya da perakende satış yerleri
kullanılmaksızın tüketicinin ev veya iş yaşantısını sürdürdüğü mekânlar gibi iş yeri
dışında, tek veya çok katmanlı satış yöntemleriyle tüketicilere sunulmasını öngören
pazarlama sistemidir.
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(2) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında doğrudan satış şirketi, mal veya hizmetlerin
pazarlanması için doğrudan satış sistemini kullanan satıcı veya sağlayıcıyı; doğrudan
satıcı ise bu sistem içerisinde satış temsilcisi, dağıtıcı, distribütör ve benzeri adlarla
hareket edenleri ifade eder.
Doğrudan satışlara ilişkin temel esaslar
MADDE 25 – (1) Doğrudan satış şirketlerinin kullandığı sistemin, sisteme yeni
kişiler kazandırmaktan ziyade mal veya hizmetlerin tüketicilere satışını esas alması
gerekir.
(2) Sistemde yer alanların elde ettiği kazanç, ağırlıklı olarak sisteme yeni kişiler
kazandırılması ve bu sayede oluşan komisyon, prim, teşvik, ödül ve benzeri isimler
altında nitelendirilen menfaatlerin dağıtılması üzerine kurulamaz.
(3) Doğrudan satış şirketleri hızlı zengin olma fırsatları, gerçekleşmesi mümkün
olmayan vaatler gibi sistemle ilgili yanıltıcı bilgiler veremez. Baskı kurma, aldatma,
rahatsızlık verme ve bunlara benzer yollarla kişileri sisteme dahil olmaya zorlayamaz.
(4) Doğrudan satıcı olarak sisteme dahil olmak isteyenlerden işe başlamaları ya da
işe başladıktan sonra sistemde kalabilmeleri için giriş aidatı, başlangıç paketi, yenileme
ücreti, aidat ve paket ücreti gibi herhangi bir isim altında bedel alınamaz.
(5) Doğrudan satıcılar, hiçbir masraf ve cezai şart ödemeksizin sistemden ayrılma
hakkına sahiptir. Doğrudan satıcıların sisteme dahil oldukları tarihten itibaren altmış gün
içerisinde sistemden ayrılması halinde, doğrudan satış şirketleri, doğrudan satıcıların
elinde bulunan ve kullanılmamış tüm malları geri almak; söz konusu malların bedelini
ise on dört gün içerisinde iade etmek zorundadır.
(6) Doğrudan satış şirketleri, gerek kendileri gerekse doğrudan satıcılar tarafından
yapılan satışlarla ilgili olarak bu Yönetmelikte yer alan hükümlere uymak zorundadır.
(7) Yetki belgesinin doğrudan satış şirketi tarafından alınması yeterlidir. Doğrudan
satıcıların ayrıca yetki belgesi alması gerekmez.
(8) Doğrudan satış şirketleri, 5 inci maddenin birinci fıkrası ile 7 nci maddenin
birinci fıkrasında yer alan bilgilere ilaveten, doğrudan satıcının adı veya unvanı
ile iletişim bilgilerine de yer vermek; doğrudan satıcılar ise 7 nci maddenin ikinci
fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.
(9) Doğrudan satıcılar tarafından yapılan satışlarda, 18 inci maddede belirtilen
yükümlülüğün yerine getirilmesinden doğrudan satış şirketleri sorumludur.
(10) Doğrudan satış şirketleri on sekiz yaşından küçükleri, fiil ehliyetine sahip
olmayanları, şirketin ortağı ve yöneticileri ile çalışanlarını doğrudan satıcı olarak
sisteme dahil edemez.
(11) Doğrudan satış şirketleri, doğrudan satıcıların yapmış olduğu her türlü
doğrudan satış faaliyetinden müteselsilen sorumludur.

YEDİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 26 – (1) 13/6/2003 tarihli ve 25137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
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Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten
kaldırılmıştır.
Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce onaylanan,
ancak geçerlilik süresi devam eden kapıdan satış yetki belgelerinin 1/6/2015 tarihine
kadar yenilenmesi zorunludur.
Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren üç ay sonra yürürlüğe
girer.
Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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ÖRNEK CAYMA FORMU

EK

(Bu form, sadece sözleşmeden cayma hakkı kullanılmak istendiğinde doldurup
gönderilecektir.)
-Kime: (Satıcı veya sağlayıcı tarafından doldurulacak olan bu kısımda satıcı veya
sağlayıcının adı veya unvanı, adresi, varsa faks numarası ve e-posta adresi yer alacaktır.)
-Bu formla aşağıdaki malların satışına veya hizmetlerin sunulmasına ilişkin
sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.
-Sözleşme tarihi:
-Mal veya hizmetin teslim veya ifa tarihi:
-Cayma hakkına konu mal veya hizmet:
-Tüketicinin adı soyadı:
-Tüketicinin adresi:
-Tüketicinin imzası: (Sadece kağıt üzerinde gönderilmesi halinde)
-Tarih:
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5.9. MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ
Yayımlandığı R.Gazete:

Tarih : 27/11/2014

Sayı: 29188

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, mesafeli sözleşmelere ilişkin uygulama
usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, mesafeli sözleşmelere uygulanır.
(2) Bu Yönetmelik hükümleri;
a) Finansal hizmetler,
b) Otomatik makineler aracılığıyla yapılan satışlar,
c) Halka açık telefon vasıtasıyla telekomünikasyon operatörleriyle bu telefonun
kullanımı,
ç) Bahis, çekiliş, piyango ve benzeri şans oyunlarına ilişkin hizmetler,
d) Taşınmaz malların veya bu mallara ilişkin hakların oluşumu, devri veya kazanımı,
e) Konut kiralama,
f) Paket turlar,
g) Devre mülk, devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti ve bunların yeniden satımı veya
değişimi,
ğ) Yiyecek ve içecekler gibi günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli
teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesi,
h) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (d) bentlerindeki bilgi verme
yükümlülüğü ile 18 inci ve 19 uncu maddelerde yer alan yükümlülükler saklı kalmak
koşuluyla yolcu taşıma hizmetleri,
ı) Malların montaj, bakım ve onarımı,
i) Bakımevi hizmetleri, çocuk, yaşlı ya da hasta bakımı gibi ailelerin ve kişilerin
desteklenmesine yönelik sosyal hizmetler
ile ilgili sözleşmelere uygulanmaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanunun 48 inci ve 84 üncü maddelerine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Dijital içerik: Bilgisayar programı, uygulama, oyun, müzik, video ve metin gibi
dijital şekilde sunulan her türlü veriyi,
b) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt
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edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,
c) Kalıcı veri saklayıcısı: Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi,
bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde
kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen
ulaşılmasına imkan veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza
kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,
ç) Kanun: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,
d) Mal: Alışverişe konu olan; taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar
ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri
her türlü gayri maddi malları,
e) Mesafeli sözleşme: 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 sözleşmeleri,
f) Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla
tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek
veya tüzel kişiyi,
g) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla
tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya
tüzel kişiyi,
ğ) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel
kişiyi,
h) Uzaktan iletişim aracı: Mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon,
elektronik posta mesajı, kısa mesaj, internet gibi fiziksel olarak karşı karşıya
gelinmeksizin sözleşme kurulmasına imkan veren her türlü araç veya ortamı,
ı) Yan sözleşme: Bir mesafeli sözleşme ile ilişkili olarak satıcı, sağlayıcı ya da
üçüncü bir kişi tarafından sözleşme konusu mal ya da hizmete ilave olarak tüketiciye
sağlanan mal veya hizmete ilişkin sözleşmeyi ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Ön Bilgilendirme Yükümlülüğü
Ön bilgilendirme
MADDE 5 – (1) Tüketici, mesafeli sözleşmenin kurulmasından ya da buna karşılık
gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce, aşağıdaki hususların tamamını içerecek
şekilde satıcı veya sağlayıcı tarafından bilgilendirilmek zorundadır.
a) Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri,
b) Satıcı veya sağlayıcının adı veya unvanı, varsa 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
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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, 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.
(2) Birinci fıkrada belirtilen bilgiler, mesafeli sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır
ve taraflar aksini açıkça kararlaştırmadıkça bu bilgiler değiştirilemez.
(3) Satıcı veya sağlayıcı, birinci fıkranın (d) bendinde yer alan ek masraflara
ilişkin bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmezse, tüketici bunları karşılamakla
yükümlü değildir.
(4) Birinci fıkranın (d) bendinde yer alan toplam fiyatın, belirsiz süreli sözleşmelerde
veya belirli süreli abonelik sözleşmelerinde, her faturalama dönemi bazında toplam
masrafları içermesi zorunludur.
(5) Açık artırma veya eksiltme yoluyla kurulan sözleşmelerde, birinci fıkranın (b),
(c) ve (ç) bentlerinde yer alan bilgilerin yerine açık artırmayı yapan ile ilgili bilgilere
yer verilebilir.
(6) Ön bilgilendirme yapıldığına ilişkin ispat yükü satıcı veya sağlayıcıya aittir.
Ön bilgilendirme yöntemi
MADDE 6 – (1) Tüketici, 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, satıcı veya sağlayıcı;
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a) 5 inci maddenin 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 veya
sağlayıcı 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (d), (g) ve (h) bentlerinde yer alan
hususlarda, tüketiciyi sipariş vermeden hemen önce açık ve anlaşılır bir şekilde söz
konusu ortamda bilgilendirmek ve 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 5 inci maddenin
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 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 konusu ortamda 5 inci maddenin birinci fıkrasının sadece (a), (b), (d) ve (h)
bentlerinde yer alan hususlarda açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilmesi yeterlidir.
Ön bilgilerin teyidi
MADDE 7 – (1) Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin 6 ncı maddede belirtilen
yöntemlerle ön bilgileri edindiğini kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun olarak
teyit etmesini sağlamak zorundadır. Aksi halde sözleşme kurulmamış sayılır.
Ön bilgilendirmeye ilişkin diğer yükümlülükler
MADDE 8 – (1) Satıcı veya sağlayıcı, tüketici siparişi onaylamadan hemen önce,
verilen siparişin ödeme yükümlülüğü anlamına geldiği hususunda tüketiciyi açık ve
anlaşılır bir şekilde bilgilendirmek zorundadır. Aksi halde tüketici siparişi ile bağlı
değildir.
(2) Tüketicinin mesafeli sözleşme kurulması amacıyla satıcı veya sağlayıcı
tarafından telefonla aranması durumunda, her görüşmenin başında satıcı veya sağlayıcı
kimliğini, eğer bir başkası adına veya hesabına arıyorsa bu kişinin kimliğini ve
görüşmenin ticari amacını açıklamalıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cayma Hakkının Kullanımı ve Tarafların Yükümlülükleri
Cayma hakkı
MADDE 9 – (1) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin
ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
(2) Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu
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gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından
belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin
kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.
(3) Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;
a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici
tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından
belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde,
tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün
esas alınır.
(4) Malın satıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, tüketiciye yapılan teslim olarak kabul
edilmez.
(5) Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine
ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.
Eksik bilgilendirme
MADDE 10 – (1) Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin
bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür. Tüketici, cayma hakkı konusunda
gerektiği şekilde bilgilendirilmezse, cayma hakkını kullanmak için on dört günlük
süreyle bağlı değildir. Bu süre her halükarda cayma süresinin bittiği tarihten itibaren
bir yıl sonra sona erer.
(2) Cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirmenin bir yıllık süre içinde
yapılması halinde, on dört günlük cayma hakkı süresi, bu bilgilendirmenin gereği gibi
yapıldığı günden itibaren işlemeye başlar.
Cayma hakkının kullanımı
MADDE 11 – (1) Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı
süresi dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya
yöneltilmesi yeterlidir.
(2) Cayma hakkının kullanılmasında tüketici, EK’te yer alan formu kullanabileceği
gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir. Satıcı veya sağlayıcı,
tüketicinin bu formu doldurabilmesi veya cayma beyanını gönderebilmesi için internet
sitesi üzerinden seçenek de sunabilir. İnternet sitesi üzerinden tüketicilere cayma
hakkı sunulması durumunda satıcı veya sağlayıcı, tüketicilerin iletmiş olduğu cayma
taleplerinin kendilerine ulaştığına ilişkin teyit bilgisini tüketiciye derhal iletmek
zorundadır.
(3) Sesli iletişim yoluyla yapılan satışlarda, satıcı veya sağlayıcı, EK’te yer alan
formu en geç mal teslimine veya hizmet ifasına kadar tüketiciye göndermek zorundadır.
Tüketici bu tür satışlarda da cayma hakkını kullanmak için bu formu kullanabileceği
gibi, ikinci fıkradaki yöntemleri de kullanabilir.
(4) Bu maddede geçen cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü
tüketiciye aittir.
Satıcı veya sağlayıcının yükümlülükleri
MADDE 12 – (1) Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığına
ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın
tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade
etmekle yükümlüdür.
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(2) Satıcı veya sağlayıcı, birinci fıkrada belirtilen tüm geri ödemeleri, tüketicinin
satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir
masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapmak zorundadır.
(3) Cayma hakkının kullanımında, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendi
kapsamında, satıcının iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla malın geri gönderilmesi
halinde, tüketici iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamaz. Satıcının ön
bilgilendirmede iade için herhangi bir taşıyıcıyı belirtmediği durumda ise, tüketiciden
iade masrafına ilişkin herhangi bir bedel talep edilemez. İade için ön bilgilendirmede
belirtilen taşıyıcının, tüketicinin bulunduğu yerde şubesinin olmaması durumunda
satıcı, ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen malın tüketiciden
alınmasını sağlamakla yükümlüdür.
Tüketicinin yükümlülükleri
MADDE 13 – (1) Satıcı veya sağlayıcı malı kendisinin geri alacağına dair bir
teklifte bulunmadıkça, tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği
tarihten itibaren on gün içinde malı satıcı veya sağlayıcıya ya da yetkilendirmiş olduğu
kişiye geri göndermek zorundadır.
(2) Tüketici, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım
talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve
bozulmalardan sorumlu değildir.
Cayma hakkının kullanımının yan sözleşmelere etkisi
MADDE 14 – (1) Kanunun 30 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak koşuluyla,
tüketicinin cayma hakkını kullanması durumunda yan sözleşmeler de kendiliğinden
sona erer. Bu durumda tüketici, 13 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen haller
dışında herhangi bir masraf, tazminat veya cezai şart ödemekle yükümlü değildir.
(2) Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığını yan sözleşmenin
tarafı olan üçüncü kişiye derhal bildirmelidir.
Cayma hakkının istisnaları
MADDE 15 – (1) Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki
sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya
sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara
ilişkin sözleşmeler.
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine
ilişkin sözleşmeler.
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış
olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin
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.
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g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma,
araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan
boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin 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.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler
Sözleşmenin ifası ve teslimat
MADDE 16 – (1) Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin siparişinin kendisine ulaştığı
tarihten itibaren taahhüt ettiği süre içinde edimini yerine getirmek zorundadır. Mal
satışlarında bu süre her halükarda otuz günü geçemez.
(2) Satıcı veya sağlayıcının birinci fıkrada yer alan yükümlülüğünü yerine
getirmemesi durumunda, tüketici sözleşmeyi feshedebilir.
(3) Sözleşmenin feshi durumunda, satıcı veya sağlayıcı, varsa teslimat masrafları
da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı
tarihten itibaren on dört gün içinde tüketiciye 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni
Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci maddesine göre belirlenen kanuni
faiziyle birlikte geri ödemek ve varsa tüketiciyi borç altına sokan tüm kıymetli evrak
ve benzeri belgeleri iade etmek zorundadır.
(4) Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı
hallerde satıcı veya sağlayıcının bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde
tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat
masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren
en geç on dört gün içinde iade etmesi zorunludur. Malın stokta bulunmaması durumu,
mal ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarak kabul edilmez.
Zarardan sorumluluk
MADDE 17 – (1) Satıcı, malın tüketici ya da tüketicinin taşıyıcı dışında belirleyeceği
üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur.
(2) Tüketicinin, satıcının belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın
gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren
oluşabilecek kayıp ya da hasardan satıcı sorumlu değildir.
Telefon kullanım ücreti
MADDE 18 – (1) Kurulmuş olan sözleşmeye ilişkin olarak tüketicilerin iletişime
geçebilmesi için satıcı veya sağlayıcı tarafından bir telefon hattı tahsis edilmesi
durumunda, bu hat ile ilgili olarak satıcı veya sağlayıcı olağan ücret tarifesinden daha
yüksek bir tarife seçemez.
İlave ödemeler
MADDE 19 – (1) Sözleşme kurulmadan önce, sözleşme yükümlülüğünden
kaynaklanan ve üzerinde anlaşılmış esas bedel dışında herhangi bir ilave bedel talep
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edilebilmesi için tüketicinin açık onayının ayrıca alınması zorunludur.
(2) Tüketicinin açık onayı alınmadan ilave ödeme yükümlülüğü doğuran
seçeneklerin kendiliğinden seçili olarak sunulmuş olmasından dolayı tüketici bir
ödemede bulunmuş ise, satıcı veya sağlayıcı bu ödemelerin iadesini derhal yapmak
zorundadır.
Bilgilerin saklanması ve ispat yükümlülüğü
MADDE 20 − (1) Satıcı veya sağlayıcı, bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen
cayma hakkı, bilgilendirme, teslimat ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine dair her
bir işleme ilişkin bilgi ve belgeyi üç yıl boyunca saklamak zorundadır.
(2) Oluşturdukları sistem çerçevesinde, uzaktan iletişim araçlarını kullanmak veya
kullandırmak suretiyle satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına
aracılık edenler, bu Yönetmelikte yer alan hususlardan dolayı satıcı veya sağlayıcı
ile yapılan işlemlere ilişkin kayıtları üç yıl boyunca tutmak ve istenilmesi halinde bu
bilgileri ilgili kurum, kuruluş ve tüketicilere vermekle yükümlüdür.
(3) Satıcı veya sağlayıcı elektronik ortamda tüketiciye teslim edilen gayrimaddi
malların veya ifa edilen hizmetlerin ayıpsız olduğunu ispatla yükümlüdür.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 21 – (1) 6/3/2011 tarihli ve 27866 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren üç ay sonra yürürlüğe
girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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ÖRNEK CAYMA FORMU

EK

(Bu form, sadece sözleşmeden cayma hakkı kullanılmak istenildiğinde doldurup
gönderilecektir.)
-Kime: (Satıcı veya sağlayıcı tarafından doldurulacak olan bu kısımda satıcı veya
sağlayıcının ismi, unvanı, adresi varsa faks numarası ve e-posta adresi yer alacaktır.)

-Bu formla aşağıdaki malların satışına veya hizmetlerin sunulmasına ilişkin
sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.
-Sipariş tarihi veya teslim tarihi:
-Cayma hakkına konu mal veya hizmet:
-Cayma hakkına konu mal veya hizmetin bedeli:
-Tüketicinin adı ve soyadı:
-Tüketicinin adresi:
-Tüketicinin imzası: (Sadece kağıt üzerinde gönderilmesi halinde)
-Tarih:
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5.10. FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER
YÖNETMELİĞİ
Yayımlandığı R.Gazete:

Tarih : 31/1/2015

Sayı: 29253

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, finansal hizmetlere ilişkin mesafeli
sözleşmelerin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeleri
kapsar.
(2) Bir finansal hizmetin sunulmasına ilişkin sözleşmenin, hizmet tedarikine
ilişkin ilk anlaşma ile buna bağlı ardışık işlemleri veya zaman içinde gerçekleşen aynı
nitelikteki farklı işlemleri kapsaması halinde, bu Yönetmelik hükümleri sadece ilk
anlaşmaya uygulanır.
(3) Taraflar arasında hizmet tedarikine ilişkin ilk anlaşmanın olmadığı ancak ardışık
işlemlerin veya zaman içinde aynı nitelikteki farklı işlemlerin gerçekleştiği durumlarda
5 inci madde sadece ilk işleme uygulanır. Bir yıldan daha uzun süre aynı türden
işlemlerin gerçekleştirilmemesi halinde ise sonraki ilk işlem, bunu takip edecek yeni
işlemlerin ilki sayılır ve 5 inci madde ilk işleme uygulanır.
(4) İlgili mevzuatında yer alan ön bilgilendirmeye, sözleşmenin şekli ile zorunlu
içeriğine ve sözleşmenin sona erdirilmesine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla
mesafeli olarak kurulan tüketici kredisi sözleşmelerine; 5 inci madde, 6 ncı maddenin
birinci fıkrası, 7 nci maddenin birinci fıkrası ve 14 üncü madde uygulanmaz.
(5) Bankacılık, kredi, sigorta, bireysel emeklilik ve yatırım hizmetleri ile ilgili
olanlar dışındaki ödemeler ile konut finansmanı sözleşmelerine bu Yönetmelik
hükümleri uygulanmaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanunun 49 ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Finansal hizmet: Her türlü banka hizmeti, kredi, sigorta, bireysel emeklilik,
yatırım ve ödeme ile ilgili hizmetleri,
b) Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşme: Finansal hizmetlerin uzaktan
pazarlanmasına yönelik olarak kurulmuş bir sistem çerçevesinde sağlayıcı ile tüketici
arasında uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmeleri,
c) Kalıcı veri saklayıcısı: Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi,
bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde
kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen
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ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza
kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,
ç) Kanun: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,
d) Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla
tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek
veya tüzel kişiyi,
e) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel
kişiyi,
f) Uzaktan iletişim aracı: Mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon,
elektronik posta mesajı, kısa mesaj, internet, ATM gibi fiziksel olarak karşı karşıya
gelinmeksizin sözleşme kurulmasına imkan veren her türlü araç veya ortamı,
g) Yan sözleşme: Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşme ile ilişkili olarak;
satıcı, sağlayıcı ya da üçüncü bir kişi tarafından sözleşme konusu mal ya da hizmete
ilave olarak tüketiciye sağlanan mal veya hizmete ilişkin sözleşmeyi, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Ön Bilgilendirme Yükümlülüğü
Ön bilgilendirme
MADDE 5 – (1) Sağlayıcının, finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmenin
kurulmasına yönelik iradesini açıklamadan önce kullanılan uzaktan iletişim aracına
uygun olarak aşağıdaki hususlarda tüketiciyi bilgilendirmesi zorunludur:
a) Sağlayıcının ve varsa temsilcisinin esas faaliyet konusu, MERSİS numarası, açık
adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası ve varsa diğer iletişim bilgileri.
b) Finansal hizmetin tüketiciye sağlanmasında sağlayıcı ile tüketici arasında bir
aracı varsa bu aracının adı, unvanı, açık adresi ve hangi nitelikle işlem yapabilme
yetkisine sahip olduğu.
c) Finansal hizmetin temel nitelikleri.
ç) Finansal hizmetin tüm vergiler dahil toplam fiyatı, niteliği itibarıyla fiyatı önceden
hesaplanamıyorsa fiyatın hesaplanma usulü, varsa ifaya ilişkin masraflar ile bunların
önceden hesaplanamaması halinde ek masrafların ödenebileceğine ilişkin bilgiler.
d) Doğası gereği ya da gerçekleştirilecek işlemlere bağlı olarak özel bazı riskler
taşıyan veya fiyatları sağlayıcının kontrolü dışında finansal piyasadaki dalgalanmalara
göre değişen veya geçmiş verileri gelecekte oluşacak değerler için bir gösterge
oluşturmayan finansal araçların finansal hizmetlerde kullanılması halinde, bu araçlara
ilişkin bilgiler.
e) Varsa tüketici tarafından ödenmesi gereken diğer vergi ve ücretlere ilişkin bilgiler.
f) Sunulan bilgilerin belirli bir süre geçerli olması halinde, bu süreye ilişkin bilgiler.
g) Ödeme ve ifaya ilişkin bilgiler ile varsa bunlara ilişkin taahhütler.
ğ) Uzaktan iletişim aracının kullanılmasına ilişkin bazı ek masrafların tüketici
tarafından karşılanacak olması halinde, bu masraflara ilişkin bilgiler.
h) Cayma hakkının kullanılma şartları, süresi, usulü, varsa tüketicinin 11 inci
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maddeye göre ödemekle yükümlü olacağı meblağın hesaplanma yöntemi.
ı) Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, elektronik posta adresi, telefon
numarası ve varsa diğer iletişim bilgileri.
i) 13 üncü madde uyarınca cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda; tüketicinin
cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını
kaybedeceğine ilişkin bilgiler.
j) Sürekli veya düzenli aralıklarla tekrarlanan bir finansal hizmet ediminin söz
konusu olması halinde, sözleşmenin asgari süresi.
k) Tarafların, haklı sebeplerin varlığı halinde, sözleşmeyi tek taraflı
feshedebileceklerine ilişkin sözleşme şartları ve bu durumda varsa ödenmesi gereken
cezai şartlar hakkında bilgiler.
Ön bilgilendirme yöntemi
MADDE 6 – (1) Tüketicinin; finansal hizmetlerin sunulmasına ilişkin bir mesafeli
sözleşmenin kurulmasına yönelik iradesini açıklamadan önce, 5 inci maddenin birinci
fıkrasında belirtilen tüm hususlarda, kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun olarak
en az on iki punto büyüklüğünde, açık, sade, anlaşılabilir ve okunabilir bir şekilde
sağlayıcı tarafından yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bilgilendirilmesi
zorunludur.
(2) Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmenin sesli iletişim araçları vasıtasıyla
veya sınırlı alanda ya da zamanda sunulduğu bir ortam yoluyla kurulması halinde, 5
inci maddenin birinci fıkrasının sadece (c), (ç), (h) ve (i) bentlerinde yer alan bilgilerin
bu ortamda verilmesi yeterlidir. Ancak tüketici kredisi sözleşmelerinin bu araç veya
ortamlar yoluyla mesafeli olarak kurulması halinde, ilgili mevzuatında yer alan ön
bilgilerin tamamının, sözleşme kurulmadan makul bir süre önce yazılı olarak veya
kalıcı veri saklayıcısı ile verilmesi zorunludur.
(3) Ön bilgilendirmenin kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun olarak ticari
amaçla yapıldığının anlaşılır olması gerekir. Sesli iletişim araçlarının kullanıldığı
hallerde, sağlayıcı ya da temsilcisi, sağlayıcının ve sesli iletişimde bulunan kişinin
kimliğini, bu kişinin sağlayıcıyla olan bağlantısına ilişkin bilgiyi ve görüşme talebinin
sebebini her görüşme başında belirtmek zorundadır.
Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşme
MADDE 7 – (1) Sağlayıcı, 5 inci maddede yer alan bilgilerin yanı sıra aşağıda
belirtilen hususları da içeren bir sözleşme düzenlemek ve bu sözleşmenin bütün
şartlarını kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye iletmek zorundadır:
a) Tüketicinin adı, soyadı, açık adresi, varsa elektronik posta adresi, telefon
numarası ve diğer iletişim bilgileri.
b) Tüketicilerin şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemesine
veya tüketici hakem heyetine yapabileceklerine dair bilgi.
c) Varsa garanti fonu ya da diğer tazminat düzenlemelerine ilişkin bilgi.
ç) Varsa tüketicilerin başvurabileceği diğer çözüm yollarına ilişkin bilgi.
d) Varsa ödeme planına ilişkin bilgi.
(2) Birinci fıkrada yer alan yükümlülük, tüketicinin sözleşmeyi kuran iradesini
yöneltmesinden önce veya tüketicinin talebi üzerine yazılı bilgilendirmeye elverişli
olmayan bir uzaktan iletişim aracı kullanılarak sözleşmenin kurulması hâlinde ise
sözleşmenin kurulmasından hemen sonra yerine getirilir.
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(3) Tüketici, sözleşme ilişkisinin devam ettiği süre içinde herhangi bir ücret
ödemeksizin sözleşmenin kâğıt üzerinde yazılı bir örneğini talep edebilir. Ayrıca
tüketici, finansal hizmetin niteliğiyle bağdaşması hâlinde, kullanılan uzaktan iletişim
aracını değiştirme hakkına sahiptir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cayma Hakkının Kullanımı ve Tarafların Yükümlülükleri
Cayma hakkı
MADDE 8 – (1) Tüketici, finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerden on
dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma
hakkına sahiptir. Sigorta ve bireysel emekliliğe ilişkin sözleşmelerde ise cayma süresi
hakkında diğer mevzuatta yer alan tüketici lehine olan hükümler uygulanır.
(2) Cayma hakkı süresi, sözleşmenin kurulduğu tarihte başlar. Ancak sözleşmenin
bütün şartlarının kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verildiği
tarihin sözleşmenin kurulduğu tarihten daha sonra olması durumunda, cayma hakkı
süresi, tüketicinin sözleşmenin bütün şartlarını edindiği tarihten itibaren başlar.
(3) Sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle
yükümlüdür.
Cayma hakkının kullanımı
MADDE 9 – (1) Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi
içinde, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile sağlayıcıya yöneltilmiş olması
yeterlidir.
(2) Cayma hakkının kullanılmasında tüketici, Ek’te yer alan formu kullanabileceği
gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir. Sağlayıcı, tüketicinin
bu formu doldurabilmesi veya cayma beyanını gönderebilmesi için internet sitesi
üzerinden seçenek de sunabilir. İnternet sitesi üzerinden tüketiciye cayma hakkı
sunulması durumunda sağlayıcı, tüketicilerin cayma taleplerinin kendisine ulaştığına
ilişkin teyit bilgisini, tüketiciye derhal iletmek zorundadır.
Sağlayıcının yükümlülükleri
MADDE 10 – (1) Sağlayıcı, cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin
kendisine ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde, 11 inci maddenin birinci fıkrasında
belirtilen masraf ve bedeller hariç tüm ödemeleri tüketiciye iade etmekle yükümlüdür.
Sigorta ve bireysel emekliliğe ilişkin sözleşmelerde ise iade süresi hakkında diğer
mevzuatta yer alan tüketici lehine olan hükümler uygulanır.
(2) Sağlayıcı, birinci fıkrada belirtilen tüm geri ödemeleri, tüketicinin satın alırken
kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya
yükümlülük getirmeden tek seferde yapmak zorundadır.
(3) Tüketicinin sözleşmenin kurulmasına dair kabul beyanı kullanılan iletişim
araçlarına uygun olarak fiziki veya elektronik ortamda tespit veya kayıt edilir.
Sağlayıcı, cayma hakkının iletilmesi ile fiziki veya elektronik ortamda yapılacak tespit
veya kayıtlar için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
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Tüketicinin yükümlülükleri

MADDE 11 – (1) Tüketici, cayma bildirimini yönelttiği tarihten itibaren en geç
otuz gün içinde sözleşme ve yan sözleşme uyarınca ifa edilen hizmet bedelleri ile varsa
bir kamu kurum veya kuruluşuna ya da üçüncü kişilere ödenmiş olan masraflar ile
mevzuat gereği ödenmesi zorunlu olan bedelleri sağlayıcıya iade etmekle yükümlüdür.
Bu süre içinde tüketicinin gerekli iade ve ödemeleri yapmaması halinde sözleşmeden
caymadığı kabul edilir. Ödenmesi gereken bedel sözleşmede öngörülen hizmetin
toplam bedeli ile karşılaştırıldığında, hizmetin ifa edilen payına düşen miktarını aşamaz
ve herhangi bir şekilde cezai şart olarak yorumlanamaz. Bu fıkranın uygulanmasında
diğer mevzuatta yer alan tüketici lehine olan hükümler saklıdır.

(2) Tüketicinin cayma hakkını kullanması durumunda sağlayıcı, 5 inci maddenin
birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan meblağın hesaplanma yöntemi hakkında
tüketiciyi bilgilendirdiğini ispatlayamadığı takdirde, birinci fıkrada belirtilen bedelleri
talep edemez.
Cayma hakkının kullanımının yan sözleşmelere etkisi

MADDE 12 – (1) Tüketicinin cayma hakkını kullanması halinde, varsa yan
sözleşme de, herhangi bir tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü söz konusu
olmaksızın sona erer.
(2) Sağlayıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığını yan sözleşmenin tarafı olan
üçüncü kişiye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile derhal bildirir.
Cayma hakkının istisnaları

MADDE 13 – (1) Tüketici, aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Aşağıda sayılan hususlar başta olmak üzere, bedeli finansal piyasadaki
dalgalanmalara bağlı olarak sağlayıcının kontrolü dışında değişen ve bu değişimin
cayma hakkı süresi içinde gerçekleşebildiği finansal hizmetlere ilişkin sözleşmeler:
1) Döviz işlemleri.

2) Para piyasası araçları.

3) Devredilebilir menkul kıymetler.
4) Yatırım ortaklığı payları.

5) Finansal varlıklara dayalı vadeli işlem sözleşmeleri ve eşdeğer nakdi uzlaşmaya
dayalı finansal araçlar.
6) Vadeli faiz oranı anlaşmaları.

7) Faiz, döviz ve hisse senedi swapları.

8) Opsiyon işlemleri ve eşdeğer nakdi uzlaşmaya dayalı finansal araçlar.

b) Diğer mevzuatta yer alan tüketici lehine olan hükümler saklı kalmak kaydıyla,
geçerlilik süresi bir aydan az olan seyahat, bagaj sigortası poliçeleri veya benzeri kısa
süreli sigorta poliçelerine ilişkin sözleşmeler.

c) Tüketicinin cayma hakkını kullanmasından önce, onun açık onayı üzerine
taraflarca tamamen ifa edilmiş olan sözleşmeler.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Sözleşmenin sona erdirilme yöntemi
MADDE 14 – (1) Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerde, tüketicinin
sözleşmeyi sona erdirmesine yönelik talebini herhangi bir uzaktan iletişim aracıyla
sağlayıcıya veya varsa aracıya iletmesi yeterlidir.
(2) Tüketici, sözleşmeyi sona erdirmek için sözleşmenin tesis edilmesini sağlayan
yöntemden daha ağır koşullar içeren bir yöntem kullanmak zorunda bırakılamaz.
İspat yükümlülüğü ve bilgilerin saklanması
MADDE 15 – (1) Tüketicinin bu Yönetmelikte yer alan hükümler çerçevesinde
bilgilendirildiğine ilişkin ispat yükü sağlayıcıya aittir.
(2) Sağlayıcının; cayma hakkı, bilgilendirme ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine
ilişkin bilgi ve belgeleri üç yıl boyunca saklaması zorunludur.
(3) Oluşturdukları sistem çerçevesinde, uzaktan iletişim araçlarını kullanmak veya
kullandırmak suretiyle sağlayıcı adına finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşme
kurulmasına aracılık edenler, bu Yönetmelikte yer alan hususlardan dolayı yapılan
işlemlere ilişkin kayıtları üç yıl boyunca tutmak ve istenilmesi halinde bu bilgileri ilgili
kurum, kuruluş ve tüketicilere vermekle yükümlüdür.
Telefon kullanım ücreti
MADDE 16 – (1) Kurulmuş olan sözleşmeye ilişkin olarak tüketicilerin sağlayıcı
ile iletişime geçebilmesi amacıyla, sağlayıcı tarafından bir telefon hattı tahsis edilmesi
durumunda, bu hat ile ilgili olarak sağlayıcı, olağan ücret tarifesinden daha yüksek bir
tarife seçemez.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren üç ay sonra yürürlüğe
girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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ÖRNEK CAYMA FORMU

EK

(Bu form, sadece sözleşmeden cayma hakkı kullanılmak istendiğinde doldurulup
gönderilecektir.)
-Kime: (Sağlayıcı tarafından doldurulacak olan bu kısımda sağlayıcının ismi,
unvanı, adresi, varsa faks numarası ve e-posta adresi yer alacaktır.)
-Bu formla aşağıdaki hizmetlerin sunulmasına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı
kullandığımı beyan ederim.
-İfa tarihi:
-Cayma hakkına konu hizmet:
-Tüketicinin adı soyadı:
-Tüketicinin adresi:
-Tüketicinin imzası: (Sadece kâğıt üzerinde gönderilmesi halinde)
-Tarih:
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5.11. DEVRE TATİL VE UZUN
SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ
Yayımlandığı R.Gazete:

SÜRELİ

TATİL

Tarih : 14/1/2015

HİZMETİ

Sayı: 29236

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti,
değişim ve yeniden satış sözleşmelerine uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri devre tatil, ön ödemeli devre tatil, uzun
süreli tatil hizmeti, değişim ve yeniden satış sözleşmelerini kapsar.
(2) Devre tatil sözleşmeleri ile sağlanan hakkın şahsi veya ayni bir hak olması,
bu hakkın bir dernek üyeliğine ya da şirket ortaklığına bağlı olarak tanınması veya
konaklamanın aynı zamanda seyahat ya da diğer hizmetlerle beraber sunulması bu
Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını engellemez.
(3) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, devre mülk, dönem mülk, paylı mülkiyet,
hisseli gayrimenkul satışı ve benzeri isimler altında yapılan ve tapu tesciline konu
edilen satışlara ilişkin sözleşmeler, bir yıldan uzun süre için kurulması ve tüketiciye
bu süre zarfında birden fazla dönem için bir veya daha fazla sayıda gecelik konaklama
imkânı tanıması halinde devre tatil sözleşmesi olarak kabul edilir.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanunun 50 ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Bakan: Gümrük ve Ticaret Bakanını,
b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
c) Değişim sözleşmesi: Tüketicilere devre tatil sözleşmesinden doğan haklarından
diğer kişilerin geçici olarak yararlanmasına izin vermesi karşılığında gecelik konaklama
veya diğer hizmetlere geçici olarak erişim imkanı veren bir sisteme katılma hakkı
tanıyan sözleşmeleri,
ç) Devre mülk hakkı: 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun
Devre Mülk Hakkı başlıklı sekizinci bölümünde düzenlenen hakkı,
d) Devre tatil sözleşmesi: Bir yıldan uzun süre için kurulan ve tüketiciye bu süre
zarfında birden fazla dönem için bir veya daha fazla sayıda gecelik konaklama imkânı
veren sözleşmeleri,
e) Kalıcı veri saklayıcısı: Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi,
bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde
kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen
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ulaşılmasına imkan veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza
kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,
f) Kanun: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,
g) Ön ödeme tutarı: Devre tatile konu taşınmazın teslimi veya kullanım hakkının
devrinden önce tüketici tarafından ödenen toplam tutarı,
ğ) Ön ödemeli devre tatil sözleşmesi: Tüketicinin ayni hakka konu bir taşınmazın
satış bedelini veya şahsi hakka konu taşınmazın kullanım hakkı bedelini önceden
peşin veya taksitle ödemeyi, satıcı veya sağlayıcının da bedelin tamamen veya kısmen
ödenmesinden sonra taşınmazı ya da kullanım hakkını tüketiciye devir veya teslim
etmeyi üstlendiği sözleşmeleri,
h) Proje toplam bedeli: Projeye ilişkin yapı ruhsatlarında yer alan arsa dahil yapının
maliyetini,
ı) Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla
tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek
veya tüzel kişiyi,
i) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla
tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya
tüzel kişiyi,
j) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel
kişiyi,
k) Yeniden satış sözleşmesi: Satıcı veya sağlayıcının, devre tatil veya uzun süreli
tatil hizmetinin alınıp satılması hususunda tüketiciye yardımcı olduğu sözleşmeleri,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Ön Bilgilendirme ve Sözleşme Yükümlülüğü
Ön bilgilendirme
MADDE 5 – (1) Satıcı veya sağlayıcı, bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen
sözleşmelerin kurulmasından en az bir gün önce tüketicilere yazılı olarak veya kalıcı
veri saklayıcısı ile ön bilgilendirme formu vermek zorundadır.
(2) Ön bilgilendirme formunun, en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir
dilde, açık, sade ve okunabilir şekilde düzenlenmesi zorunludur.
(3) Ön bilgilendirme formunun;
a) Devre tatil sözleşmeleri için Ek-1’de,
b) Uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri için Ek-2’de,
c) Yeniden satış sözleşmeleri için Ek-3’te,
ç) Değişim sözleşmeleri için Ek-4’te,
d) Ön ödemeli devre tatil sözleşmeleri için ise Ek-5’te,
yer alan bilgileri içermesi zorunludur.
(4) Satıcı veya sağlayıcıdan kaynaklanmayan ve gerekli özenin gösterilmesine
rağmen sonuçlarına engel olunamayan, olağandışı ve öngörülemeyen durumlarda, ön
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bilgilendirme formlarında yer alan bilgiler, sözleşmenin kurulmasından önce yazılı
olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketicinin onayını almak ve yapılan değişiklikleri
de ayrıca sözleşmede belirtmek şartıyla değiştirilebilir.
(5) Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen sözleşmelerle ilgili olarak, satıcı veya
sağlayıcının hediye tatil, kampanya, ücretsiz yemek ve gezi gibi isimler altında satışı
özendirici yöntemler kullanarak tüketiciye bir davette bulunması halinde, bu davetin
içeriği ve ticari amacının tanıtım faaliyetinden önce yazılı olarak veya kalıcı veri
saklayıcısı ile tüketiciye bildirilmesi zorunludur.
(6) Bu maddede yer alan bilgilendirmelerin yapıldığına ilişkin ispat yükü satıcı
veya sağlayıcıya aittir.
Sözleşmenin şekli ve içeriği
MADDE 6 – (1) Satıcı veya sağlayıcı, 5 inci madde uyarınca tüketiciye verilen
ön bilgilendirme formunda yer alan bilgilerle birlikte tüketicinin adı, soyadı, açık
adresi ve diğer iletişim bilgileri ile tarafların sözleşmeyi imzaladığı yer ve tarihe ilişkin
bilgileri de içeren bir sözleşme düzenlemek ve yazılı veya mesafeli olarak kurulan
bu sözleşmelerin bir örneğini kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye
vermek zorundadır. Daha ağır şekil şartları öngören kanun hükümleri saklıdır. Aksi
halde satıcı veya sağlayıcı sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine
olacak şekilde ileri süremez.
(2) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan sözleşmelerin en az on iki punto
büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade, okunabilir bir şekilde düzenlenmesi
zorunludur.
(3) Mesafeli satış yöntemiyle kurulan sözleşmeler hariç olmak üzere satıcı veya
sağlayıcı, tüketicinin kendi el yazısıyla sözleşme tarihini yazmasını ve sözleşmeyi
imzalamasını sağlamakla yükümlüdür.
(4) Sözleşmenin bir örneğinin tüketiciye verildiğine ilişkin ispat yükü satıcı veya
sağlayıcıya aittir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cayma Hakkının Kullanımı ve Tarafların Yükümlülükleri
Cayma hakkı
MADDE 7 – (1) Tüketici, bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen sözleşmelerin
kurulmasından itibaren on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve
cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir.
Cayma hakkının kullanımı
MADDE 8 – (1) Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin, cayma hakkı süresi
dolmadan, şahsi hakka konu ön ödemeli devre tatil sözleşmeleri için yazılı olarak
veya kalıcı veri saklayıcısı ile ayni hakka konu taşınmaza ilişkin sözleşmelerde ise
noterlikler aracılığıyla satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi yeterlidir.
(2) Satıcı veya sağlayıcı, Ek-6’da yer alan cayma formunu, sözleşmenin kurulduğu
anda yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla tüketiciye vermek zorundadır.
(3) Tüketici, cayma hakkını kullanırken Ek-6’da yer alan cayma formunu
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kullanabileceği gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir.
(4) Devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri ve bu sözleşmelerle birlikte
düzenlenmiş olan yeniden satış, değişim ve ilgili diğer tüm sözleşmeler, cayma
hakkının kullanılması ile birlikte hiçbir cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın
kendiliğinden sona erer.
Satıcı veya sağlayıcının yükümlülükleri
MADDE 9 – (1) Geçerli bir şekilde kurulan devre mülk hakkı veren sözleşmeler
hariç olmak üzere, satışın ön ödemeli yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın satıcı
veya sağlayıcı, cayma süresi dolmadan tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme
yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez.
Bu yasağa rağmen tüketiciden herhangi bir bedel alınması durumunda, alınan bedel
tüketiciye derhal iade edilir. Ayrıca tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge tüketici
yönünden geçersizdir.
(2) Tüketicinin cayma hakkını kullanması durumunda, cayma hakkının
kullanılmasından önce sunulan hizmete ilişkin olarak tüketiciden herhangi bir bedel
talep edilemez.
(3) Tüketicinin devre mülk hakkı veren sözleşmelerden cayma hakkını kullanması
durumunda, tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her
türlü belge, cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç
on dört gün içinde tüketiciye geri verilir.
(4) Değişim sözleşmesinin devre tatil sözleşmesi ile birlikte ve aynı zamanda
tüketicilere verildiği hallerde, cayma hakkının kullanımına ilişkin süreler her iki
sözleşme için de geçerlidir.
(5) Satıcı veya sağlayıcı, yeniden satış sözleşmesi kapsamında satış işlemi
gerçekleşmedikçe tüketiciden ödeme yapmasını isteyemez.
Eksik bilgilendirme
MADDE 10 – (1) Satıcı veya sağlayıcının 5 inci maddenin birinci ve üçüncü veya 6
ncı maddenin birinci ya da 8 inci maddenin ikinci fıkralarında belirtilen yükümlülüklere
aykırı hareket etmesi durumunda, tüketici cayma hakkını kullanmak için on dört günlük
süreyle bağlı değildir. Bu süre her halükarda cayma süresinin bittiği tarihten itibaren
bir yıl sonra sona erer.
(2) Birinci fıkrada belirtilen yükümlülüklerin bir yıllık süre içinde yerine getirilmesi
halinde, on dört günlük cayma hakkı süresi, bu yükümlülüklerin gereği gibi yerine
getirildiği tarihten itibaren işlemeye başlar.
Bağlı kredi
MADDE 11 – (1) Tüketicinin ödeyeceği bedel, kısmen veya tamamen satıcı veya
sağlayıcı ile kredi veren arasındaki anlaşmaya dayanılarak bir kredi veren tarafından
karşılanıyorsa tüketicinin sözleşmeden cayması ve buna ilişkin bildirimin cayma süresi
içinde ayrıca kredi verene de yöneltilmesi hâlinde bağlı kredi sözleşmesi de herhangi
bir tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın sona erer.
(2) Bağlı kredi sözleşmesi, sözleşmenin kurulduğu tarihte hüküm doğurmak üzere
cayma hakkı süresi sonunda yürürlüğe girer.
(3) Bağlı kredi sözleşmesinde cayma hakkının kullanıldığına dair bildirim, 8 inci
maddenin birinci fıkrasında belirtilen yöntemle kredi verene yapılır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmelerine İlişkin Özel Hükümler
Uzun süreli tatil hizmeti sözleşmesi
MADDE 12 – (1) Uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri, bir yıldan uzun süre
için kurulan ve tüketiciye, belirlenen süre zarfında konaklamaya veya konaklama ile
birlikte seyahat ya da diğer hizmetlerin beraber sunulduğu durumlara ilişkin indirim
yahut diğer menfaatlerden faydalanma hakkı verilen sözleşmelerdir.
(2) Uzun süreli tatil hizmeti sözleşmelerine ilişkin ödemelerin, üyelik aidatı
da dâhil olmak üzere eşit olarak yıllık taksitlere bölündüğü bir ödeme planına göre
yapılması zorunludur. Sözleşmede, bedelin taksitli ödeme planının dışında başka bir
ödeme seçeneğiyle yapılmasına imkan veren hükümler yer alamaz. Aksi takdirde bu
hükümler geçersizdir.
Ödeme bildirimi yükümlülüğü ve sözleşmenin feshi
MADDE 13 – (1) Satıcı veya sağlayıcının, tüketiciye her ödeme tarihinden en
az on dört gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile ödeme bildiriminde
bulunması zorunludur.
(2) Tüketici, ilk iki taksiti ödedikten sonra, üçüncü yıldan itibaren her taksite ilişkin
ödeme bildirimini almasını takiben on dört gün içinde satıcı veya sağlayıcıya yazılı
olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunarak herhangi bir cezai şart
ödemeksizin sözleşmeyi feshedebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Ön Ödemeli Devre Tatil Sözleşmeleri
Genel esaslar
MADDE 14 – (1) Ayni hakka konu bir taşınmazın veya şahsi hakka konu taşınmazın
kullanım hakkının ön ödemeli satılması durumunda, satıcı veya sağlayıcı tarafından,
Ek-5’te yer alan bilgilere ek olarak tüketiciye, bağımsız bölüm planı, vaziyet planı, kat
planı ve mahal listesinin verilmesi zorunludur.
(2) Satıcı veya sağlayıcının, ön ödemeli satışa başlamadan önce, proje toplam
bedelinin bir milyon Türk Lirasını aştığı projeler için, 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmeliğin
“Teminat” başlıklı beşinci bölümü hükümleri çerçevesinde teminat sağlaması
zorunludur.
(3) Ön ödemeli devre tatil sözleşmelerinde, devir veya teslim tarihine kadar
tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkı vardır.
Sözleşmeden dönme bildiriminin; şahsi hakka konu ön ödemeli devre tatil sözleşmeleri
için yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile ayni hakka konu ön ödemeli devre tatil
sözleşmeleri için ise noterlikler aracılığıyla satıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir.
(4) Sözleşmeden dönülmesi durumunda:
a) Tüketiciden sadece sözleşme bedelinin yüzde ikisine kadar tazminat talep
edilebilir. Satıcı veya sağlayıcı, yükümlülüklerini hiç ya da gereği gibi yerine getirmezse
tüketiciden herhangi bir bedel talep edemez.
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b) Tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü
belge, dönme bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç
doksan gün içinde tüketiciye geri verilir.
c) Tüketici, alınan bedelin ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgenin iade
edildiği tarihten itibaren, on gün içinde edinimlerini iade eder.
(5) Sözleşme bedelinin bir kısmının veya tamamının bağlı kredi ile karşılanması
durumunda, dönme bildiriminin satıcı veya sağlayıcı tarafından kredi verene derhal
bildirilmesi zorunludur. Tüketicinin ödediği satış bedeli, satıcı tarafından dönme
bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç doksan gün içinde, yalnızca
dördüncü fıkranın (a) bendinde belirtilen tazminat tutarı düşülerek kredi verene
iade edilir. Kredi veren, söz konusu tutarı Kanunun 27 nci maddesine uygun olarak
tüketiciye derhal geri öder.
(6) Ön ödemeli devre tatil sözleşmesine konu taşınmazın yer aldığı projede sonradan
değişiklik yapılması durumunda, bu değişikliğin tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı
veri saklayıcısı ile bildirilmesi zorunludur. Tüketici yapılan proje değişikliğini kabul
etmeyerek bir ay içinde vergi, harç, masraf, tazminat ve benzeri adlar altında hiçbir
bedel ödemeksizin sözleşmeden dönebilir. Proje değişikliğinin yasal zorunluluklardan
veya mücbir sebep hallerinden kaynaklanması durumunda, satıcı tüketiciden sözleşme
bedelinin yüzde ikisine kadar kesinti yapabilir.
(7) Sözleşmeye konu taşınmazın inşa edileceği arsa üzerinde yapı ruhsatı alınmadan
tüketicilerle ön ödemeli devre tatil sözleşmesi yapılamaz.
(8) Birinci fıkrada belirtilen yükümlülüklerin yerine getirildiğine ilişkin ispat yükü
satıcı veya sağlayıcıya aittir.
Ayni hakka konu taşınmazın ön ödemeli satışı
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; 2 nci maddenin üçüncü
fıkrasında belirtilen sözleşmelere konu taşınmazların ön ödemeli satışı, konusu ayni
hak olan ön ödemeli devre tatil sözleşmesi olarak kabul edilir.
(2) Ayni hakka konu taşınmazın ön ödemeli satılması durumunda, satıcı veya
sağlayıcının 5 ve 6 ncı maddelerde yer alan yükümlülükleri yerine getirmesi koşuluyla;
a) Kat irtifakı devrini tüketici lehine tapu siciline tescil etmesiyle birlikte yapılacak
yazılı bir sözleşme düzenlemesi veya
b) Noterliklerde düzenleme şeklinde yapılan satış vaadi sözleşmesi düzenlemesi
zorunludur.
(3) Devir ve teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren otuz altı ayı geçemez. Kat
mülkiyetine konu taşınmazın tüketici adına tescili veya kat irtifakına konu taşınmazın
tüketici adına tapu siciline tescil edilmesiyle birlikte taşınmazın zilyetliğinin devri ile
teslim veya devir gerçekleşmiş kabul edilir. Taşınmazın kullanıma hazır bir şekilde
tüketiciye zilyetliğinin devredilmesi gerekir. Aksi halde, teslim gerçekleşmemiş sayılır.
Şahsi hakka konu taşınmazın ön ödemeli satışı
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, konusu taşınmazın kullanım
hakkı olan sözleşmelere ilişkin ön ödemeli satışlar, konusu şahsi hak olan ön ödemeli
devre tatil sözleşmesi olarak kabul edilir.
(2) Şahsi hakka konu devre tatil amaçlı taşınmazın kullanım hakkının devrinin en
geç otuz altı ay içinde yapılması ve bu hakka konu taşınmazın kullanıma elverişli bir
şekilde sunulması zorunludur.
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ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Sorumsuzluk kaydı
MADDE 17 – (1) Sözleşme metninde veya müstakil herhangi bir belgede yer alan
ve tüketicinin bu Yönetmelikten kaynaklanan haklarını kullanmaktan feragat ettiğine
veya satıcı veya sağlayıcının yükümlülüklerini sınırladığına ya da ortadan kaldırdığına
dair kayıtlar geçersizdir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 18 – (1) 13/6/2003 tarihli ve 25137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Devre Tatil Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten
kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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EK – 1

DEVRE TATİL SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN ÖN BİLGİLENDİRME
FORMU

a) Satıcı, sağlayıcı ve malikin isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa MERSİS
numarası ile diğer iletişim bilgileri.
b) Sözleşme konusu hakkın tanımı, niteliği, kapsamı ve kullanım koşulları.
c) Sözleşmenin süresi, sözleşme konusu hakkın kullanılabileceği dönem ve tarih
aralığı.
ç) Sözleşme konusu taşınmazın fiili durumu ve yeri.
d) Sözleşme konusu hakkın kullanımı için ödenecek tüm vergiler dahil toplam fiyat.
e) Ortak tesislerin ve hizmetlerin kullanımı için ödenecek bedel, vergi, harç gibi
zorunlu yasal giderler ile genel idari masrafların ne şekilde hesaplanacağına, bu
giderlerin nasıl ve ne zaman arttırılabileceği ile tüketiciye nasıl yansıtılacağına ilişkin
açıklamalar.
f) Tüketicinin yararlanabileceği yüzme havuzu, sauna ve benzeri ortak tesisler,
ışıklandırma, su, bakım ve benzeri hizmetler ile bunlardan yararlanma şartları.
g) Taşınmazın bakım ve onarımının, yönetim ve idaresinin ne şekilde olacağına
ilişkin açıklamalar ve tüketicilerin bu konularla ilgili kararlara nasıl katılabileceği ve
kararları nasıl etkileyebileceğini de içeren bilgi.
ğ) İktisabın sözleşmede belirtilenler dışında herhangi bir ek ödemeye ve
yükümlülüğe yol açmayacağına ilişkin bilgi.
h) Sözleşme konusu hakkın devir veya takas edilmesinin mümkün olup olmadığı ile
varsa değişim planına ilişkin açıklamalar.
ı) Cayma hakkının ne şekilde kullanılacağı ve cayma bildiriminin yapılacağı açık
adres, faks numarası ve elektronik posta bilgileri.
i) Sözleşme konusu taşınmaz üzerinde varsa idari veya hukuki kısıtlamalara ilişkin
bilgi.
j) Devre mülk hakkı veren sözleşmelerde “Bu sözleşmenin kurulduğu tarihten
itibaren on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart
ödemeksizin cayma hakkınız bulunmaktadır.” ibaresi.
k) Konusunu diğer ayni haklar ile şahsi bir hakkın oluşturduğu sözleşmelerde
“Bu sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde herhangi bir gerekçe
göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkınız bulunmaktadır. Cayma süresi
içinde sözleşmeye konu mal veya hizmet karşılığında herhangi bir isim altında ödeme
yapmanızı veya borç altına sokan herhangi bir belge vermenizi istemeyeceğimizi
taahhüt ederiz.” ibaresi.
l) Tüketicinin cayma hakkı konusunda hiç ya da gereği gibi bilgilendirilmemesi
halinde cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı olmadığına ve
bu sürenin her halükarda cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona
ereceğine ilişkin bilgi.
m) Tarafların sözleşmeyi fesih şartları ile sözleşmenin feshedilmesi halinde bunun
sonuçlarına ilişkin bilgi.
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n) Sözleşmeden doğan haktan üçüncü bir kişinin yararlanıp yararlanamayacağına
ilişkin bilgi ile yararlandığı takdirde buna ilişkin açıklamalar.
o) Varsa satıcı veya sağlayıcının şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri hakkında
bilgi.
ö) Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını tüketici mahkemesine veya
tüketici hakem heyetine yapabileceklerine dair bilgi.
p) Ödeme planı ve ödemelerin yapılacağı banka ve hesap bilgileri.
r) Sözleşme konusu hakkın taksitle satılması halinde;
1) Tüm vergiler dahil Türk Lirası olarak toplam taksitli satış fiyatı,
2) Faiz miktarı ve faizin hesaplandığı yıllık oran ve sözleşmede belirlenen faiz
oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faiz oranı,
3) Tüketicinin temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,
4) Varsa peşinat tutarı.
EK – 2

UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN
ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

a) Satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa MERSİS
numarası ile diğer iletişim bilgileri.
b) Sözleşme konusu hizmetin niteliği, kapsamı, süresi ve hizmetten yararlanma
koşulları.
c) Tüketicinin hizmetten yararlanmaya başlayacağı tarih.
ç) Varsa tüketici tarafından ödenecek ek masrafların niteliği, kapsamı ve tutarı.
d) Sözleşmenin süresine göre her yıl için eşit taksit miktarlarını gösteren ödeme
planı ve bu taksitlerin ödenmesi için öngörülen süre.
e) Varsa bir yıldan sonraki taksit ödemelerine ilişkin artış oranı.
f) Tüketiciye sunulan ana hizmetlerin niteliği ve kapsamına ilişkin bilgiler.
g) Cayma hakkının ne şekilde kullanılacağı ve cayma bildiriminin yapılacağı açık
adres, faks numarası ve elektronik posta bilgileri.
ğ) “Bu sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde herhangi bir
gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkınız bulunmaktadır.
Cayma süresi içinde sözleşmeye konu mal veya hizmet karşılığında herhangi bir
isim altında ödeme yapmanızı veya borç altına sokan herhangi bir belge vermenizi
istemeyeceğimizi taahhüt ederiz.” İbaresi.
h) Tüketicinin cayma hakkı konusunda hiç ya da gereği gibi bilgilendirilmemesi
halinde cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı olmadığına ve
bu sürenin her halükarda cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona
ereceğine ilişkin bilgi.
ı) Tüketicinin, ikinci taksit ödemesinden sonra, her taksite ilişkin ödeme bildirimini
almasından itibaren on dört gün içinde satıcı veya sağlayıcıya bilgi vererek, herhangi
bir cezai şart ödemeksizin sözleşmeyi feshetme hakkının olduğuna dair bilgi.
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i) Hizmetin sözleşmede belirtilenler dışında herhangi bir ek ödemeye ve
yükümlülüğe yol açmayacağına ilişkin bilgi.
j) Varsa satıcı veya sağlayıcının şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri hakkında bilgi.
k) Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını tüketici mahkemesine veya
tüketici hakem heyetine yapabileceklerine dair bilgi.
l) Sözleşmeden kaynaklanan haklarının kullanılması sırasında tüketiciye sağlanan
öncelikler, promosyonlar, özel indirimler ile ortaya çıkabilecek kısıtlamalar hakkında
bilgi.
EK – 3

YENİDEN SATIŞ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN ÖN BİLGİLENDİRME
FORMU

a) Satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa MERSİS
numarası ile diğer iletişim bilgileri.
b) Sözleşme konusu hizmetin niteliği, kapsamı ve kullanım koşulları.
c) Sözleşmenin süresi.
ç) Tüketici tarafından ödenecek tüm vergiler dahil toplam fiyat.
d) Varsa tüketici tarafından ödenecek ek masrafların niteliği, kapsamı ve tutarı.
e) Cayma hakkının ne şekilde kullanılacağı ve cayma bildiriminin yapılacağı açık
adres, faks numarası ve elektronik posta bilgileri.
f) “Bu sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde herhangi bir
gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkınız bulunmaktadır.
Cayma süresi içinde sözleşmeye konu mal veya hizmet karşılığında herhangi bir
isim altında ödeme yapmanızı veya borç altına sokan herhangi bir belge vermenizi
istemeyeceğimizi taahhüt ederiz.” ibaresi.
g) Tüketicinin cayma hakkı konusunda hiç ya da gereği gibi bilgilendirilmemesi
halinde cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı olmadığına ve
bu sürenin her halükarda cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona
ereceğine ilişkin bilgi.
ğ) Hizmetin sözleşmede belirtilenler dışında herhangi bir ek ödemeye ve
yükümlülüğe yol açmayacağına ilişkin bilgi.
h) Sözleşmeden doğan hakların yeniden satışı için bir sisteme katılmanın mümkün
olup olmadığı hakkında bilgi ve varsa bu duruma ilişkin masraflar hakkında bilgi.
ı) Varsa satıcı veya sağlayıcının şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri hakkında bilgi.
i) Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını tüketici mahkemesine veya
tüketici hakem heyetine yapabileceklerine dair bilgi.
EK – 4
DEĞİŞİM SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
a) Satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa MERSİS
numarası ile diğer iletişim bilgileri.
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b) Sözleşme konusu hakkın niteliği, kapsamı ve kullanım koşulları.
c) Sözleşmenin süresi, sözleşme konusu hakkın kullanılabileceği dönem ve tarih
aralığı.
ç) Sözleşme konusu hakkın kullanımı için ödenecek tüm vergiler dahil toplam fiyat.
d) Varsa tüketici tarafından ödenecek ek masrafların niteliği, kapsamı ve tutarı.
e) Değişim sisteminin nasıl çalıştığına ilişkin açıklama ile değişim için önerilen
seçenekler ve yöntemler hakkında bilgi.
f) Değişim sistemine konu haklar arasında fark bulunması halinde buna ilişkin bilgi.
g) Tüketiciye sunulan ana hizmetlerin niteliği ve kapsamına ilişkin bilgiler.
ğ) Cayma hakkının ne şekilde kullanılacağı ve cayma bildiriminin yapılacağı açık
adres, faks numarası ve elektronik posta bilgileri.
h) “Bu sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde herhangi bir
gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkınız bulunmaktadır.
Cayma süresi içinde sözleşmeye konu mal veya hizmet karşılığında herhangi bir
isim altında ödeme yapmanızı veya borç altına sokan herhangi bir belge vermenizi
istemeyeceğimizi taahhüt ederiz.” ibaresi.
ı) Tüketicinin cayma hakkı konusunda hiç ya da gereği gibi bilgilendirilmemesi
halinde cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı olmadığına ve
bu sürenin her halükarda cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona
ereceğine ilişkin bilgi.
i) Değişim sözleşmesinin devre tatil sözleşmesiyle birlikte teklif edildiği durumlarda,
her iki sözleşme için sadece bir cayma süresi olduğuna dair bilgi.
j) Sözleşmeden kaynaklanan hakların kullanılması sırasında tüketiciye sağlanan
faydalar ile ortaya çıkabilecek kısıtlamalar hakkında bilgi.
k) Konaklamanın taşınmaz mal dışında konaklamayla ilgili olması durumunda
buna ilişkin bilgi.
l) Varsa satıcı veya sağlayıcının şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri hakkında bilgi.
m) Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını tüketici mahkemesine veya
tüketici hakem heyetine yapabileceklerine dair bilgi.
n) Tarafların sözleşmeyi fesih şartları ile sözleşmenin feshedilmesi halinde bunun
sonuçlarına ilişkin bilgi.

ÖN ÖDEMELİ DEVRE TATİL SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN
ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

EK – 5

a) Satıcı, sağlayıcı ve malikin isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa MERSİS
numarası ile diğer iletişim bilgileri.
b) Sözleşme konusu hakkın tanımı, niteliği, kapsamı ve kullanım koşulları.
c) Sözleşmenin süresi, sözleşme konusu hakkın kullanılabileceği dönem ve tarih
aralığı.
ç) Sözleşme konusu taşınmazın fiili durumu ve yeri.
d) Sözleşme konusu hakkın kullanımı için ödenecek tüm vergiler dahil toplam fiyat.
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e) Ortak tesislerin ve hizmetlerin kullanımı için ödenecek bedel, vergi, harç gibi
zorunlu yasal giderler ile genel idari masrafların ne şekilde hesaplanacağına, bu
giderlerin nasıl ve ne zaman arttırılabileceği ile tüketiciye nasıl yansıtılacağına ilişkin
açıklamalar.
f) Tüketicinin yararlanabileceği yüzme havuzu, sauna ve benzeri ortak tesisler,
ışıklandırma, su, bakım ve benzeri hizmetler ile bunlardan yararlanma şartları.
g) Taşınmazın bakım ve onarımının, yönetim ve idaresinin ne şekilde olacağına
ilişkin açıklamalar ve tüketicilerin bu konularla ilgili kararlara nasıl katılabileceği ve
etkileyebileceğini de içeren bilgi.
ğ) İktisabın sözleşmede belirtilenler dışında herhangi bir ek ödemeye ve
yükümlülüğe yol açmayacağına ilişkin bilgi.
h) Sözleşme konusu hakkın devir veya takas edilmesinin mümkün olup olmadığı ile
varsa değişim planına ilişkin açıklamalar.
ı) Cayma hakkının ne şekilde kullanılacağı ve cayma bildiriminin yapılacağı açık
adres, faks numarası ve elektronik posta bilgileri.
i) Sözleşme konusu taşınmaz üzerinde varsa idari veya hukuki kısıtlamalara ilişkin
bilgi.
j) Devre mülk hakkı veren sözleşmelerde “Bu sözleşmenin kurulduğu tarihten
itibaren on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart
ödemeksizin cayma hakkınız bulunmaktadır.” ibaresi.
k) Konusunu diğer ayni haklar ile şahsi bir hakkın oluşturduğu sözleşmelerde
“Bu sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde herhangi bir gerekçe
göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkınız bulunmaktadır. Cayma süresi
içinde sözleşmeye konu mal veya hizmet karşılığında herhangi bir isim altında ödeme
yapmanızı veya borç altına sokan herhangi bir belge vermenizi istemeyeceğimizi
taahhüt ederiz.” ibaresi.
l) Ön ödeme tutarı.
m) Verilen teminata ilişkin bilgiler.
n) Yapı ruhsatının alınış tarihi.
o) Sözleşme konusu hakkın devir veya teslim tarihinin sözleşme tarihinden itibaren
otuz altı ayı geçemeyeceğine dair bilgi.
ö) Tüketicinin sözleşmeden dönme hakkı ve bu hakka ilişkin bilgiler.
p) Sözleşmeden dönülmesi durumunda, sözleşme bedelinin yüzde ikisine kadar
tazminat ödenmesi haricinde tüketiciden herhangi bir isim altında bedel talep
edilemeyeceğine ilişkin bilgi.
r) Sözleşme konusu hakkın devir veya tesliminden sonra geçerli olmak üzere
tarafların sözleşmeyi fesih şartları ile sözleşmenin feshedilmesi halinde bunun
sonuçlarına ilişkin bilgi.
s) Varsa satıcı veya sağlayıcının şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri hakkında
bilgi.
ş) Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını tüketici mahkemesine veya
tüketici hakem heyetine yapabileceklerine dair bilgi.
t) Ödeme planı ve ödemelerin yapılacağı banka ve hesap bilgileri.
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u) Sözleşme konusu hakkın taksitle satılması halinde;
1) Tüm vergiler dahil Türk Lirası olarak toplam taksitli satış fiyatı,
2) Faiz miktarı ve faizin hesaplandığı yıllık oran ve sözleşmede belirlenen faiz
oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faiz oranı,
3) Tüketicinin temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,
4) Varsa peşinat tutarı.
EK – 6

ÖRNEK CAYMA FORMU
(Bu form, sadece sözleşmeden cayma hakkı kullanılmak istenildiğinde
doldurup gönderilecektir.)
-Kime: (Satıcı veya sağlayıcı tarafından doldurulacak olan bu kısımda satıcı veya
sağlayıcının ismi, unvanı, adresi, varsa faks numarası ve e-posta adresi yer alacaktır.)
-Bu formla sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.
-Sözleşme tarihi:
-Cayma hakkına konu hak veya hizmet:
-Cayma hakkına konu hak veya hizmetin bedeli:
-Tüketicinin adı ve soyadı:
-Tüketicinin adresi:
-Tüketicinin imzası: (Sadece kağıt üzerinde gönderilmesi halinde)
-Tarih:
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5.12. PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ
Yayımlandığı R.Gazete:

Tarih : 14/1/2015

Sayı: 29236

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, paket tur sözleşmelerine ilişkin uygulama
usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; paket tur, paket tatil, paket seyahat veya benzeri
isimler altında düzenlenen sözleşmeleri kapsar.
(2) Bu Yönetmelik hükümleri;
a) Paket turun ayrıntılarının, paket tur düzenleyicisi, aracısı veya katılımcısı tarafından
belirlendiği veya aynı paket tur içindeki hizmetlerin ayrı ayrı faturalandırıldığı,
b) Başka ülkelerdeki paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından düzenlenmekle
birlikte Türkiye’deki bir aracı veya temsilci vasıtasıyla satışa sunulan,
c) Ticari veya mesleki faaliyetleri çerçevesinde paket tur hizmetinden faydalanan
kişilerle kurulan, sözleşmelere de uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanunun 51 ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında;
a) Bağımsız hizmet sağlayıcısı: Bir paket tur içinde yer alan hizmetlerden bir veya
bir kaçını paket tur düzenleyicisi veya aracısı ile yaptığı sözleşme gereği katılımcıya
sunan gerçek veya tüzel kişiyi,
b) Başka turizm hizmetleri: Ulaştırma ve konaklama hizmetlerine bağlı olmayan
araç kiralanması, kültürel, tarihi veya turistik yerlerin gezdirilmesi, gösteri, konser
veya spor faaliyetlerinin düzenlenmesi veya izlettirilmesi ya da rehberlik hizmetlerini,
c) Kalıcı veri saklayıcısı: Katılımcının gönderdiği veya kendisine gönderilen
bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek
şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye
aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD,
hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,
ç) Katılımcı: Herhangi bir paket turu satın alan veya almayı taahhüt eden, adına ya
da lehine bir paket tur satın alınan veya satın alınması taahhüt edilen veya kendisine bir
paket tur sözleşmesi devredilen tüketiciyi,
d) Paket tur aracısı: Paket tur düzenleyicileri tarafından hazırlanmış olan paket
turları satışa sunan gerçek veya tüzel kişiyi,
e) Paket tur düzenleyicisi: Paket turları düzenleyen ve bu turları kendisi veya aracısı
vasıtasıyla satışa sunan gerçek veya tüzel kişiyi,
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f) Paket tur sözleşmesi: Paket tur düzenleyicileri veya aracıları tarafından ulaştırma,
konaklama ve başka turizm hizmetlerinden en az ikisinin birlikte, her şeyin dâhil
olduğu fiyatla satıldığı veya satımının vaat edildiği ve hizmetin yirmi dört saatten uzun
bir süreyi kapsadığı veya gecelik konaklamayı içerdiği sözleşmeleri,
g) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel
kişiyi, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Sözleşme ve Bilgilendirme Yükümlülüğü
Broşür verme yükümlülüğü
MADDE 5 – (1) Paket tur sözleşmesinin kurulmasından önce katılımcıya ön
bilgilendirme amaçlı broşür verilmesi zorunludur.
(2) Katılımcıya sunulan broşür veya ekinde; paket turun vergiler dahil toplam
fiyatı, ön ödeme tutarı ve kalan bedelin ödeneceği tarih bilgilerinin yanı sıra, paket turu
oluşturan hizmetler kapsamında bulunması halinde, aşağıdaki bilgilerin de yer alması
zorunludur:
a) Yolculuğun başlangıç ve bitiş tarihi ile yeri.
b) Kullanılan ulaşım araçlarının türü ile yolculuğun sınıfı, hareket ve dönüş tarihleri,
saatleri ve yerleri.
c) Konaklama tarihleri de belirtilerek konaklamanın türü, yeri, nitelikleri, sınıfı ve
bu sınıflandırma Türkiye’de uygulanandan farklı ise bu farklılığa ilişkin uyarı.
ç) Yemek planı.
d) Yolculukta izlenecek güzergâh.
e) Paket turun özelliklerine uygun olarak pasaport, vize, yaş ve sağlık şartlarına
ilişkin bilgi.
f) Paket turun düzenlenmesi için asgari bir katılımcı sayısı öngörülmüşse bu sayı
ve bu sayıya ulaşılamadığı takdirde katılımcıya paket turun iptalinin bildirileceği son
tarih.
g) 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği
Kanununa göre düzenlenmesi zorunlu sigorta ile varsa diğer sigortalara ilişkin bilgi.
ğ) Turist rehberliği hizmetlerine ilişkin bilgi.
(3) Katılımcıya verilen broşürde yer alan bilgiler paket tur düzenleyicisi ve aracısı
için bağlayıcıdır.
(4) Broşürde yer alan bilgiler, sözleşme kurulmadan önce broşürde açıkça
belirtilmek ve katılımcıya bildirilmek şartıyla sözleşme kurulduktan sonra ise tarafların
açık mutabakatı ile değiştirilebilir.
Sözleşme düzenleme yükümlülüğü
MADDE 6 – (1) Paket tur düzenleyicisi veya aracısı katılımcılarla paket tur
sözleşmesi düzenlemek zorundadır. Paket tur sözleşmelerinde, paket turu oluşturan
hizmetler kapsamında bulunması halinde 5 inci maddede yer alan bilgilere ilave olarak
aşağıdaki hususlara yer verilmesi zorunludur:
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a) Paket tur düzenleyicisi veya aracısı ve varsa temsilcisi ile katılımcının adı veya
unvanı, açık adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri.
b) Paket turun varış yerleri ile belirli bir süre kalınacak olması durumunda
tarihleriyle birlikte kalış süreleri.
c) Paket turun Türk Lirası olarak vergiler dahil toplam fiyatı.
ç) 9 uncu maddeye göre fiyat değişikliğinin şartları ve paket tur fiyatına dahil
olmayan vergi, resim, harç ve benzeri yasal yükümlülükler.
d) Ödeme planı ve şekli.
e) Katılımcı tarafından sözleşme kurulmadan önce paket tur düzenleyicisi veya
aracısına bildirilen ve taraflarca kabul edilen özel talepler.
f) Mücbir sebep halleri ve bu hallerde tarafların hak ve yükümlülükleri.
g) Sözleşmeden dönme ve fesih şartları.
(2) Yurt dışı turlarda sözleşme bedeli döviz cinsinden belirlenebilir. Ödemede hangi
kurun esas alınacağı sözleşmenin kurulması esnasında taraflarca belirlenir.
Yolculuk öncesi bilgilendirme
MADDE 7 – (1) Paket tur düzenleyicisi veya aracısı, paket turu oluşturan hizmetler
kapsamında bulunması halinde, turun başlamasından yurt içi turlar için en az yirmi
dört saat, yurt dışı turlar için ise kırk sekiz saat önce aşağıdaki konularda katılımcıyı
bilgilendirmek zorundadır:
a) Yolculuğun başlangıç ve bitiş tarihi ile yeri.
b) Ara konaklamaların yapılacağı tarih ve yer ile aktarma bilgileri.
c) Katılımcıya yolculukta belirli bir yer tahsis edildiği hallerde bu yer hakkında
ayrıntılı bilgi.
ç) Paket tur düzenleyicisi veya aracısının tur yerindeki temsilcisinin veya bir
temsilcisi yoksa iletişime geçilebilecek yerel irtibat noktalarının adı, adresi ve iletişim
bilgileri, yerel temsilcinin ve irtibat noktasının bulunmaması durumunda katılımcının
paket tur düzenleyicisi veya aracısı ile en kısa sürede iletişim kurmasını sağlayacak
bilgiler.
d) Reşit olmayan kişilerin yabancı bir ülkeye seyahat etmesini veya orada kalmasını
öngören bir sözleşme yapılmışsa, küçükle veya küçüğün kaldığı yerdeki sorumlu kişi
ile doğrudan iletişim kurmayı sağlayacak bilgiler.
e) İptal masraflarını ya da kaza veya hastalık halinde ülkesine geri gönderilme de
dahil olmak üzere yardım masraflarını teminat altına alacak isteğe bağlı bir sigorta
sözleşmesi yapılmışsa buna ilişkin bilgiler.
(2) Katılımcıya verilen broşürün veya kurulan sözleşmenin, birinci fıkrada belirtilen
bilgileri içermesi ve bu bilgilerin değişmemiş olması halinde, katılımcının yolculuk
öncesinde tekrar bilgilendirilmesi zorunlu değildir.
Sözleşme ve bilgilendirmenin şekli
MADDE 8 – (1) Yazılı veya mesafeli olarak kurulan paket tur sözleşmeleri ile bu
Yönetmelik kapsamında yapılan bilgilendirmelerin, en az on iki punto büyüklüğünde,
anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenmesi ve bunların
bir örneğinin kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile katılımcıya verilmesi
zorunludur.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sözleşme İçeriğinin Değiştirilmesi ve Paket Turun İptali
Fiyat değişikliği
MADDE 9 – (1) Sözleşmede yer alan fiyat; fiyatın değiştirilebileceğinin açıkça
sözleşmede belirtilmesi, fiyat değişikliğinin gerekçesinin ve nasıl hesaplanacağının
sözleşmede öngörülen hareket tarihinden en az yirmi gün öncesinde katılımcıya yazılı
olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilmesi koşuluyla sözleşme bedelinin yüzde
beşini geçmeyecek şekilde aşağıdaki hallerde değiştirilebilir:
a) Sözleşme bedelinin döviz cinsinden belirlendiği yurt dışına yönelik paket
turlarda fiyat değişikliğinin döviz kurunda meydana gelen olağandışı değişikliklerden
kaynaklanması.
b) Fiyat değişikliğinin yakıt giderlerindeki olağandışı değişikliklerden
kaynaklanması.
c) Fiyat değişikliğinin liman, havaalanı gibi yerlerde tahsil edilen vergi, resim, harç
ve benzeri yasal yükümlülüklerde meydana gelen değişikliklerden kaynaklanması.
Sözleşmenin esaslı unsurlarında değişiklik
MADDE 10 – (1) Paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından paket turun
başlamasından önce, katılımcıdan kaynaklanmayan nedenlerle sözleşme içeriğinde
yapılan önemli değişiklikler ile 9 uncu maddede belirtilen sebeplerle yapılan fiyat
değişikliği hariç diğer fiyat değişiklikleri esaslı sözleşme değişikliği olarak nitelendirilir.
(2) Paket tur düzenleyicisi veya aracısının, esaslı sözleşme değişikliklerini ve bunun
fiyat üzerindeki etkilerini katılımcıya derhal bildirmesi zorunludur.
(3) Sözleşmenin esaslı unsurlarından birisinin değişmesi halinde katılımcı, bu
değişikliği kabul edebileceği gibi, yapılan değişikliği kabul etmediğini paket tur
düzenleyicisi veya aracısına yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek
koşuluyla aşağıdaki seçimlik haklardan birisini kullanabilir:
a) Paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından sunulan, eşit veya daha yüksek
değerde başka bir paket tura ek bir bedel ödemeksizin katılma.
b) Fiyat farkının kendisine iade edilmesi şartıyla daha düşük değerde bir paket tura
katılma.
c) Herhangi bir tazminat ödemeksizin sözleşmeden dönme.
(4) Sözleşmeden dönülmesi halinde paket tur düzenleyicisi veya aracısının,
sözleşmeden dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren katılımcının ödemiş
olduğu tüm bedeli herhangi bir kesinti yapmaksızın en geç on dört gün içerisinde iade
etmesi zorunludur.
Paket turun iptali
MADDE 11 – (1) Paket tur düzenleyicisi veya aracısının, katılımcıdan
kaynaklanmayan bir sebepten dolayı paket turun başlamasından önce turu iptal etmesi
halinde katılımcı, 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında kendisine tanınmış olan hakları
kullanabilir.

255

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sözleşmenin Gereği Gibi İfa Edilmemesi
Sözleşmenin eksik ifası
MADDE 12 – (1) Katılımcı, sözleşmenin ifası sürecinde ortaya çıkan her türlü
eksikliği bağımsız hizmet sağlayıcısına ya da paket tur düzenleyicisi veya aracısına
derhal bildirmek zorundadır. Bu eksiklik giderilmediği takdirde katılımcının sözleşme
bedelinden indirim talep etme hakkı vardır.
(2) Paket tur düzenleyicisi veya aracısının, paket tur başladıktan sonra önemli bir
yükümlülüğünü yerine getirmediği veya getiremeyeceği tespit edildiğinde, paket tur
düzenleyicisi veya aracısı paket turun devam etmesi için katılımcıya ilave maliyet
getirmeyen eşdeğerde alternatif düzenlemeler sunar ve katılımcıya teklif edilen
hizmetlerle sunulan hizmetler arasındaki farkı tazmin eder.
(3) Katılımcı alternatif düzenlemeyi kabul etmeyerek sözleşmeden dönebilir.
Sözleşmeden dönülmesi durumunda paket tur düzenleyicisi veya aracısının ücret talep
etme hakkı sona erer ve yapılmış olan ödemeler sözleşmeden dönüldüğü tarihten itibaren
katılımcıya en geç on dört gün içinde iade edilir. Ancak paket tur düzenleyicisi veya
aracısı o ana kadar ifa etmiş olduğu edimler için katılımcıdan hizmetten faydalandığı
oranda uygun bir karşılık talep edebilir.
(4) Sözleşmeden dönülmesi durumunda, paket tur düzenleyicisi veya aracısı
katılımcının paket tura başladığı yere veya üzerinde anlaşılan başka bir yere ücretsiz
naklini sağlamak ve zorunlu konaklama olması halinde yapılan giderleri karşılamakla
yükümlüdür.
Sorumluluk
MADDE 13 – (1) Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun
zorunlu sigorta ile ilgili hükümleri saklı olmak üzere, paket tur düzenleyicisi veya
aracısı sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi nedeniyle katılımcının uğradığı
her türlü zarardan sorumludur. Katılımcı, boşa harcanan tatil zamanı için de uygun bir
tazminat talep edebilir.
(2) Sözleşmeye aykırılığın bağımsız hizmet sağlayıcılarının davranışlarından
kaynaklanması halinde de birinci fıkra hükmü uygulanır.
Sorumluluktan kurtulma
MADDE 14 – (1) Paket tur düzenleyicisi veya aracısı, sözleşmeye aykırılığın
aşağıdaki hallerden kaynaklanması durumunda sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa
edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz:
a) Katılımcının kusurunun bulunması.
b) Sözleşmenin ifası sürecine dahil olmayan üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve
önlenemez bir davranışının bulunması.
c) Mücbir sebebin bulunması.
ç) Paket tur düzenleyicisinin, aracısının veya bağımsız hizmet sağlayıcısının gerekli
tüm özeni göstermelerine rağmen öngöremedikleri ve engelleyemedikleri bir olayın
meydana gelmesi.
d) Paket turun düzenlenmesi için öngörülen asgari katılımın sağlanamaması
nedeniyle iptal edilmesi ve iptalin sözleşmede öngörülen sürede paket turun
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başlamasından en az yirmi gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile
katılımcıya bildirilmiş olması.

(2) Birinci fıkranın (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen hallerde, paket tur
düzenleyicisi veya aracısı ile o yerdeki temsilcileri, katılımcının zor durumda kalması
halinde hızlı bir şekilde yardımda bulunmakla yükümlüdür.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Katılımcının Diğer Hakları
Sözleşmenin devri

MADDE 15 – (1) Katılımcı, paket tura devam etmesinin mümkün olmaması
durumunda, turun başlamasından en az yedi gün önce paket tur düzenleyicisi veya
aracısına yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunarak sözleşmeyi,
paket tur açısından geçerli tüm koşulları yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir.

(2) Paket tur sözleşmesini devreden ve devralan, paket tur düzenleyicisi veya
aracısına karşı bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ek masrafların
ödenmesinden müteselsilen sorumludur. Ancak bu masrafların makul olması ve her
halükarda paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından katlanılan gerçek maliyeti
aşmaması gerekir.
Sözleşmenin feshi

MADDE 16 – (1) Katılımcı, fesih talebini paket tur düzenleyicisi veya aracısına
yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek kaydıyla sözleşmeyi tek taraflı
olarak feshedebilir.

(2) Paket turun başlamasından en az otuz gün önce yapılan fesih bildirimlerinde,
ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç
olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın katılımcının ödemiş olduğu bedel
kendisine iade edilir.
(3) Paket turun başlamasına otuz günden daha az bir süre kala yapılan fesih
bildirimlerinde, paket tur sözleşmesinde belirtilmek şartıyla belirli bir tutar veya
oranda kesinti yapılabilir.

(4) Katılımcının gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği ve
engelleyemediği bir durum veya mücbir sebep nedeniyle paket turun başlamasına otuz
günden daha az bir süre kala fesih bildiriminde bulunması halinde, ödenmesi zorunlu
vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere
ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere,
herhangi bir kesinti yapılmaksızın katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine iade
edilir.

(5) Bu madde kapsamında yapılacak bedel iadelerinin, fesih bildiriminin paket tur
düzenleyicisi veya aracısına ulaşmasından itibaren on dört gün içerisinde katılımcıya
yapılması zorunludur.
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ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Temsilcinin bulunmaması
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, paket tur düzenleyicisinin
Türkiye’de temsilcisinin bulunmadığı hâllerde paket tur aracısı paket tur düzenleyicisi
gibi sorumlu olur.
Sorumsuzluk kaydı
MADDE 18 – (1) Sözleşme metninde veya müstakil herhangi bir belgede
katılımcının bu Yönetmelikte yer alan haklarını kullanmaktan feragat ettiğine dair veya
paket tur düzenleyicisi ya da aracısının bu Yönetmelikten kaynaklanan yükümlülüklerini
sınırlayan veya ortadan kaldıran kayıtlar geçersizdir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 19 – (1) 13/6/2003 tarihli ve 25137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Paket Tur Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten
kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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5.13. ABONELİK SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ
Yayımlandığı R.Gazete:

Tarih : 24/1/2015

Sayı: 29246

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; abonelik sözleşmelerine ilişkin uygulama
usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, tüketicinin belirli bir mal veya hizmeti sürekli
veya düzenli aralıklarla edinmesini sağlayan her türlü abonelik sözleşmesini kapsar.

(2) Elektrik, su, doğal gaz ve elektronik haberleşme sektörü dışındaki abonelik
sözleşmelerine bu Yönetmeliğin yalnızca 5 inci, 6 ncı, 7 nci, 8 inci, 13 üncü, 22 nci, 23
üncü, 24 üncü ve 25 inci maddeleri uygulanır.
Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanunun 52 nci ve 84 üncü maddelerine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Abonelik sözleşmesi: Tüketicinin belirli bir mal veya hizmeti sürekli veya düzenli
aralıklarla edinmesini sağlayan sözleşmeyi,
b) Bakan: Gümrük ve Ticaret Bakanını,
c) Elektronik haberleşme: 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme
Kanununda yer alan tanımı,
ç) Gecikme zammı oranı: 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen oranı,
d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt
edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,
e) Kalıcı veri saklayıcısı: Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi,
bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde
kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen
ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza
kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,
f) Kanun: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,
g) Mal: Alışverişe konu olan; taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar
ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri
her türlü gayri maddi malları,
ğ) Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla
tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek
veya tüzel kişiyi,
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h) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla
tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya
tüzel kişiyi,
ı) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek ya da tüzel
kişiyi, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Sözleşmenin Şekli ve İçeriği
Sözleşmenin şekli
MADDE 5 – (1) Satıcı veya sağlayıcı, sunulan mal veya hizmete ilişkin olarak
tüketici ile bir abonelik sözleşmesi kurmak zorundadır. Yazılı veya mesafeli olarak
kurulan abonelik sözleşmelerinin bir örneğinin kâğıt üzerinde veya kalıcı veri
saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi zorunludur.
(2) Abonelik sözleşmeleri; en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde,
açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenir.
Sözleşmenin zorunlu içeriği
MADDE 6 – (1) Abonelik sözleşmelerinde aşağıdaki bilgilerin yer alması
zorunludur:
a) Tüketici ile satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa
MERSİS numarası ile diğer iletişim bilgileri,
b) Sözleşmenin konusu ve varsa süresi,
c) Sözleşmenin düzenlendiği tarih,
ç) Malın ilk teslim tarihi veya hizmetin ifasına başlama tarihi,
d) Mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam fiyatı,
e) Sözleşme konusu mal veya hizmet bedelinin bir tarife üzerinden hesaplanması
durumunda; tüketici tarafından seçilen tarifenin adı, içeriği ve sözleşmenin düzenlendiği
tarihteki birim tüketim bedeli ile tüketim dönemi,
f) Fatura bedelinin süresi içerisinde ödenmemesi durumunda, hizmet sunumunun
ne şekilde ve ne kadar süre içerisinde durdurulabileceğine; fatura bedelinin sonradan
ödenmesi durumunda ise hizmet sunumunun ne şekilde ve ne kadar süre içerisinde
başlatılacağına ilişkin bilgi,
g) Mal veya hizmetin temini için abonenin kullanımına sunulan sayaç, modem ve
benzeri cihazların değişiminin yasal yükümlülüklere uygun olarak yapılabileceğine
ilişkin bilgi,
ğ) Sözleşme konusu mal veya hizmet sunumunun mücbir sebeplerle kesintiye
uğrayabileceği belirtilmişse bu sebeplerin neler olduğuna ilişkin bilgi,
h) Satıcı veya sağlayıcının kusurundan kaynaklanan nedenlerle sözleşmede
belirtilen nitelikte mal veya hizmet sunulamaması halinde tüketicinin, Kanunun 11 inci
veya 15 inci maddelerinde yer alan haklarına ilişkin bilgi,
ı) Sayaç ve benzeri ölçüm cihazlarının kullanıldığı durumlarda, bu cihazlarda
meydana gelen arızalar nedeniyle belli bir süreyle tüketim miktarının hiç veya doğru
şekilde tespit edilememesi halinde, söz konusu süre için tüketim miktarının ne şekilde
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tespit edileceğine ilişkin bilgi,
i) Tüketiciye sunulan mal veya hizmetin bedeli dışında tüketiciden ilgili mevzuat
gereği tahsil edilmesi zorunlu bedeller söz konusu ise, bu bedellerin neler olduğu
ile bunların sözleşmenin düzenlendiği tarihteki tutarı ve değişmesi durumunda yeni
tutarların tüketiciye ne şekilde bildirileceğine ilişkin bilgi,
j) Tüketicinin temerrüde düşmesinin hukuki sonuçlarına ilişkin bilgi,
k) Tüketiciden güvence, depozito veya teminat adı altında bir ücret alınması söz
konusu ise bu ücretin tutarı ve aboneliğin sona ermesi durumunda tüketiciye ne kadar
süre içerisinde ve ne şekilde iade edileceğine ilişkin bilgi,
l) Sözleşmenin feshi ve sonuçlarına ilişkin bilgi,
m) Sözleşmenin feshedilmesi halinde, modem, telefon, uydu alıcısı ve benzeri
cihazların iadesi öngörülüyorsa nasıl iade edileceğine veya geri alınacağına ilişkin
bilgi,
n) Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını tüketici mahkemesine veya
tüketici hakem heyetine yapabileceklerine ilişkin bilgi.
(2) Elektrik, su, doğal gaz ve elektronik haberleşme sektörü dışındaki abonelik
sözleşmelerinde birinci fıkranın (e), (f), (g), (ı), (k) ve (m) bentlerinde belirtilen
bilgilere yer verilmeyebilir.
(3) Elektrik, su ve doğal gaz sektörüne ilişkin abonelik sözleşmelerinde birinci
fıkranın (d) bendinde yer alan bilgi aranmaz.
Sözleşmede bulunması gereken şartların eksikliği
MADDE 7 – (1) Abonelik sözleşmesinde, 6 ncı maddede yer alan hususlardan
bir veya birkaçının bulunmaması sözleşmenin geçerliliğini etkilemez ve bu durumda,
satıcı veya sağlayıcı malın teslimini veya hizmetin ifasını durduramaz. Sözleşmedeki
eksiklik, sözleşmeyi düzenleyen tarafından tüketiciden ilave bir ödemede bulunmasını
istemeksizin derhal giderilir. Aksi takdirde, tüketici cezai şart, tazminat ve benzeri
adlarla herhangi bir ödemede bulunmaksızın sözleşmeyi feshedebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Satıcı veya Sağlayıcının Yükümlülükleri
Teslim veya ifa yükümlülüğü
MADDE 8 – (1) Satıcı veya sağlayıcı, abonelik sözleşmesine konu mal veya
hizmeti sözleşmeye uygun olarak teslim veya ifa etmekle yükümlüdür.
(2) Hizmete ilişkin ücretlendirme, hizmetin tüketiciye fiilen sunulmasıyla başlar.
Sağlayıcı sunmadığı hizmetin bedelini tüketiciden talep edemez. Ancak, ön ödemeli
hizmetlerde bu fıkra hükmü uygulanmaz.
Bildirim
MADDE 9 – (1) Satıcı veya sağlayıcı, bir plan çerçevesinde yapılması öngörülen
bakım, kontrol, onarım ve benzeri sebeplerle mal veya hizmet sunumunu durduracak
olması halinde, bu durumun başlangıç ve bitiş tarihini en az kırk sekiz saat öncesinden
tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ya da basın yayın ve benzeri yollar
ile bildirmekle yükümlüdür.
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Bilgilendirme
MADDE 10 – (1) Satıcı veya sağlayıcı, abonelik süresince tüketicilerle imzalamış
oldukları sözleşme ve taahhütnamenin bir örneği ile tüketicinin abone olduğu
tarifeye ilişkin ayrıntıları, talep etmesi halinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı
veri saklayıcısı ile ücret almaksızın vermek ya da kendi internet sayfaları üzerinden
tüketicinin erişimine sunmak zorundadır.
Faturalandırma dönemi
MADDE 11 – (1) Satıcı veya sağlayıcı tarafından uygulanacak faturalandırma
dönemleri, sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça bir aydır. Fatura dönemi boyunca
tahakkuk eden borç tutarı veya tüketim miktarının, daha önceden sözleşmede
belirlenmiş tutarın veya miktarın altında gerçekleşmesi durumunda faturalandırma bir
sonraki dönem veya dönemlerde yapılabilir.
(2) Sözleşmeye konu mal veya hizmetin faturalandırma dönemi değiştirilerek
ücretlendirmeye esas birim fiyat arttırılamaz.
Faturanın zamanında ödenmemesi
MADDE 12 – (1) Abonelik sözleşmelerinde faturanın zamanında ödenmemesi
durumunda uygulanacak gecikme zammı oranı, 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı
oranını aşamaz.
Diğer yükümlülükler
MADDE 13 – (1) Belirli süreli abonelik sözleşmelerine sözleşmenin belirlenen
süre kadar uzayacağına ilişkin hükümler konulamaz; ancak abonelik sözleşmesinin
kurulmasından sonra, sözleşmenin sona ereceği tarihe kadar tüketicinin talepte
bulunması veya onay vermesi hâlinde abonelik sözleşmesi uzatılabilir.
(2) Sözleşme süresi sonunda tüketiciden açık bir talep veya onay almadığı halde
mal veya hizmet sunmaya devam eden satıcı veya sağlayıcı, sunulan bu mal veya
hizmet için hiçbir bedel talep edemez.
(3) Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren sağlayıcılar, katma
değerli elektronik haberleşme hizmeti sunan sağlayıcılar ile birlikte bu hizmetlerin
sunulmasından sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Taahhütlü Aboneliğe İlişkin Esaslar
Taahhütlü abonelik
MADDE 14 – (1) Taahhütlü abonelikler, satıcı veya sağlayıcının, taahhütnamede
belirtilen süre kadar abone kalmayı taahhüt eden tüketicilere;
a) Sözleşme konusu mal veya hizmetin bedelinden indirim yapmayı,
b) Sözleşme konusu malın teslimi veya hizmetin ifası ile birlikte taahhüt konusu
malın mülkiyetini veya kullanım hakkını devretmeyi ya da hizmeti ifa etmeyi,
taahhüt ettiği aboneliklerdir.
(2) Taahhütlü aboneliklerde taahhüt süresince sözleşme ve taahhütname koşullarında
tüketici aleyhine değişiklik yapılamaz.
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Taahhütname verme zorunluluğu

MADDE 15 – (1) Satıcı veya sağlayıcı, ikinci fıkrada belirtilen bilgileri içeren
taahhütnameyi yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye vermek zorundadır.
Bu taahhütname, abonelik sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır.
(2) Taahhütnamede; taahhüdün geçerlilik süresi ile taahhüt konusu mal veya
hizmetin nitelikleri, tüm vergiler dahil toplam fiyatı, indirim yapılan tarifenin taahhüt
verilmeden önceki fiyatı, aylık yapılan indirim miktarı, taahhüdün süresinden önce
sonlandırılması durumunda tüketicinin elde ettiği faydalara ilişkin geri ödeyeceği
bedelin hesaplanma yöntemi yer almak zorundadır.

(3) Taahhüdün sesli iletişim araçları kullanılmak suretiyle verilmesi durumunda,
satıcı veya sağlayıcı ikinci fıkrada yer alan bilgileri tüketiciye aynı ortamda vermekle
yükümlüdür. Taahhüdün sınırlı alanda ya da zamanda sunulduğu bir ortam yoluyla
verilmesi durumunda ise, satıcı veya sağlayıcının taahhüt kapsamında sunulan mal veya
hizmetin tüm vergiler dahil toplam fiyatı ile taahhüdün geçerlilik süresini tüketiciye
aynı ortamda vermesi yeterlidir. Ancak bu durumlarda; satıcı veya sağlayıcı, birinci
fıkrada yer alan yükümlülüğünü taahhüdün verilmesinden itibaren on dört gün içinde
yerine getirmek zorundadır.
(4) Taahhütnamede, taahhüt konusu mal veya hizmetin bedeli, aynı mal veya
hizmetin taahhütsüz abonelikler kapsamında talep edilen bedelinden daha yüksek
gösterilemez.
Taahhütlü aboneliğin süresinden önce feshi

MADDE 16 – (1) Taahhütlü aboneliklerde tüketicinin süresinden önce taahhütlü
aboneliğini sonlandırması halinde, satıcı veya sağlayıcının talep edeceği bedel,
tüketicinin taahhüdüne son verdiği tarihe kadar tüketiciye sağlanan indirim, cihaz
veya diğer faydaların bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı ile sınırlı
kalmak zorundadır. Ancak, tüketiciden taahhüt kapsamında tahsil edileceği belirlenen
bedellerin henüz tahakkuk etmemiş kısmının toplamının, bu tutardan düşük olması
halinde sınır değeri olarak tüketici lehine olan tutarın esas alınması zorunludur.

(2) Taahhütlü aboneliklerde tüketicinin yerleşim yerinin değişmesi ve taahhüt
konusu hizmetin tüketiciye yeni yerleşim yerinde aynı nitelikte sunulmasının fiilen
imkansız olması durumunda, tüketici birinci fıkrada belirtilen tutarları veya herhangi
bir bedeli ödemeksizin taahhütlü aboneliğini feshedebilir.
Taahhütlü aboneliğin sona ermesinin bildirimi

MADDE 17 – (1) Taahhütlü aboneliğin sona ermesinden en az bir fatura dönemi
öncesinden satıcı veya sağlayıcı, bu durumu ödeme bildiriminin yanı sıra yazılı olarak
veya kalıcı veri saklayıcısı ile ayrıca tüketiciye bildirir.
Ayıptan sorumluluk

MADDE 18 – (1) Verilen hizmetle birlikte bir malın mülkiyetinin veya kullanım
hakkının devredildiği abonelik sözleşmelerinde hizmet sağlayıcısı da malın ayıbından
sorumludur.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Ödeme Bildirimine İlişkin Esaslar
Ödeme bildirimi
MADDE 19 – (1) Satıcı veya sağlayıcı, her bir tüketim dönemi sonunda tüketicinin
ödeyeceği hizmet bedelini içeren bir ödeme bildirimi düzenlemek zorundadır.
(2) Ödeme bildirimlerinde asgari olarak aşağıdaki bilgiler yer alır:
a) Tüketicinin ismi ve soyadı, adresi, abone numarası ve varsa abone grubu,
b) Ödeme bildiriminin ait olduğu dönem ve düzenlenme tarihi,
c) Varsa tüketime esas ilk ve son endeksler ile okuma tarihleri,
ç) Tüketim veya kullanım miktarı,
d) Birim fiyatı, ücretlendirme periyodu ve benzeri hususlar,
e) Bir tarife uygulanması durumunda, bu tarifenin içeriği ve ücreti,
f) Vergi türlerini de içeren yasal yükümlülükler dahil olmak üzere tüketicinin
ödeyeceği toplam bedeli oluşturan her bir unsurun açık ve anlaşılır ifadesi,
g) Varsa geçmiş dönemlere ilişkin borç veya alacak,
ğ) Son ödeme tarihi, ödeme şekilleri ve ödeme merkezleri,
h) Tüketicinin itiraz ve taleplerini iletebileceği iletişim kanalları,
ı) Son ödeme tarihinde ödemenin yapılmaması halinde tüketiciye uygulanacak
gecikme zammı oranı,
i) Taahhütlü aboneliklerde kalan taahhüt süresine ilişkin bilgi ile taahhüt kapsamında
tüketiciye sunulan bir mal varsa bunun taksit tutarı.
(3) Fatura ve benzeri her türlü belge, ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermesi
kaydıyla ödeme bildirimi olarak kabul edilir.
(4) Ödeme bildiriminde yer alan bilgilerin anlaşılabilir bir dilde açık, sade ve
okunabilir bir şekilde düzenlenmesi zorunludur.
(5) Satıcı veya sağlayıcı, ödeme bildiriminin ayrıntılarını kendi internet sayfalarında
gösterecek seçeneği sunmakla veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye ücretsiz olarak
göndermekle yükümlüdür.
Ödeme bildiriminin gönderimi
MADDE 20 – (1) Satıcı veya sağlayıcı ödeme bildirimini, son ödeme tarihinden
en az yedi gün önce tüketiciye gönderir. Tüketicinin tercih etmesi halinde, ödeme
bildirimi tüketiciye kalıcı veri saklayıcısı ile de gönderilebilir.
(2) Ödeme bildiriminin gönderilmesine ilişkin masrafların tüketici tarafından
karşılanması talep edilemez.
Ödeme bildirimine itiraz
MADDE 21 – (1) Tüketiciler, ödeme bildiriminde yer alan tutarın hatalı olduğu
gerekçesiyle bildirimin düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde itiraz edebilir.
İtiraz, satıcı veya sağlayıcı tarafından başvurunun yapıldığı tarihten itibaren en geç
otuz gün içerisinde incelenerek sonuçlandırılır ve inceleme sonuçları tüketiciye yazılı
olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilir.
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(2) İnceleme sonucuna göre itirazın haklı bulunması halinde, itiraza konu tüketim
bedeline dair fazla tahsil edilen bedel, kullanım dönemindeki birim fiyat dikkate
alınarak gecikme zammı ile birlikte tüketicinin tercih etmesi halinde bir sonraki
tüketim dönemine ait bedelden mahsup edilir veya tüketiciye beş gün içinde iade edilir.

ALTINCI BÖLÜM
Abonelik Sözleşmesinin Feshi ve Sonuçları
Sözleşmenin feshi
MADDE 22 – (1) Tüketici, belirsiz süreli veya süresi bir yıl ve daha uzun olan
belirli süreli abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart
ödemeksizin istediği zaman feshetme hakkına sahiptir.
(2) Süresi bir yıldan az olan belirli süreli abonelik sözleşmesinde satıcı veya
sağlayıcı tarafından sözleşme koşullarında değişiklik yapılması halinde veya tüketicinin
hizmetten yararlanmasına engel olabilecek geçerli bir sebebin varlığı halinde tüketici
sözleşmeyi feshedebilir.
(3) Tüketicinin taahhütlü aboneliğini süresinden önce feshetmesi halinde, 16 ncı
madde hükmü uygulanır.
(4) Satıcı veya sağlayıcı, abonelik sözleşmesinin feshedilmesi ile ilgili bildirim ve
taleplere ilişkin işlemleri yerine getirmek üzere gerekli tedbirleri almak ve gerektiğinde
uygun bir sistem kurup bu sistemi kesintisiz olarak açık tutmakla yükümlüdür.
Fesih bildirimi
MADDE 23 – (1) Fesih bildiriminin kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile
satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir.
(2) Satıcı veya sağlayıcı gerekli güvenlik önlemlerini almak suretiyle, kaydı tutulan
telefon yoluyla da tüketiciye sözleşmeyi feshetme imkanını sağlayabilir.
(3) Satıcı veya sağlayıcı, abonelik sözleşmesinin feshi için sözleşmenin tesis
edilmesini sağlayan yöntemden daha ağır koşullar içeren veya tüketicinin sözleşmeyi
feshetmesini zorlaştıran bir yöntem belirleyemez.
Fesih talebinin yerine getirilme süresi
MADDE 24 – (1) Diğer mevzuatta tüketici lehine olan süreler saklı kalmak
kaydıyla, satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin fesih talebini, bildirimin kendisine ulaştığı
tarihten itibaren en geç yedi gün içerisinde yerine getirmekle yükümlüdür.
(2) Tüketicinin fesih talebinin yerine getirilme süresi günlük süreli yayınlarda on
beş gün; haftalık süreli yayınlarda bir ay; aylık süreli yayınlarda ise üç aydır. Daha
uzun süreli yayınlarda ise, bildirimden sonraki ilk yayını müteakiben fesih bildirimi
hüküm ifade eder.
Feshin sonuçları
MADDE 25 – (1) Satıcı veya sağlayıcı, abonelik sözleşmesinin feshedildiği bilgisini
yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye bildirmekle yükümlüdür.
(2) Aboneliğin belirlenen süreler içinde feshedilmediği durumlarda, bu sürelerin
bitiminden itibaren mal veya hizmetten yararlanılmış olsa dahi, tüketiciden herhangi
bir bedel talep edilemez.
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(3) Satıcı veya sağlayıcı, fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren on
beş gün içinde tüketici tarafından ödenmiş olan tutarın geri kalan kısmını ve varsa
tüketiciden güvence, depozito veya teminat adı altında alınan ücretlerin güncel
tutarlarını kesinti yapmaksızın iade etmekle yükümlüdür.
(4) Satıcı veya sağlayıcı, fesih bildiriminin hüküm ifade ettiği tarihe kadar olan
dönem için tüketime konu bedele ilişkin ödeme bildirimini, fesih bildiriminin hüküm
ifade etmesinden itibaren on gün içinde tüketiciye göndermek zorundadır. Ancak,
elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren sağlayıcılar için bu süre dört aya
kadar uzatılabilir.
(5) Satıcı veya sağlayıcı, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen yükümlülükleri
yerine getirirken tüketiciye ilave bir maliyet yüklemeden mahsuplaşma yöntemini de
kullanabilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Telefon kullanım ücreti
MADDE 26 – (1) Abonelik sözleşmesine ilişkin olarak tüketicilerin iletişime
geçebilmesi için satıcı veya sağlayıcı tarafından bir telefon hattı tahsis edilmesi
durumunda, bu hat ile ilgili olarak satıcı veya sağlayıcı olağan ücret tarifesinden daha
yüksek bir tarife seçemez.
Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinden itibaren üç ay sonra yürürlüğe
girer.
Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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5.14.
SÜRELİ
YAYIN
KURULUŞLARINCA
DÜZENLENEN
PROMOSYON UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
Yayımlandığı R.Gazete:

Tarih : 18/6/2014

Sayı: 29034

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen
promosyon uygulamalarının usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen veya süreli
yayın kuruluşları tarafından düzenlenmese bile süreli yayınla doğrudan ya da dolaylı
olarak ilişkilendirilen promosyon uygulamalarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanunun 53 üncü ve 84 üncü maddelerine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Promosyon uygulaması: Bir mal veya hizmetin süreli yayınlarla doğrudan veya
dolaylı olarak ilişkilendirilerek verilmesini,
b) Süreli yayın: Belli aralıklarla basılı olarak yayımlanan veya elektronik ortamda
indirilebilen gazete, dergi gibi eserleri, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar
Promosyon uygulamasının konusu
MADDE 5 – (1) Süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen ve her ne amaç ve şekilde
olursa olsun, bilet, kupon, iştirak numarası, oyun, çekiliş ve benzeri yollarla süreli
yayın dışında ikinci bir mal veya hizmetin verilmesinin taahhüt edildiği veya verildiği
promosyon uygulamalarında;
a) Kitap, dergi, ansiklopedi,
b) Harita, atlas, yerküre,
c) Bayrak, afiş, poster,
ç) Ajanda, takvim,
d) Kağıt ortamında basılı bulmaca,
e) Satranç takımı,
f) Sinema, tiyatro, müze, konser, opera, bale, sergi, festival ve sportif faaliyetlere
ilişkin bilet,
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g) Kültür turu,
ğ) Yurtiçi veya yurtdışında ifa edilmesi öngörülen yabancı dil eğitimi,
h) Kitap, dergi, ansiklopedi, belgesel, film, tiyatro, müzik, konser, opera ve baleye
ilişkin CD, DVD, Blu-Ray ve benzeri optik disk,
dışında herhangi bir mal veya hizmet verilemez.
(2) Süreli yayında yer alan reklamın parçası olan, süreli yayını bir defadan fazla
almayı gerektirmeyen, süreli yayının fiyatını arttırmayan ve tek kullanımlık olarak
verilen ürünler promosyon uygulaması olarak değerlendirilmez.
Promosyon uygulamasının süresi
MADDE 6 – (1) Süreli yayının birden fazla sayıda satın alınmasını gerektiren ve
belirli bir zamana yayılan promosyon uygulamalarının süresi; günlük süreli yayınlarda
yetmiş beş günü, haftalık süreli yayınlarda on sekiz haftayı, daha uzun süreli yayınlarda
ise on iki ayı geçemez.
(2) Yönetmeliğin diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla, süreli yayınlara abone
olunması durumunda promosyon olarak verilen ürünün 5 inci maddede sayılan
ürünlerle sınırlı olması ve anında tüketicilere teslim edilmesi şartıyla birinci fıkrada
belirtilen süreler uygulanmaz. Tüketicinin süreli yayın aboneliğini feshetmesi halinde,
promosyon olarak verilen ürünün iadesi istenemez.
(3) Kupon biriktirilerek yapılan promosyon uygulamalarında, son kuponun
yayımlanmasından sonra toplam kupon sayısının en az yüzde onu kadar yedek kupon
yayımlanması zorunludur.
Promosyon uygulamasının reklamları
MADDE 7 – (1) Süreli yayın kuruluşunun, promosyon uygulamasına ait
reklamlarında uygulamaya konu olan mal veya hizmetin Türkiye genelinde teslim ve
ifa tarihlerine ilişkin programını ilan etmesi zorunludur.
(2) Süreli yayın kuruluşunun, promosyon uygulamasına konu olan mal veya
hizmetin teslim yerlerine ilişkin bilgiyi ilgili süreli yayında ilan etmesi zorunludur.
Promosyon uygulamasında teslim ve ifa
MADDE 8 – (1) Promosyon uygulamasına konu olan mal veya hizmetin teslim ve
ifasının, promosyon uygulamasının bitiminden itibaren kırk beş gün içinde ilgili süreli
yayın kuruluşu tarafından yerine getirilmesi zorunludur.
(2) Malın teslimi veya hizmetin ifası ile ilgili olarak tüketiciden herhangi bir bedel
talep edilemez.
Diğer hususlar
MADDE 9 – (1) Promosyon uygulaması süresince, süreli yayının satış fiyatı,
ikinci ürün olarak verilmesi taahhüt edilen mal veya hizmetin yol açtığı maliyet artışı
nedeniyle arttırılamaz. Promosyon uygulamasına konu olan mal veya hizmet bedelinin
tamamının veya bir bölümünün tüketici tarafından karşılanması istenemez.
(2) Promosyon uygulamasına konu olan mal veya hizmet taahhüdü ve dağıtımı
bölünerek yapılamaz ve bu mal veya hizmetin ayrılmaz ya da tamamlayıcı parçaları da
ayrı bir promosyon konusu hâline getirilemez.
(3) Promosyon uygulamalarında ikinci ürün olarak verilmesi taahhüt edilen her bir
mal veya hizmete ilişkin işlemler bağımsız bir promosyon uygulaması olarak kabul
edilir.
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(4) Dağıtıldığı illerin nüfusunun toplamı, ülke nüfusunun en az yüzde yetmişini
oluşturan süreli yayınların ülke genelinde dağıtıldığı kabul edilir. Elektronik ortamda
indirilebilen süreli yayınlar aracılığıyla gerçekleştirilen promosyon uygulamalarının
ülke genelinde düzenlendiği kabul edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce
başlatılan ve devam eden promosyon uygulamaları hakkında bu Yönetmelik hükümleri
uygulanmaz.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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5.15. FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİ
Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 28/6/2014

Sayı: 29044

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; perakende olarak satışa sunulan mal ve
hizmetlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinin şekli, içeriği, kullanılması ile indirimli
satışlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, tüketicilere sunulan mal ve hizmetlere ilişkin
etiket, tarife ve fiyat listelerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanunun 54 üncü ve 84 üncü maddelerine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Açık halde satılan mal: Önceden paketlenmeksizin, tüketicinin hazır bulunduğu
bir ortamda ölçülerek satılan malı,
b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
c) Etiket: Bir malın tüm vergiler dâhil satış fiyatı, birim fiyatı, üretim yeri ile
ayırıcı özellikleri hakkında tüketicileri bilgilendirmek üzere kullanılan çeşitli boyut ve
şekillerdeki fiyat etiketini,
ç) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt
edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,
d) İndirimli satış: Mevsim değişmeleri, mal stoklarının eritilmesi, işletmenin açılması,
kapanması, devredilmesi, tasfiyesi, işyeri adresi veya faaliyet konusu değişikliği ve
benzeri nedenlerle indirim yapıldığını gösteren bir ibare ile gerçekleştirilen satışı,
e) Kanun: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,
f) Mal: Alışverişe konu olan; taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar
ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri
her türlü gayri maddi malları,
g) Malın birim fiyatı: Bir malın ticari teamül ile yerleşmiş satış usul ve şekillerine
göre adet, uzunluk, ağırlık, alan veya hacim ölçülerinden biriyle ifade edilen tüm
vergiler dâhil fiyatını,
ğ) Malın üretim yeri: Malın üretildiği ülkeyi,
h) Satış fiyatı: Bir malın veya hizmetin satışa sunulduğu tüm vergiler dahil peşin
fiyatını,
ı) Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla
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tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek
veya tüzel kişiyi,
i) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla
tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya
tüzel kişiyi,
j) Tarife ve fiyat listesi: Mal veya hizmetin satış fiyatı hakkında tüketicileri
bilgilendirmek üzere kullanılan listeyi,
k) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel
kişiyi, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar
Etiket bulundurma zorunluluğu
MADDE 5 – (1) Perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut
kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde tüketicinin ödeyeceği tüm
vergiler dâhil satış fiyatı ve birim fiyatını gösteren, üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini
içeren etiket konulması; etiket konulması mümkün olmayan hâllerde aynı bilgileri
kapsayan listelerin kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde uygun yerlere asılması
zorunludur. Hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listeler de bu madde hükmüne
göre düzenlenerek asılır.
(2) Etiket ve listelerde aşağıda yer alan hususların bulunması zorunludur:
a) Malın üretim yeri,
b) Malın ayırıcı özelliği,
c) Malın tüm vergiler dâhil satış fiyatı,
ç) Malın birim fiyatı.
(3) İthal edilmiş mallara ait etiketlerde; malın üretildiği ülke isminin Türkçe
yazılması zorunludur.
(4) Cam, naylon, karton, kâğıt ve bunlara benzer maddelerden oluşan kutu, kova,
şişe, kavanoz, poşet, torba ve benzeri ambalajlar içinde tüketiciye satılan malların
etiketlerinde; satış fiyatları ile birim fiyatlarının aynı boyut ve renkte kolaylıkla
görülebilir ve okunabilir şekilde yazılması zorunludur.
(5) Açık halde satılan mallara ilişkin etiketlerde satış fiyatı yerine sadece birim
fiyatının yer alması yeterlidir.
(6) Malın birim fiyatının satış fiyatıyla aynı olması halinde birim fiyatının
belirtilmesine gerek yoktur.
Etiket zorunluluğu olmayan mallar
MADDE 6 – (1) Üzerinde veya ambalajında, etikette aranılan hususlar basılı olarak
açıkça yazılı bulunan mallarla, kitap, dergi ve gazete gibi üzerinde fiyatı belirtilmiş
olan mallarda ve arttırma suretiyle veya özel kanunlarına göre satışı yapılan mallarda
etiket bulundurulması zorunlu değildir.
(2) Satış fiyatı, ulusal veya uluslararası borsa veya benzeri kurum ya da kuruluşlarca
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ya da ticari örf ve adetlere göre belirlenen ve uygulanan kıymetli taş veya madenlerden
yapılmış mallarda da etiket ve liste koyma zorunluluğu bulunmamakla birlikte bu
malların cinslerine göre birim satış fiyatları; bu Yönetmelik hükümlerine aykırı
olmamak üzere, satışa arz edildikleri işyerinin uygun bir yerinde kolaylıkla görülebilir
ve okunabilir bir şekilde gösterilir. Bu satış fiyatlarına işçilik bedelinin dahil olup
olmadığı ayrıca belirtilir.
Etiketin konuluş biçimi ve yeri
MADDE 7 – (1) Perakende olarak satışa arz edilen mallara konulması zorunlu
olan etiketler; malın niteliğine, malın satışa sunulduğu yerin büyüklüğüne, ticari usul
ve adetlere göre malın veya aynı nitelikteki mal gruplarının veya raflarının üzerine
konulmak, dikilmek, zımbalanmak, yapıştırılmak, bunlara herhangi bir bağ ile
tutturulmak veya asılmak suretiyle kullanılır.
Tarife ve fiyat listesi
MADDE 8 – (1) Hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre,
tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu
işyerinde, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılır,
takılır veya konulur.
(2) Tarife ve fiyat listesinde gösterilen fiyatların dışında; servis ücreti veya herhangi
bir isim altında başka bir ücret alınması halinde, bunun tarife ve fiyat listesinde
gösterilmesi zorunludur.
Etiket, tarife ve fiyat listelerinin biçim ve kapsamı
MADDE 9 – (1) Etiketlerin üzerindeki rakam ve harflerin; okunabilir, düzgün,
eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve başka rakam, kelime ve işaretlerle
karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde olması, yanıltıcı ve aldatıcı bilgiler içermemesi
zorunludur. Etiketlerin tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilecek, okunabilecek ve
hangi mala ait olduğu açıkça belli olacak şekilde konulması gerekir.
(2) Tarife ve fiyatları, meslek kuruluşları veya mevzuatına göre bu konuda yetkili
bulunan kurum ya da kuruluşlarca belirlenen hizmetlere ilişkin tarife ve fiyat listelerini
içeren belge, levha, pano ve benzerleri, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak
kaydıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca belirli tip ve ebatta hazırlanabilir.
(3) Yurt dışında ifa edilmesi öngörülen paket tur ve eğitim hizmetleri ile yurt dışına
yönelik ulaşım ve konaklama hizmetlerinin fiyat listeleri hariç olmak üzere, etiket ve
listelerde satış fiyatlarının; ‘Türk Lirası’, ‘TL’ veya ‘₺’ simgesi şeklinde yazılması
zorunludur.
(4) Bakanlık, gerektiğinde etiket, tarife ve fiyat listelerinin, şekil, boyut, cinsleri ile
benzeri hususları tespit ve ilan eder.
Malın veya hizmetin satış fiyatı
MADDE 10 – (1) Malın satış fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda
tüketici lehine olan fiyat uygulanır.
(2) Bir malın veya hizmetin miktar, sayı, ebat ve benzeri farklı birimlerden satışı
yapıldığı takdirde, her birime uygulanan fiyatlar, etiketlerde, tarife ve fiyat listelerinde
ayrı ayrı gösterilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
İndirimli satışlar
MADDE 11 – (1) İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimli satış fiyatı,
indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri ile etiketlerinde gösterilir. İndirimli
satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimden önceki fiyattan daha düşük fiyatla
satışa sunulduğunun ispatı satıcı veya sağlayıcıya aittir. Yapılan indirimin miktarı veya
oranı hesaplanırken indirimli satış fiyatından bir önceki satış fiyatı esas alınır.
(2) Fiyat indirimine giren mal veya hizmetin etiket, tarife ve fiyat listelerinde, bu
Yönetmeliğe göre yer alması gereken hususlara ek olarak, indirimli satış fiyatının, bu
Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak üzere malın veya hizmetin indirim öncesi
satış fiyatıyla birlikte ve aynı büyüklükte gösterilmesi zorunludur.
(3) Bir işletmenin, açılması, devredilmesi, işyeri adresi veya faaliyet konusu
değişikliği nedeniyle yapacağı indirimli satışların süresi üç ayı, 13/1/2011 tarihli ve
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tasfiye durumunda ise altı ayı
geçemez.
Toptan ve perakende satışların birlikte yapıldığı durumlar
MADDE 12 – (1) Toptan ve perakende satışların birlikte yapıldığı yerlerde,
perakende satışlar hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Denetim
MADDE 13 – (1) Bakanlık, belediyeler ve ilgili odalar bu Yönetmelik hükümlerinin
uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle görevlidir. Bu Yönetmeliğe aykırı
uygulamaların tespit edilmesi halinde, tespit edilen aykırılık, gereği yapılmak üzere
aykırı uygulamayı yapanın merkezinin bulunduğu valiliğe gönderilir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 14 – (1) 13/6/2003 tarihli ve 25137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Etiket, Tarife ve Fiyat Listeleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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5.16. TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU YÖNETMELİĞİ
Yayımlandığı R.Gazete:

Tarih : 13/6/2014

Sayı: 29029

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tüketicinin kullanımına sunulan malların
tanıtım, kullanım, kurulum, bakım ve basit onarımına yönelik hazırlanan tanıtma ve
kullanma kılavuzuna ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 6 ncı maddede belirtilen mallar hariç olmak üzere
tüketicinin kullanımına sunulan tüm malları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanunun 55 inci ve 84 üncü maddelerine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
b) İthalatçı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere mal veya hizmetleri ya da bu
malların hammaddelerini yahut ara mallarını ticari veya mesleki amaçlarla ithal ederek
satım, kira, finansal kiralama veya benzeri bir yolla piyasaya süren gerçek veya tüzel
kişiyi,
c) Kalıcı veri saklayıcısı: Tüketicinin kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin
amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini
ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân
veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, cd, dvd, hafıza kartı ve benzeri her
türlü araç veya ortamı,
ç) Kanun: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,
d) Kullanıcı arayüzü: Bir mal ile o malı kullanan tüketici arasındaki etkileşime
aracılık eden her türlü dijital ortamı,
e) Mal: Alışverişe konu olan taşınır eşyalardan, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen
Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzu ile satılmak zorunda olan malı,
f) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla
tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya
tüzel kişiyi,
g) Tanıtma ve kullanma kılavuzu: Tüketicinin kullanımına sunulan malların
tanıtım, kullanım, kurulum, bakım ve basit onarımına ilişkin kılavuzu ve gerektiğinde
uluslararası sembol ve işaretleri kapsayan etiketi,
ğ) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel
kişiyi,
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h) Üretici: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere tüketiciye sunulmuş olan
mal ya da bu malların hammaddelerini yahut ara mallarını üretenler ile mal üzerine
markasını, unvanını veya herhangi bir ayırt edici işaretini koyarak kendisini üretici
olarak gösteren gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Düzenleme ve Uygulama Esasları
Tanıtma ve kullanma kılavuzu düzenleme zorunluluğu
MADDE 5 – (1) Tüketicinin kullanımına sunulan malların Türkçe tanıtma ve
kullanma kılavuzuyla satılması zorunludur.
(2) Tanıtma ve kullanma kılavuzu açık, sade, anlaşılabilir bir dilde ve okunabilir
şekilde düzenlenir ve kağıt üzerinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile
tüketiciye verilir.
(3) Tanıtma ve kullanma kılavuzunun kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye sunulması
halinde bu bilgiler ayrıca üretici veya ithalatçının internet sitesinde de yer alır. Üretici
veya ithalatçının internet sitesinin bulunmaması durumunda ya da tüketicinin talep
etmesi halinde tanıtma ve kullanma kılavuzu, herhangi bir ücret talep edilmeksizin
ayrıca kağıt üzerinde tüketiciye verilir.
(4) Tanıtma ve kullanma kılavuzu, malın özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine
göre malın veya ambalajının üzerine yazılabilir veya eklenebilir.
(5) Malın kullanıcı arayüzünde yer alan yazılı, sesli ve görüntülü ifadelerin Türkçe
olması zorunludur.
Tanıtma ve kullanma kılavuzu düzenleme zorunluluğu olmayan mallar
MADDE 6 – (1) Aşağıda belirtilen mallar için tanıtma ve kullanma kılavuzu
düzenlenmesi zorunlu değildir:
a) Her çeşit metal, PVC, polietilen ve benzeri plastik boru ve bağlantı parçaları ile
cıvata, kelepçe, vida, saplama, somun, çivi, pim ve benzeri bağlama elemanları,
b) Kağıt, kalem, silgi ve benzeri kırtasiye malzemeleri,
c) Kürek, bel, kazma, tırmık, el arabası ve benzeri tarım aletleri,
ç) Pense, tornavida, çekiç, keski, testere, makas ve benzeri mekanik el aletleri,
d) Mendil, kemer, pantolon askısı, düğme, fermuar ve benzeri giyim aksesuarları,
e) Tuğla, kiremit, briket gibi inşaat malzemeleri ile dökme olarak satılan çimento,
kireç, kum, çakıl, kömür ve benzeri mineral ve ürünler,
f) Çatal, kaşık, kepçe, bıçak, tabak, bardak ve benzeri mutfak eşyaları ile makas,
vazo ve saksı gibi ev eşyaları,
g) El sanatları, kuyumculuk ve benzeri diğer sanatsal ürünler,
ğ) Şerit metre, kumpas, gönye ve benzeri mekanik ölçü aletleri,
h) Servis istasyonlarınca değiştirilen yedek parçalar,
ı) Malın özelliğine ve tüketiciye sunuluş şekline göre ambalaj içerisinde satılan ve
ambalajında özellikleri ve kullanım şekli belirtilen;
1) Makine yağı, antifriz, hidrolik yağı, kibrit, gübre, tiner, vernik, boya incelticileri,
kozmetik ve diğer kimyevi ürünler,
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2) Boya, çimento, kireç ve benzeri ürünler,
3) Yiyecek ve içecek gıda maddeleri,
4) Temizlik maddeleri,
5) Kömür ve benzeri yakacak maddeleri.
Tanıtma ve kullanma kılavuzunda bulunması gereken bilgiler
MADDE 7 – (1) Tanıtma ve kullanma kılavuzunda, malın özelliğine ve tüketiciye
sunuluş biçimine göre aşağıda belirtilen bilgilerin bulunması zorunludur:
a) Üretici veya ithalatçı firmanın unvan, adres, telefon numarası ve diğer iletişim
bilgileri,
b) Kullanım, kurulum, bakım ve basit onarımda uyulması gereken kurallar,
c) Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar,
ç) Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler,
d) Özellikleri ile ilgili tanıtıcı ve temel bilgiler,
e) Tüketicinin yapabileceği bakım, onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler,
f) Periyodik bakım gerekmesi durumunda, periyodik bakımın, yapılacağı zaman
aralıkları ile kim tarafından yapılması gerektiğine ilişkin bilgiler,
g) Bağlantı veya montajın nasıl yapılacağını gösterir şema ile bağlantı veya montajın
kim tarafından yapılacağına ilişkin bilgiler,
ğ) 13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Satış Sonrası
Hizmetler Yönetmeliği eki listede tespit ve ilan edilen kullanım ömrü,
h) Yetkili servis istasyonları ile yedek parça malzemelerinin temin edilebileceği
yerlerin unvan, adres, telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri,
ı) İthal edilmiş mallarda, yurt dışındaki üretici firmanın unvan, adres, telefon
numarası ve diğer iletişim bilgileri,
i) Kanunun 11 inci maddesinde tüketiciye sağlanan seçimlik haklara ilişkin bilgi,
j) Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici
mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerine ilişkin bilgi,
k) Varsa tüketiciye sağlanan diğer haklar.
(2) Enerji tüketen mallarda, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bilgilere ek
olarak, malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgilerin yer alması
zorunludur.
(3) Malın teknik özelliği veya tüketicinin kullanımında karşılaşacağı kolaylıklar da
dikkate alınarak, yukarıda belirtilen bilgilerin işaret veya şekil çizmek suretiyle açık
olarak anlatılabilmesi halinde, ayrıca yazılı bir metin aranmaz.
(4) Malın güvenli kullanımına ilişkin hususların malın üzerinde yer alması halinde
yazılı ve sesli ifadelerin Türkçe olması zorunludur.
(5) Malların ilgili teknik düzenlemesi uyarınca kişinin sağlığı ile çevreye zararlı
veya tehlikeli olabilmesi durumunda, bu malın güvenli kullanılabilmesi için malın
üzerine veya tanıtma ve kullanma kılavuzuna bu durumla ilgili açıklayıcı bilgi ve
uyarılar açıkça görülecek ve okunacak şekilde konulur veya yazılır.
Üretici, ithalatçı ve satıcının sorumluluğu
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MADDE 8 – (1) Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzlarının hazırlanması
sorumluluğu üretici ve ithalatçıya, tüketiciye verilmesi ve teslim edildiğinin ispat
sorumluluğu ise satıcıya aittir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 9 – (1) 14/6/2003 tarihli ve 25138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten
kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin beşinci fıkrası 1/1/2015
tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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5.17. GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİ
Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 13/6/2014

Sayı: 29029

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; garanti belgesi ile satılmak zorunda olan
malları belirlemek ve garanti belgesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, garanti belgesi ile satılmak zorunda olan ekli
listede yer alan malları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanunun 56 ncı ve 84 üncü maddelerine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Azami tamir süresi: 13/6/2014 tarihli ve 29029 Sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği ekinde yer alan listedeki her mal
grubu için tespit edilen süreleri,
b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
c) Garanti belgesi: Üretici ve ithalatçılar tarafından, tüketiciye yönelik üretilen,
ithal edilen veya satılan mallar için düzenlenen ve tüketicinin sahip olduğu hakları
gösteren belgeyi,
ç) Genel Müdürlük: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünü,
d) İş günü: Ulusal, resmî ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve pazar günleri
dışındaki çalışma günlerini,
e) İthalatçı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere, bu Yönetmeliğe ekli listedeki
malları ticari veya mesleki amaçlarla ithal ederek satım, kira, finansal kiralama veya
benzeri bir yolla piyasaya süren gerçek veya tüzel kişiyi,
f) Kanun: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,
g) Mal: Alışverişe konu olan taşınır eşyalardan Bakanlıkça, bu Yönetmeliğin eki
listede tespit ve ilan edilen, garanti belgesi ile satılması zorunlu olan malı,
ğ) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere, ticari veya mesleki amaçlarla
tüketiciye, bu Yönetmeliğe ekli listedeki malları sunan ya da mal sunanın adına ya da
hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
h) Üretici: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere, bu Yönetmeliğe ekli listedeki
malları üretenler ile mal üzerine markasını, unvanını veya herhangi bir ayırt edici
işaretini koyarak kendisini üretici olarak gösteren gerçek veya tüzel kişiyi,
ı) Yetkili servis istasyonu: Üretici veya ithalatçıların, ürettikleri veya ithal ettikleri
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mallar için; kullanım ömürleri süresince satış sonrası montaj, bakım ve onarım
hizmetlerini yürütmek üzere, kendileri tarafından veya aralarındaki sözleşme uyarınca,
bu amaçla yetki verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ya da kurulmuş
bulunan tesisleri, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Garanti Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Esaslar
Garanti belgesi düzenleme zorunluluğu
MADDE 5 – (1) Üretici ve ithalatçılar, tüketicilere yönelik ürettikleri veya ithal
ettikleri, bu Yönetmeliğe ekli listede yer alan kullanılmamış mallar için garanti belgesi
düzenlemek zorundadırlar.
(2) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanacak garanti belgesinin
tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi ve bu yükümlülüğün yerine getirildiğinin
ispatı satıcıya aittir.
(3) Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez.
Garanti süresi
MADDE 6 – (1) Garanti süresi; malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar
ve asgari iki yıl veya bu Yönetmeliğe ekli listedeki ölçü birimi ile tespit edilen değer
kadardır.
(2) Garanti süresinin başka bir ölçü birimi ile belirlenmiş olması halinde, malın
üzerinde bu ölçü biriminin tespitine yönelik bir düzeneğin bulunması veya yapısının
bu değerin tespitine uygun olması gerekir. Aksi halde garanti süresinin asgari iki yıl
olduğu kabul edilir.
(3) Malın arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
Garanti belgesinde bulunması zorunlu bilgiler
MADDE 7 – (1) Tüketicilere verilecek garanti belgesinde aşağıdaki bilgilerin yer
alması zorunludur:
a) Üretici veya ithalatçı firmanın unvanı, adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri
ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,
b) Satıcının unvanı, adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri ile yetkilisinin imzası
ve kaşesi,
c) Fatura tarih ve sayısı,
ç) Malın cinsi, markası, modeli ile varsa bandrol ve seri numarası,
d) Malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri,
e) Garanti süresi,
f) Azami tamir süresi,
g) Bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamının garanti süresince garanti
kapsamında olduğuna ilişkin bilgi,
ğ) Kanunun 11 inci maddesinde tüketiciye sağlanan seçimlik haklara ilişkin bilgi,
h) Kullanım hatalarına ilişkin bilgi,
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ı) Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici
mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerine ilişkin bilgi,
i) Varsa tüketiciye sağlanan diğer haklar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tüketicinin Garanti ile İlgili Hakları
Ücretsiz onarım isteme hakkı
MADDE 8 – (1) Tüketicinin, Kanunun 11 inci maddesinde yer alan seçimlik
haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı,
değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin
malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
(2) Tüketici, ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir.
Satıcı, üretici ve ithalatçı, tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen
sorumludur.
Tüketicinin diğer hakları
MADDE 9 – (1) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya
ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi,
durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya
imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı,
tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı,
üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
(2) Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri
beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında
bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız
değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun
teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
(3) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını
seçtiği durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim
tutarını derhal tüketiciye iade etmek zorundadır.
(4) Tüketicinin, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkını seçmesi durumunda
satıcı, üretici veya ithalatçının, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebinin
kendilerine bildirilmesinden itibaren azami otuz iş günü içerisinde, bu talebi yerine
getirmesi zorunludur.
(5) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen raporun, arızanın bildirim tarihinden
itibaren o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenmesi zorunludur.
Değiştirilen malın garanti süresi
MADDE 10 – (1) Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi,
satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.
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Kullanım hatası
MADDE 11 – (1) Tüketicinin malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan
hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar hakkında 8 inci ve 9 uncu
madde hükümleri uygulanmaz.
(2) Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis
istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın
satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi
içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye
verilmesi zorunludur.
(3) Tüketiciler, ikinci fıkrada belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından
tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem
heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 12 – (1) 14/6/2003 tarihli ve 25138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
GEREĞİNCE GARANTİ BELGESİ İLE SATILMASI ZORUNLU OLAN
ÜRÜNLER LİSTESİ
GARANTİ
SÜRESİ

SEKTÖR/ÜRÜN
1

SAĞLIK SEKTÖRÜ
1.1

1.2

1.3

KİŞİSEL KULLANIM CİHAZLARI
1.1.1

TANSİYON ALETLERİ

2 YIL

1.1.2

KAN DEĞERİ ÖLÇEN
CİHAZLAR

2 YIL

1.1.3

İŞİTME CİHAZLARI

2 YIL

1.1.4

KONUŞMA CİHAZLARI

2 YIL

1.1.5

ATEŞ ÖLÇEN CİHAZLAR

2 YIL

1.2.1

ELEKTRONİK GÖĞÜS
POMPALARI

2 YIL

1.2.2

BİBERON ISITICILARI

2 YIL

1.2.3

BİBERON
STERİLİZATÖRLERİ

2 YIL

1.2.4

MAMA HAZIRLAMA
SETLERİ

2 YIL

1.2.5

ÇOCUK OTO
KOLTUKLARI

2 YIL

1.2.6

MAMA SANDALYELERİ

2 YIL

1.2.7

ÇOCUK ARABALARI VE
PUSETLERİ

2 YIL

MASAJ ALETLERİ

2 YIL

ANNE VE ÇOCUK ÜRÜNLERİ

MASAJ ALET VE CİHAZLARI
1.3.1

1.4

BEDENSEL ENGELLİLERE AİT CİHAZLAR
1.4.1

282

TEKERLEKLİ
SANDALYELER

2 YIL

2

3

1.4.2

ENGELLİLER İÇİN
AKÜLÜ ARAÇLAR

2.1

GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ

2 YIL

2.2

GÖZLÜK ÇERÇEVELERİ

2 YIL

2.3

ÜÇ BOYUTLU GÖZLÜKLER

2 YIL

2 YIL

GÖZLÜKLER

ISITMA VE HAVALANDIRMA CİHAZLARI
3.1

KLİMALAR

2 YIL

3.2

ISI POMPALARI

2 YIL

3.3

FAN KOİLLER

2 YIL

3.4

BRÜLÖRLER

2 YIL

3.5

KALORİFER KAZANLARI

2 YIL

3.6

KAT KALORİFERLERİ

2 YIL

3.7

KOMBİLER

2 YIL

3.8

DOĞALGAZ / LPG SOBALARI

2 YIL

3.9

GAZYAĞLI SOBALARI

2 YIL

3.10

KATI YAKIT SOBALARI

2 YIL

3.11

ELEKTRİKLİ ODA ISITICILARI

2 YIL

3.12

ŞOFBENLER

2 YIL

3.13
3.14
3.15
3.16

TERMOSİFONLAR
PENCERE TİPİ FANLAR
VANTİLATÖRLER
DAVLUMBAZLAR

2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
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3.17
3.18
3.19
4

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

HAVA TEMİZLEYİCİLER VE
NEMLENDİRİCİLER

2 YIL
2 YIL

HİDROFORLAR
SU ARITMA CİHAZLARI
MOTORLU SU POMPALARI

VANALAR
BATARYALAR (SIHHİ TESİSAT)
SENSÖRLÜ MUSLUK APARATLARI
REZERVUARLAR
KÜVET VE DUŞ TEKNELERİ
LAVABOLAR

2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL

4.10

KLOZETLER

2 YIL

4.11

EVİYELER

2 YIL

TAŞINABİLİR ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

284

FANLI ELBİSE KURUTUCULAR

2 YIL

SIHHİ TESİSAT ALET VE CİHAZLARI
4.1

5

ASPİRATÖRLER

TESTERE MAKİNELERİ
POLİSAJ MAKİNELERİ
MATKAPLAR
LEHİM TABANCALARI
VİDALAMA MAKİNELERİ
ZIMPARA MAKİNELERİ

2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL

6

MOTORLAR
6.1
6.2
6.3

7

8

ELEKTRİK MOTORLARI
İÇTEN YANMALI MOTORLAR

DIŞTAN TAKMALI DENİZ MOTORLARI

2 YIL
2 YIL
2 YIL

EVLERDE KULLANILAN ALTERNATİF ENERJİ SİSTEMLERİ İLE ISITMA VE AYDINLATMA CİHAZLARI
7.1

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ISITMA
SİSTEMLERİ

2 YIL

7.2

GÜNEŞ ENERJİSİNİ ELEKTRİK
ENERJİSİNE ÇEVİREN SİSTEMLER

2 YIL

7.3

RÜZGAR ENERJİSİNİ ELEKTRİK
ENERJİSİNE ÇEVİREN SİSTEMLER

2 YIL

ELEKTRONİK, TELEKOMÜNİKASYON ALET VE CİHAZLARI
8.1

8.2

TELEKOMÜNİKASYON ALET VE
CİHAZLARI
8.1.1

SABİT HATLI
TELEFONLAR

2 YIL

8.1.2

CEP TELEFONLARI

2 YIL

8.1.3

UYDU TELEFONLARI

2 YIL

8.1.4

MODEMLER

2 YIL

8.1.5

FAKSLAR

2 YIL

8.1.6

ARAÇ İÇİ KONUŞMA
KİTLERİ

2 YIL

8.2.1

BİLGİSAYARLAR

2 YIL

8.2.2

MOUSE

2 YIL

8.2.3

MONİTÖRLER

2 YIL

8.2.4

YAZICILAR

2 YIL

8.2.5

TARAYICILAR
(SCANNER)

2 YIL

BİLGİSAYAR VE ÇEVRE BİRİMLERİ
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8.3

8.4
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8.2.6

SES KAYIT CİHAZLARI

2 YIL

8.2.7

KLAVYELER

2 YIL

8.2.8

HARİCİ DİSK ÜNİTELERİ

2 YIL

8.2.9

PC KAMERALAR
(WEBCAM)

2 YIL

8.2.10

OYUN KONSOLLARI

2 YIL

8.2.11

İŞLEMCİLER

2 YIL

8.2.12

KART OKUYUCULAR

2 YIL

8.2.13

AĞ GÜVENLİK
CİHAZLARI

2 YIL

8.2.14

HARD DISKLER

2 YIL

8.2.15

ANAKARTLAR

2 YIL

8.2.16

KİTAP OKUYUCULAR

2 YIL

8.2.17

DİJİTAL FOTOĞRAF
ÇERÇEVESİ

2 YIL

8.3.1

GÜVENLİK AMAÇLI
KAMERALAR

2 YIL

8.3.2

GÜVENLİK AMAÇLI
MONİTÖRLER

2 YIL

8.3.3

GÜVENLİK AMAÇLI
KAYIT CİHAZLARI

2 YIL

8.3.4

ALARM CİHAZLARI

2 YIL

8.3.5

EV İÇİ DİNLEME VE
İZLEME CİHAZLARI

2 YIL

GÜVENLİK VE ALARM SİSTEMLERİ

EV VE BENZERİ YERLERDE KULLANILAN ELEKTRONİK CİHAZLAR
8.4.1

TELEVİZYONLAR

2 YIL

8.4.2

PİKAP-PLAK ÇALARLAR

2 YIL

8.4.3

MÜZİK SETLERİ

2 YIL

8.5

8.4.4

RADYOLAR

2 YIL

8.4.5

SES KAYDEDİCİ VE
OYNATICI CİHAZLAR
(CD,DVD,VCD vb.)

2 YIL

8.4.6

MEDYA
OYNATICILAR(MP3, MP4
vb.)

2 YIL

8.4.7

EV SİNEMA SİSTEMLERİ

2 YIL

8.4.8

SES DÜZENLEYİCİLER

2 YIL

8.4.9

HOPARLÖRLER

2 YIL

8.4.10

KULAKLIKLAR

2 YIL

8.4.11

DATABANKLAR

2 YIL

8.4.12

ELEKTRONİK
SÖZLÜKLER

2 YIL

8.4.13

PROJEKSİYON
CİHAZLARI

2 YIL VEYA
5.000 SAAT
(Hangisi
Önce
Dolarsa)

8.4.14

HESAP MAKİNELERİ

2 YIL

8.4.15

ELEKTRONİK PARA
KASALARI

2 YIL

8.4.16

UYDU ALICILARI
(RECEİVER)

2 YIL

UYDU YARDIMI İLE KONUM BELİRLEME CİHAZLARI
8.5.1

8.6

9

GPS YÖN BULMA
KONUMLAMA
CİHAZLARI

2 YIL

FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR
8.6.1

KAMERALAR

2 YIL

8.6.2

FOTOĞRAF MAKİNELERİ

2 YIL

ELEKTRİKLİ ALET VE CİHAZLAR
9.1

JENERATÖRLER

2 YIL

9.2

AKÜMÜLATÖRLER

2 YIL
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10

9.3

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI

2 YIL

9.4

DÖNÜŞTÜRÜCÜLER (İNVERTÖR)

2 YIL

9.5

REGULATÖRLER

2 YIL

BİNEK OTOMOBİLLER

2 YIL VEYA
60.000 KM.
(Hangisi
Önce
Dolarsa)

TAŞITLAR

10.1

10.2
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2 YIL VEYA
100.000 KM.
(Hangisi
Önce
Dolarsa)

KAMYONETLER

10.3

MOTOSİKLETLER

2 YIL VEYA
30.000 KM.
(Hangisi
Önce
Dolarsa)

10.4

DENİZ MOTOSİKLETLERİ

2 YIL

10.5

KAR MOTOSİKLETLERİ

2 YIL

10.6

BİSİKLETLER

2 YIL

10.7

KARAVANLAR

2 YIL

10.8

TAŞIT YEDEK PARÇALARI

10.8.1

ARAÇ LASTİKLERİ

2 YIL VEYA
1,6 mm DİŞ
DERİNLİĞİ
(Hangisi
Önce
Dolarsa)

10.8.2

FARLAR

2 YIL

10.8.3

GÖSTERGE TABLOSU VE
GÖSTERGELER

2 YIL

10.8.4

MERKEZİ KİLİTLER

2 YIL

10.8.5

EMNİYET KEMERİ VE
BAĞLANTILARI

2 YIL

10.8.6

EMNİYET CAMLARI

2 YIL

10.8.7

EGZOZ BORU VE
SUSTURUCULAR

2 YIL

10.9
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10.8.8

ŞARJ DİNAMOSU

2 YIL

10.8.9

JANTLAR

2 YIL

10.8.10

KATALİTİK
KONVERTÖRLER

2 YIL

10.8.11

AMORTİSÖRLER

2 YIL

10.8.12

RADYATÖRLER

2 YIL

10.8.13

OTO KLİMALARI

2 YIL

10.9.1

LPG DÖNÜŞÜM KİTLERİ

2 YIL

10.9.2

CNG DÖNÜŞÜM KİTLERİ

2 YIL

10.9.3

ELEKTRİK DÖNÜŞÜM
KİTLERİ

2 YIL

ARAÇ DÖNÜŞÜM KİTLERİ

EV TİPİ DİKİŞ
MAKİNALARI

2 YIL

BAHÇELERDE
12 KULLANILAN
MAKİNALAR

13

12.1

ÇİM-OT-ÇİT KESME MAKİNALARI

2 YIL

12.2

ÇİM BİÇME MAKİNALARI

2 YIL

12.3

ZİNCİRLİ TESTERE MAKİNALARI

2 YIL

12.4

ÇAPALAMA MAKİNALARI

2 YIL

13.1

ELEKTRİK SAYAÇLARI

2 YIL

13.2

DOĞALGAZ SAYAÇLARI

2 YIL

13.3

SU SAYAÇLARI

2 YIL

13.4

ISI SAYACI - PAY ÖLÇER

2 YIL

13.5

SAATLER

2 YIL

ÖLÇME ALET VE
CİHAZLARI
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13.6

2 YIL

ODA TERMOSTATLARI

14 SPOR, AV ALET VE MAKİNALARI
14.1

14.2

SPOR ALETLERİ
14.1.1

KONDİSYON
BİSİKLETLERİ

2 YIL

14.1.2

KOŞU BANDLARI

2 YIL

14.1.3

KONDİSYON KÜREĞİ

2 YIL

14.1.4

AĞIRLIK ÇALIŞMA
MAKİNALARI

2 YIL

AV TÜFEKLERİ

2 YIL

AV ALETLERİ
14.2.1

15 EV VE BENZERİ YERLERDE KULLANILAN ELEKTRİKLİ VE GAZLI CİHAZLAR
15.1
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EV ALETLERİ
15.1.1

BUZDOLAPLARI

2 YIL

15.1.2

DERİN DONDURUCULAR

2 YIL

15.1.3

ARAÇ BUZDOLAPLARI

2 YIL

15.1.4

SU SEBİLLERİ

2 YIL

15.1.5

BULAŞIK MAKİNELERİ

2 YIL

15.1.6

ÇAMAŞIR MAKİNELERİ

2 YIL

15.1.7

ÇAMAŞIR KURUTMA
MAKİNELERİ

2 YIL

15.1.8

ELEKTRİKLİ
SÜPÜRGELER

2 YIL

15.1.9

FIRINLAR

2 YIL

15.1.10

OCAKLAR

2 YIL

15.1.11

MİKRODALGA FIRINLAR

2 YIL

15.2

15.3

15.1.12

BUHARLI TEMİZLİK
MAKİNELERİ

2 YIL

15.1.13

BUZ YAPMA
MAKİNELERİ

2 YIL

15.1.14

ÇÖP ÖĞÜTME
MAKİNELERİ

2 YIL

15.1.15

DÜDÜKLÜ TENCERELER

2 YIL

15.1.16

ÜTÜLER

2 YIL

15.2.1

SAÇ KESME
MAKİNELERİ

2 YIL

15.2.2

SAÇ ŞEKİLLENDİRME
CİHAZLARI

2 YIL

15.2.3

SAÇ KURUTMA
MAKİNELERİ

2 YIL

15.2.4

ELEKTRİKLİ TRAŞ
MAKİNELERİ

2 YIL

15.2.5

EPİLASYON CİHAZLARI

2 YIL

15.2.6

SAKAL BIYIK KESME VE
DÜZELTME MAKİNELERİ

2 YIL

KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ(PİLLİ
ÜRÜNLER HARİÇ)

BESİN HAZIRLAYICI CİHAZ VE MAKİNELER
15.3.1

EKMEK KIZARTMA
MAKİNELERİ

2 YIL

15.3.2

EKMEK KESME
MAKİNELERİ

2 YIL

15.3.3

EKMEK YAPMA
MAKİNELERİ

2 YIL

15.3.4

TOST MAKİNELERİ

2 YIL

15.3.5

YOĞURT YAPMA
MAKİNELERİ

2 YIL

15.3.6

YUMURTA PİŞİRİCİLER

2 YIL

15.3.7

KARIŞTIRICILAR

2 YIL

15.3.8

ÇAY/ KAHVE
MAKİNELERİ

2 YIL

15.3.9

MEYVE SEBZE
SIKACAKLARI

2 YIL
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15.3.10

ET KIYMA MAKİNELERİ

2 YIL

15.3.11

MISIR PATLATMA
MAKİNELERİ

2 YIL

15.3.12

SU ISITICILAR (KETTLE)

2 YIL

15.3.13

ELEKTRİKLİ PİŞİRİCİLER

2 YIL

15.3.14

BUHARLI PİŞİRİCİLER

2 YIL

15.3.15

MUTFAK ROBOTLARI

2 YIL

15.3.16

FRİTÖZLER

2 YIL

15.3.17

IZGARALAR

2 YIL

15.3.18

BLENDERLAR

2 YIL

15.3.19

DOĞRAYICILAR

2 YIL

15.3.20

GIDA ÖĞÜTÜCÜLER

2 YIL

15.3.21

KAHVE ÖĞÜTÜCÜLER

2 YIL

15.3.22

ELEKTRİKLİ CEZVELER

2 YIL

15.3.23

DONDURMA YAPMA
MAKİNALARI

2 YIL

16.1

ORG

2 YIL

16.2

PİYANO

2 YIL

16.3

BAĞLAMALAR

2 YIL

16.4

BATERİLER

2 YIL

16.5

GİTARLAR

2 YIL

16 MÜZİK ALETLERİ

17 AHŞAP VE METAL MOBİLYALAR

2 YIL

18 KAPI VE PENCERELER

2 YIL
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19 KAPI AÇMA VE KAPAMA DÜZENEKLERİ
19.1

KAPI HİDROLİKLERİ

2 YIL

19.2

KAPI KİLİTLERİ

2 YIL

19.3

KAPI OTOMATLARI

2 YIL
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5.18. SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ
Yayımlandığı R.Gazete:

Tarih : 13/6/2014

Sayı: 29029

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ekli listede yer alan malların kullanım
ömürleri, azami tamir süreleri ile satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerine
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, üretici veya ithalatçıların satış sonrası montaj,
bakım ve onarım hizmetlerini vermek zorunda oldukları, ekli listede yer alan mallar
ile herhangi bir üretici veya ithalatçıya bağlı olmaksızın faaliyette bulunan servis
istasyonları tarafından yürütülen hizmetleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanunun 58 inci ve 84 üncü maddelerine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Azami tamir süresi: Bu Yönetmeliğe ekli listede yer alan her mal grubu için tespit
edilen süreleri,
b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
c) Genel Müdürlük: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünü,
ç) İl Müdürlüğü: Bakanlık ticaret il müdürlüklerini,
d) İş günü: Ulusal, resmî ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve pazar günleri
dışındaki çalışma günlerini,
e) İthalatçı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere, bu Yönetmeliğe ekli listedeki
malları ticari veya mesleki amaçlarla ithal ederek satım, kira, finansal kiralama veya
benzeri bir yolla piyasaya süren gerçek veya tüzel kişiyi,
f) Kanun: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,
g) Kullanım ömrü: Malın, tüketiciye teslim tarihinden başlayan ve bu Yönetmeliğe
ekli listede yer alan her mal grubu için tespit edilen süreleri,
ğ) Mal: Alışverişe konu olan taşınır eşyalardan, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen,
satış sonrası hizmet istenecek ürünler listesinde yer alan malı,
h) Özel servis: Herhangi bir üretici veya ithalatçıya bağlı olmaksızın faaliyette
bulunan servis istasyonlarını,
ı) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla
tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya
tüzel kişiyi,
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i) Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi: Yurt içinde üretilen veya ithal edilen mallar
ile ilgili olarak, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince üretici veya
ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım ve onarım hizmetleri için,
yeterli teknik kadro, takım, teçhizat bulunduğunu gösteren ve firmanın unvanı ile
merkez adresine göre düzenlenen belgeyi,
j) Servis istasyonu: Yetkili servis istasyonları ile özel servisleri,
k) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel
kişiyi,
l) Üretici: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere, bu Yönetmeliğe ekli listedeki
malları üretenler ile mal üzerine markasını, unvanını veya herhangi bir ayırt edici
işaretini koyarak kendisini üretici olarak gösteren gerçek veya tüzel kişiyi,
m) Yetkili servis istasyonu: Üretici veya ithalatçıların ürettikleri veya ithal ettikleri
mallar için; kullanım ömürleri süresince satış sonrası montaj, bakım ve onarım
hizmetlerini yürütmek üzere, kendileri tarafından veya aralarındaki sözleşme uyarınca,
bu amaçla yetki verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ya da kurulmuş
bulunan tesisleri, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Servis İstasyonları ve Servis Hizmetleri ile İlgili Esaslar
Yetkili servis istasyonlarının kuruluşu
MADDE 5 – (1) Üretici veya ithalatçılar, ekli listede yer alan her mal grubu için
belirtilen kullanım ömrü süresince, satış sonrası hizmetleri sağlamak üzere yine ekli
listede tespit edilen yer, sayı ve özellikte yetkili servis istasyonunu, yeterli teknik
kadroya sahip şekilde kurmak zorundadır.
(2) Üretici veya ithalatçılar, yetkili servis istasyonlarını kendileri kurabileceği gibi
verilen hizmetlerden sorumlu olmak şartıyla kurulu bulunan servis istasyonlarından
veya servis organizasyonlarından da faydalanabilir.
Başvuru ve izin
MADDE 6 – (1) Üretici veya ithalatçıların, ekli listede yer alan mallar için
Bakanlıkça onaylı satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi alması zorunludur. Bu
Yönetmeliğin ekli listesinde yer alan ancak servis istasyonu gerekmeyen mallar için
satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi düzenlenmez.
(2) Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesine yönelik başvurular, Bakanlığın internet
sayfasında, elektronik imza ile yapılır ve elektronik imza ile onaylanır.
(3) Başvuru ile ilgili hususlar Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir.
(4) Başvuru üzerine Genel Müdürlükçe, Kanun ve bu Yönetmeliğe uygunluk
açısından gerekli incelemeler yapılarak yeterli görülenlere satış sonrası hizmet
yeterlilik belgesi verilir.
(5) Genel Müdürlük, başvuruları değerlendirirken gerek duyması halinde tüketicilerin
sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla; belgelendirme
yapılacak ürünle ilgili olarak, gerekli incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya yetkili
olup, daha önce onaylanmış kuruluşlardan alınacak raporları ve ürünle ilgili olarak
diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen belgeleri de dikkate alabilir.
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Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi geçerlilik süresi ve diğer işlemler
MADDE 7 – (1) Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi geçerlilik süresi iki yıldır.
Süresi dolan belgeler için yeniden başvuru yapılır.
(2) Satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgelerine yönelik; unvan, adres, servis
istasyonu, kapsam değişikliği ve benzeri müracaatlar sırasında istenecek bilgi ve
belgeler Genel Müdürlükçe ayrıca belirlenerek Bakanlığın internet sayfasında ilan
edilir.
(3) Yetkili servis istasyonu değişikliklerinin, üretici veya ithalatçı tarafından on beş
gün içerisinde Bakanlığa bildirilmesi zorunludur.
Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesinin iptali
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmeliğe aykırı uygulamaların tespiti ve bununla ilgili
olarak Genel Müdürlüğün yazılı uyarısına rağmen verilen süre içerisinde durumun
düzeltilmemesi halinde, üretici veya ithalatçının satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi
iptal edilir.
Yetkili servis istasyonlarının özellikleri ve sayısı
MADDE 9 – (1) Yetkili servis istasyonlarının; hizmet konularına göre Bakanlık
veya görevlendireceği başka bir kurum veya kuruluş tarafından belirlenen düzenleme
veya standartlarda belirtilen özellikleri taşıması gerekir.
(2) Üretilen veya ithal edilen malın; özelliği, kullanım amacı ve yeri ile satış
miktarı dikkate alınarak bu Yönetmelik eki listede tespit ve ilan edilen yetkili servis
istasyonlarının sayıları ve bunlarda aranacak özellikler, gerektiğinde ilgili kurum ve
kuruluşların da görüşü alınarak, Genel Müdürlük tarafından belirlenir veya değiştirilir.
(3) Yetkili servis istasyonlarının kuruluşu ile ilgili müracaatlar sırasında istenecek
bilgi ve belgeler Genel Müdürlükçe ayrıca belirlenir ve Bakanlığın internet sayfasında
ilan edilir.
(4) Yetkili servis istasyonlarının kontrolü Genel Müdürlüğün veya ilgili İl
Müdürlüğünün görevlendireceği personel ya da Bakanlık tarafından yetki verilen
kurum veya kuruluşlar tarafından yapılır. Yeterli bulunan yetkili servis istasyonları
için, bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu gösteren belge düzenlenir.
Servis istasyonlarının sorumlulukları
MADDE 10 – (1) Tüketicinin bulunduğu yerde yetkili servis istasyonunun
olmaması halinde satış sonrası hizmetlerin verilmesinden, tüketiciye en yakın yerdeki
yetkili servis istasyonu sorumludur.
(2) Tüketiciye en yakın yerdeki yetkili servis istasyonunda satış sonrası hizmet
verilmesinin mümkün olmaması durumunda; malın firma merkezine ya da diğer bir
yetkili servis istasyonuna ulaştırılması ve geri gönderilmesi ile ilgili olarak tüketiciden
nakliye, posta, kargo veya benzeri herhangi bir ulaşım gideri talep edilemez.
(3) Servis istasyonlarının, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen hususları
içeren belgeleri düzenlemesi ve bunların birer nüshasını tüketicilere vermesi zorunludur.
(4) Kullanım ömrü süresince malın yetkili servis istasyonlarındaki bakım ve onarım
süresi azami tamir süresini geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin
arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi
dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Tüketici
arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup ve benzeri bir yolla
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yapabilir. Uyuşmazlık halinde bildirime ilişkin ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.
(5) Malın tamirinin tamamlandığı tarih tüketiciye telefon, kısa mesaj, faks, e-posta,
iadeli taahhütlü mektup ve benzeri bir yolla bildirilir. Uyuşmazlık halinde bildirime
ilişkin ispat yükümlülüğü yetkili servis istasyonuna aittir.
(6) Malın garanti süresi dışında, servis istasyonları tarafından verilen montaj,
bakım ve onarım hizmetiyle ilgili olarak, bir yıl içerisinde aynı arızanın tekrarı halinde
tüketiciden herhangi bir isim altında ücret istenemez. Tüketicinin malı kullanım
kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar bu fıkra
kapsamı dışındadır.
(7) Malın garanti süresi dışında, garanti belgesi ile satılması zorunlu olmayan
bir parçasının servis istasyonu tarafından değiştirilmesi veya satılması durumunda,
değişen veya satılan parça için altı aydan aşağı olmamak üzere bir garanti süresi verilir.
Servis istasyonlarınca düzenlenecek belgeler
MADDE 11 – (1) Servis istasyonlarının, kendilerine kargo ile gönderilen arızalı
mallar hariç olmak üzere, kendilerine teslim edilen veya kendileri tarafından teslim
alınan arızalı mallar ile ilgili olarak malın teslim alındığına dair aşağıdaki bilgileri
içeren bir belge düzenlemesi zorunludur:
a) Malı teslim edenin adı, soyadı ve imzası,
b) Malı teslim alanın adı, soyadı ve imzası,
c) Tüketicinin mala ilişkin şikayet ve talepleri,
ç) Malın cinsi, markası ve modeli,
d) Garanti kapsamı içindeki malların arızasının on iş günü içerisinde giderilmemesi
halinde üretici veya ithalatçının; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, tüketiciye benzer
özelliklere sahip başka bir malın verileceğine dair bilgi,
e) Malın teslim veya arızanın bildirim tarihi.
(2) Servis istasyonlarının, tüketicilere teslim edilen mallarla ilgili olarak aşağıdaki
bilgileri içeren servis fişini tekemmül ettirmesi ve tüketicilere vermesi zorunludur:
a) Servis istasyonunun unvan, adres, telefon, faks ve diğer erişim bilgileri,
b) Malın tüketiciye teslim tarihi,
c) Malın arızasına ve yapılan işlemlere ilişkin bilgi,
ç) Garanti kapsamı dışında ise ücreti,
d) Servis istasyonu yetkilisinin imzası,
e) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde yer alan, servis istasyonlarının
sorumluluklarını gösterir hususlar,
f) Kargo ile teslim alınan ürünler haricinde, tüketicinin adı, soyadı, adresi ve
telefonu ile imzası.
(3) Bu maddenin birinci fıkrasının (d) bendindeki bilgilerin özel servisler tarafından
düzenlenen belgelerde yer alması zorunlu değildir.
(4) 13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Garanti Belgesi
Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 11 inci maddesinin
ikinci fıkrası uyarınca düzenlenmesi öngörülen raporlarda yer alacak hususların servis
fişinde belirtilmesi halinde ayrıca rapor düzenlenmeyebilir.
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Yedek parça ve fiyat listesi

MADDE 12 – (1) Üretici veya ithalatçılar, tüketicilerin talebi üzerine yedek parça
satışından kaçınamazlar.

(2) Servis istasyonlarının, yedek parça fiyat listesini, tüketicilerin görebileceği
bir yere asması veya katalog halinde ya da elektronik ortamda tüketiciye göstermesi
zorunludur.
Değiştirilen parçanın iadesi

MADDE 13 – (1) Yetkili servis istasyonlarının, bakım ve onarımını yaptıkları
mallara ait değiştirilen yedek parçaları; garanti süresi içerisinde tüketiciye göstermesi,
garanti süresi dışında ise 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümleri saklı
kalmak üzere iade etmesi zorunludur.
Üretici, ithalatçı ve satıcının sorumluluğu

MADDE 14 – (1) Üretici veya ithalatçılar, yetkili servis istasyonlarının ayrı bir
tüzel kişiliği olsa dahi, satış sonrası hizmetlerin sağlanmasından ve yürütülmesinden
yetkili servis istasyonları ile birlikte müteselsilen sorumludur.
(2) Satış sonrası hizmetler, malın niteliğine göre kullanıldığı yerlerde de sağlanabilir.

(3) Bu Yönetmeliğe ekli listede belirlenen sayıda yetkili servis istasyonu kurmasına
rağmen, her coğrafi bölgede servisi bulunmayan üretici veya ithalatçılar; malın
kullanım ömrü süresince, servis istasyonu sayıları her coğrafi bölgede en az 1, toplam
7 servis istasyonu sayısına ulaşıncaya kadar malın bakım ve onarımıyla ilgili olarak
tüketicilerden nakliye, posta, kargo veya servis elemanlarının ulaşım gideri gibi
herhangi bir ilave ücret talep edemezler.

(4) Malın garanti süresi içerisinde yetkili servis istasyonuna veya satıcıya
tesliminden itibaren arızasının on iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici
veya ithalatçının; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka
bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmesi zorunludur. Benzer özelliklere sahip
başka bir malın tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçılar bu
yükümlülükten kurtulur. Buna ilişkin ispat yükümlülüğü üretici veya ithalatçıya aittir.
(5) İthalatçının herhangi bir şekilde ticari faaliyetinin sona ermesi hâlinde mala
ilişkin bakım ve onarım hizmetlerinin sunulmasından garanti süresi boyunca satıcı,
üretici ve yeni ithalatçı müteselsilen sorumludur. Garanti süresi bittikten sonra ise
kullanım ömrü süresince bakım ve onarım hizmetlerini üretici veya yeni ithalatçının
sunması zorunludur.
(6) Üretici veya ithalatçılar; satış sonrası hizmetlerin ilgili mevzuat hükümlerine
göre yürütülmesini sağlamak, yetkili servis istasyonlarının çalışmalarını izlemek,
kontrol etmek ve görülen eksiklikleri gidermekle yükümlüdür.
(7) Garanti süresi içerisinde arızalı malın satıcıya teslim edilmesi halinde
satıcının, teslim edilen arızalı mallar ile ilgili olarak malın teslim alındığına dair bir
belge düzenlemesi zorunludur. Bu belgede Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci
fıkrasındaki hususlar yer alır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Muafiyet
MADDE 15 – (1) Ticari amaç dışında yalnızca kendi kullanımından doğan
ihtiyaçları için üretim veya ithalat yapan kişi veya kuruluşlar ile tüketicilerin özel
siparişleri doğrultusunda üretilen veya ithal edilen mallara ilişkin olarak bu Yönetmelik
hükümleri uygulanmaz.
Bilgi veya belgelerin saklanması
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte düzenlenmesi öngörülen her bir işleme ilişkin
bilgi veya belgelerin üç yıl boyunca saklanması zorunludur.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 17 – (1) 14/6/2003 tarihli ve 25138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten
kaldırılmıştır.
Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce onaylanan satış
sonrası hizmet yeterlilik belgeleri onay tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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EK
6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
GEREĞİNCE SATIŞ SONRASI HİZMET VERİLMESİ ZORUNLU OLAN
ÜRÜNLER LİSTESİ
SEKTÖR/ÜRÜN
1

1.2

1.3

1.1.1

TANSİYON ALETLERİ

1.1.2

KAN DEĞERİ ÖLÇEN
CİHAZLAR

5 YIL

1.1.3

İŞİTME CİHAZLARI

5 YIL

1.4

5 YIL

1.1.4

KONUŞMA CİHAZLARI

1.1.5

ATEŞ ÖLÇEN CİHAZLAR 3 YIL

5 YIL

AYRI COĞRAFİ BÖLGELERDE
3 SERVİS

AYRI COĞRAFİ BÖLGELERDE
3 SERVİS
AYRI COĞRAFİ BÖLGELERDE
3 SERVİS
AYRI COĞRAFİ BÖLGELERDE
3 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ

AYRI COĞRAFİ BÖLGELERDE
3 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

ANNE VE ÇOCUK ÜRÜNLERİ
1.2.1

ELEKTRONİK GÖĞÜS
POMPALARI

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

1.2.2

BİBERON ISITICILARI

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

1.2.3

BİBERON
STERİLİZATÖRLERİ

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

MAMA HAZIRLAMA
SETLERİ

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

1.2.5

ÇOCUK OTO
KOLTUKLARI

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

1.2.6

MAMA SANDALYELERİ

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

1.2.7

ÇOCUK ARABALARI VE
PUSETLERİ

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

MASAJ ALET VE CİHAZLARI
1.3.1

MASAJ ALETLERİ

BEDENSEL ENGELLİLERE AİT CİHAZLAR
1.4.1
1.4.2
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AZAMİ TAMİR
SÜRESİ

KİŞİSEL KULLANIM CİHAZLARI

1.2.4

3

SERVİS SAYISI VE COĞRAFİ
BÖLGE ŞARTI

SAĞLIK SEKTÖRÜ
1.1

2

KULLANIM
ÖMRÜ

TEKERLEKLİ
SANDALYELER

ENGELLİLER İÇİN
AKÜLÜ ARAÇLAR

GÖZLÜKLER
2.1

GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ

5 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

2.2

GÖZLÜK ÇERÇEVELERİ

5 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

2.3

ÜÇ BOYUTLU GÖZLÜKLER

5 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

ISITMA VE HAVALANDIRMA CİHAZLARI
3.1

KLİMALAR

10 YIL

7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM
20 SERVIS

20 İŞ GÜNÜ

3.2

ISI POMPALARI

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

3.3

FAN KOİLLER

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

3.4

BRÜLÖRLER

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

3.5

KALORİFER KAZANLARI

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

3.6

KOMBİLER

15 YIL

3.8

DOĞALGAZ / LPG SOBALARI

10 YIL

3.10
3.11

3.12

3.13
3.14
3.15

GAZYAĞLI SOBALAR
KATI YAKIT SOBALARI
ELEKTRİKLİ ODA ISITICILARI

ŞOFBENLER
TERMOSİFONLAR
PENCERE TİPİ FANLAR
VANTİLATÖRLER

7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM
20 SERVİS
7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM
20 SERVİS
HER COĞRAFI BÖLGEDE EN
AZ 2 ADET OLMAK ÜZERE 7
BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVIS

20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ

10 YIL

7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM
7 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

10 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

10 YIL

HER COĞRAFI BÖLGEDE EN
AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7
BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVIS

20 İŞ GÜNÜ

10 YIL

HER COĞRAFI BÖLGEDE EN
AZ 5 ADET OLMAK ÜZERE 7
BÖLGEDE TOPLAM 60 SERVIS

20 İŞ GÜNÜ

10 YIL

HER COĞRAFI BÖLGEDE EN
AZ 5 ADET OLMAK ÜZERE 7
BÖLGEDE TOPLAM 60 SERVIS

20 İŞ GÜNÜ

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

10 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN
AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7
BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN
AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7
BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS

3.16

DAVLUMBAZLAR

10 YIL

3.17

ASPİRATÖRLER

10 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN
AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7
BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

3.18

FANLI ELBİSE KURUTUCULAR

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

3.19

HAVA TEMİZLEYİCİLER VE
NEMLENDİRİCİLER

10 YIL

AYRI COĞRAFİ BÖLGELERDE
TOPLAM 3 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

20 İŞ GÜNÜ

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

10 YIL

AYRI COĞRAFİ BÖLGELERDE
TOPLAM 5 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

5 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

5 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

5 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

5 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

10 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

10 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

SIHHİ TESİSAT ALET VE CİHAZLARI
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

5

15 YIL

3.7

3.9

4

KAT KALORİFERLERİ

HİDROFORLAR
SU ARITMA CİHAZLARI
MOTORLU SU POMPALARI
VANALAR
BATARYALAR (SIHHİ TESİSAT)
SENSÖRLÜ MUSLUK APARATLARI
REZERVUARLAR
KÜVET VE DUŞ TEKNELERİ
LAVABOLAR

4.10

KLOZETLER

10 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

4.11

EVİYELER

10 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM
7 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

TAŞINABİLİR ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ
5.1

TESTERE MAKİNELERİ

7 YIL

5.2

POLİSAJ MAKİNELERİ

7 YIL

7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM
7 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ
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5.3

LEHİM TABANCALARI

7 YIL

5.5

VİDALAMA MAKİNELERİ

7 YIL

6.2
6.3

7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM
7 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ

7 YIL

7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM
7 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

ELEKTRİK MOTORLARI
İÇTEN YANMALI MOTORLAR
DIŞTAN TAKMALI DENİZ MOTORLARI

7.1

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ISITMA SİSTEMLERİ

7 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

7.2

GÜNEŞ ENERJİSİNİ ELEKTRİK ENERJİSİNE
ÇEVİREN SİSTEMLER

7 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

7 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM
20SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

RÜZGAR ENERJİSİNİ ELEKTRİK ENERJİSİNE
ÇEVİREN SİSTEMLER

ELEKTRONİK, TELEKOMÜNİKASYON ALET VE CİHAZLARI
8.1

8.2

TELEKOMÜNİKASYON ALET VE CİHAZLARI
8.1.1

SABİT HATLI
TELEFONLAR

7 YIL

8.1.2

CEP TELEFONLARI

5 YIL

7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM
20SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8.1.3

UYDU TELEFONLARI

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8.1.4

MODEMLER

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8.1.5

FAKSLAR

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8.1.6

ARAÇ İÇİ KONUŞMA
KİTLERİ

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

BİLGİSAYAR VE ÇEVRE BİRİMLERİ
8.2.1

BİLGİSAYARLAR

5 YIL

7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM
21 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8.2.2

MOUSE

3 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

5 YIL

7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM
21 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8.2.3
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7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM
7 SERVİS

EVLERDE KULLANILAN ALTERNATİF ENERJİ SİSTEMLERİ İLE ISITMA VE AYDINLATMA CİHAZLARI

7.3
8

ZIMPARA MAKİNELERİ

7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM
7 SERVİS

MOTORLAR
6.1

7

7 YIL

5.4

5.6
6

MATKAPLAR

MONİTÖRLER

8.2.4

YAZICILAR

5 YIL

8.2.5

TARAYICILAR
(SCANNER)

7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM
21 SERVİS

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8.2.6

SES KAYIT CİHAZLARI

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8.2.7

KLAVYELER

3 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8.2.8

HARİCİ DİSK ÜNİTELERİ 5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8.2.9

PC KAMERALAR
(WEBCAM)

3 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8.2.10

OYUN KONSOLLARI

5 YIL

7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM
7 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8.2.11

İŞLEMCİLER

3 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

8.2.12

KART OKUYUCULAR

3 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

8.2.13

AĞ GÜVENLİK
CİHAZLARI

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8.2.14

HARD DISKLER

3 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

8.2.15

ANAKARTLAR

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

20 İŞ GÜNÜ

8.3

8.2.16

KİTAP OKUYUCULAR

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8.2.17

DİJİTAL FOTOGRAF
ÇERÇEVESİ

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

GÜVENLİK VE ALARM SİSTEMLERİ
8.3.1
8.3.2

8.4

8.5

9

GÜVENLİK AMAÇLI
MONİTÖRLER

8.3.3

GÜVENLİK AMAÇLI
KAYIT CİHAZLARI

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8.3.4

ALARM CİHAZLARI

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8.3.5

EV İÇİ DİNLEME VE
İZLEME CİHAZLARI

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

EV VE BENZERİ YERLERDE KULLANILAN ELEKTRONİK CİHAZLAR
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN
AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7
BÖLGEDE TOPLAM 40 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

PİKAP-PLAK ÇALARLAR 10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8.4.3

MÜZİK SETLERİ

10 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN
AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7
BÖLGEDE TOPLAM 40 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8.4.4

RADYOLAR

10 YIL

8.4.5

SES KAYDEDİCİ VE
OYNATICI CİHAZLAR
(CD,DVD,VCD vb.)

7 YIL

8.4.1

TELEVİZYONLAR

8.4.2

10 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN
AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7
BÖLGEDE TOPLAM 40 SERVİS
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN
AZ 2 ADET OLMAK ÜZERE 7
BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN
AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7
BÖLGEDE TOPLAM 40 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

20 İŞ GÜNÜ

8.4.6

MEDYA
OYNATICILAR(MP3,
MP4 vb.)

5 YIL

8.4.7

EV SİNEMA SİSTEMLERİ

7 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN
AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7
BÖLGEDE TOPLAM 40 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8.4.8

SES DÜZENLEYİCİLER

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8.4.9

HOPARLÖRLER

3 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

8.4.10

KULAKLIKLAR

3 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

8.4.11

DATABANKLAR

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8.4.12

ELEKTRONİK
SÖZLÜKLER

20 İŞ GÜNÜ

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8.4.13

PROJEKSİYON
CİHAZLARI

5 YIL

7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 7
SERVIS ISTASYONU

20 İŞ GÜNÜ

8.4.14

HESAP MAKİNELERİ

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8.4.15

ELEKTRONİK PARA
KASALARI

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8.4.16

UYDU ALICILARI
(RECEİVER)

7 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN
AZ 2 ADET OLMAK ÜZERE 7
BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 7
SERVIS ISTASYONU

20 İŞ GÜNÜ

UYDU YARDIMI İLE KONUM BELİRLEME CİHAZLARI
8.5.1

8.6

GÜVENLİK AMAÇLI
KAMERALAR

GPS YÖN BULMA
KONUMLAMA
CİHAZLARI

FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR
8.6.1

KAMERALAR

5 YIL

8.6.2

FOTOĞRAF
MAKİNELERİ

5 YIL

7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 7
SERVIS ISTASYONU

20 İŞ GÜNÜ

ELEKTRİKLİ ALET VE CİHAZLAR
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9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
10

JENERATÖRLER
AKÜMÜLATÖRLER
KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI
DÖNÜŞTÜRÜCÜLER (İNVERTÖR)
REGULATÖRLER

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

3 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

3 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

10 YIL

7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM
20 SERVIS ISTASYONU

30 İŞ GÜNÜ

TAŞITLAR
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8

10.9

BİNEK OTOMOBİLLER
KAMYONETLER

10 YIL

MOTOSİKLETLER
DENİZ MOTOSİKLETLERİ
KAR MOTOSİKLETLERİ
BİSİKLETLER
KARAVANLAR

10 YIL

20 İŞ GÜNÜ

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

10 YIL

7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM
10 SERVIS ISTASYONU

20 İŞ GÜNÜ

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

ARAÇ LASTİKLERİ

3 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

10.8.2

FARLAR

3 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

10.8.3

GÖSTERGE TABLOSU
VE GÖSTERGELER

3 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

10.8.4

MERKEZİ KİLİTLER

3 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

10.8.5

EMNİYET KEMERİ VE
BAĞLANTILARI

3 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

10.8.6

EMNİYET CAMLARI

3 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

10.8.7

EGZOZ BORU VE
SUSTURUCULAR

3 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

10.8.8

ŞARJ DİNAMOSU

3 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

10.8.9

JANTLAR

3 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

10.8.10

KATALİTİK
KONVERTÖRLER

3 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

10.8.11

AMORTİSÖRLER

3 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

10.8.12

RADYATÖRLER

3 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

10.8.13

OTO KLİMALARI

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 7
SERVIS ISTASYONU

20 İŞ GÜNÜ

ARAÇ DÖNÜŞÜM KİTLERİ
10.9.1

LPG DÖNÜŞÜM KİTLERİ

10 YIL

10.9.2

CNG DÖNÜŞÜM
KİTLERİ

10 YIL

ELEKTRİK DÖNÜŞÜM
KİTLERİ

EV TİPİ DİKİŞ MAKİNALARI

12

BAHÇELERDE KULLANILAN MAKİNALAR

12.2

30 İŞ GÜNÜ

7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM
10 SERVIS ISTASYONU

10.8.1

11

12.1

7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM
20 SERVIS ISTASYONU

TAŞIT YEDEK PARÇALARI

10.9.3
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10 YIL

ÇİM-OT-ÇİT KESME MAKİNALARI
ÇİM BİÇME MAKİNALARI

7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 7
SERVIS ISTASYONU

20 İŞ GÜNÜ

10 YIL

7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 7
SERVIS ISTASYONU

20 İŞ GÜNÜ

10 YIL

7 COĞRAFI BÖLGEDE 7 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

12.3
12.4
13

ÇAPALAMA MAKİNALARI

13.2
13.3

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

ELEKTRİK SAYAÇLARI
DOĞALGAZ SAYAÇLARI

10 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

10 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

SU SAYAÇLARI

10 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

13.4

ISI SAYACI - PAY ÖLÇER

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

13.5

SAATLER

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

5 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

13.6

ODA TERMOSTATLARI

SPOR, AV ALET VE MAKİNALARI
14.1

14.2

SPOR ALETLERİ
14.1.1

KONDİSYON
BİSİKLETLERİ

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

14.1.2

KOŞU BANDLARI

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

14.1.3

KONDİSYON KÜREĞİ

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

14.1.4

AĞIRLIK ÇALIŞMA
MAKİNALARI

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

AV TÜFEKLERİ

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

AV ALETLERİ
14.2.1

15

5 YIL

ÖLÇME ALET VE CİHAZLARI
13.1

14

ZİNCİRLİ TESTERE MAKİNALARI

EV VE BENZERİ YERLERDE KULLANILAN ELEKTRİKLİ VE GAZLI CİHAZLAR
15.1

EV ALETLERİ
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN
AZ 5 ADET OLMAK ÜZERE 7
BÖLGEDE TOPLAM 60 SERVİS

15.1.1

BUZDOLAPLARI

10 YIL

15.1.2

DERİN
DONDURUCULAR

10 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN
AZ 5 ADET OLMAK ÜZERE 7
BÖLGEDE TOPLAM 60 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

15.1.3

ARAÇ BUZDOLAPLARI

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 7
SERVIS ISTASYONU

20 İŞ GÜNÜ

15.1.4

SU SEBİLLERİ

10 YIL

15.1.5

BULAŞIK MAKİNELERİ

10 YIL

15.1.6

ÇAMAŞIR MAKİNELERİ

10 YIL

15.1.7

ÇAMAŞIR KURUTMA
MAKİNELERİ

10 YIL

15.1.8

ELEKTRİKLİ
SÜPÜRGELER

10 YIL

15.1.9

FIRINLAR

10 YIL

15.1.10

OCAKLAR

10 YIL

15.1.11

MİKRODALGA
FIRINLAR

10 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN
AZ 5 ADET OLMAK ÜZERE 7
BÖLGEDE TOPLAM 60 SERVİS
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN
AZ 5 ADET OLMAK ÜZERE 7
BÖLGEDE TOPLAM 60 SERVİS
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN
AZ 5 ADET OLMAK ÜZERE 7
BÖLGEDE TOPLAM 60 SERVİS
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN
AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7
BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN
AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7
BÖLGEDE TOPLAM 40 SERVİS
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN
AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7
BÖLGEDE TOPLAM 40 SERVİS
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN
AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7
BÖLGEDE TOPLAM 40 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

20 İŞ GÜNÜ

20 İŞ GÜNÜ

20 İŞ GÜNÜ

20 İŞ GÜNÜ

20 İŞ GÜNÜ

20 İŞ GÜNÜ

20 İŞ GÜNÜ
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15.1.12
15.1.13

15.3
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BUZ YAPMA
MAKİNELERİ

10 YIL
10 YIL

7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM
7 SERVIS
7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM
7 SERVIS

20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ

10 YIL

20 İŞ GÜNÜ

15.1.15

DÜDÜKLÜ
TENCERELER

7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM
7 SERVIS

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

15.1.16

ÜTÜLER

10 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN
AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7
BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN
AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7
BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

15.1.14

15.2

BUHARLI TEMİZLİK
MAKİNELERİ

ÇÖP ÖĞÜTME
MAKİNELERİ

KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ (PİLLİ ÜRÜNLER HARİÇ)
15.2.1

SAÇ KESME
MAKİNELERİ

7 YIL

15.2.2

SAÇ ŞEKİLLENDİRME
CİHAZLARI

7 YIL

15.2.3

SAÇ KURUTMA
MAKİNELERİ

7 YIL

15.2.4

ELEKTRİKLİ TRAŞ
MAKİNELERİ

7 YIL

15.2.5

EPİLASYON CİHAZLARI

7 YIL

15.2.6

SAKAL BIYIK KESME
VE DÜZELTME
MAKİNELERİ

7 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN
AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7
BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN
AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7
BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN
AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7
BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN
AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7
BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN
AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7
BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN
AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7
BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

20 İŞ GÜNÜ

20 İŞ GÜNÜ

20 İŞ GÜNÜ

BESİN HAZIRLAYICI CİHAZ ve MAKİNELER
15.3.1

EKMEK KIZARTMA
MAKİNELERİ

7 YIL

15.3.2

EKMEK KESME
MAKİNELERİ

7 YIL

15.3.3

EKMEK YAPMA
MAKİNELERİ

7 YIL

15.3.4

TOST MAKİNELERİ

7 YIL

15.3.5

YOĞURT YAPMA
MAKİNELERİ

7 YIL

15.3.6

YUMURTA PİŞİRİCİLER

7 YIL

15.3.7

KARIŞTIRICILAR

7 YIL

15.3.8

ÇAY/ KAHVE
MAKİNELERİ

7 YIL

15.3.9

MEYVE SEBZE
SIKACAKLARI

7 YIL

15.3.10

ET KIYMA MAKİNELERİ

7 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN
AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7
BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN
AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7
BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN
AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7
BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN
AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7
BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN
AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7
BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN
AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7
BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN
AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7
BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN
AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7
BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN
AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7
BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

20 İŞ GÜNÜ

20 İŞ GÜNÜ

20 İŞ GÜNÜ

20 İŞ GÜNÜ

20 İŞ GÜNÜ

20 İŞ GÜNÜ

20 İŞ GÜNÜ

20 İŞ GÜNÜ

16

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN
AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7
BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS

15.3.11

MISIR PATLATMA
MAKİNELERİ

7 YIL

15.3.12

SU ISITICILAR (KETTLE)

7 YIL

15.3.13

ELEKTRİKLİ
PİŞİRİCİLER

7 YIL

15.3.14

BUHARLI PİŞİRİCİLER

7 YIL

15.3.15

MUTFAK ROBOTLARI

7 YIL

15.3.16

FRİTÖZLER

7 YIL

15.3.17

IZGARALAR

7 YIL

15.3.18

BLENDERLAR

7 YIL

15.3.19

DOĞRAYICILAR

7 YIL

15.3.20

GIDA ÖĞÜTÜCÜLER

7 YIL

15.3.21

KAHVE ÖĞÜTÜCÜLER

7 YIL

15.3.22

ELEKTRİKLİ CEZVELER

7 YIL

15.3.23

DONDURMA YAPMA
MAKİNALARI

7 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN
AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7
BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

7 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

7 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

7 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

7 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

7 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN
AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7
BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN
AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7
BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN
AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7
BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN
AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7
BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN
AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7
BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN
AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7
BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN
AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7
BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN
AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7
BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN
AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7
BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN
AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7
BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN
AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7
BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

20 İŞ GÜNÜ

20 İŞ GÜNÜ

20 İŞ GÜNÜ

20 İŞ GÜNÜ

20 İŞ GÜNÜ

20 İŞ GÜNÜ

20 İŞ GÜNÜ

20 İŞ GÜNÜ

20 İŞ GÜNÜ

20 İŞ GÜNÜ

20 İŞ GÜNÜ

MÜZİK ALETLERİ
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5

ORGLAR
PİYANOLAR
BAĞLAMALAR
BATERİLER
GİTARLAR

17

AHŞAP VE METAL MOBİLYALAR

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

18

KAPI VE PENCERELER

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

19

KAPI AÇMA VE KAPAMA DÜZENEKLERİ
19.1

KAPI HİDROLİKLERİ

5 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

19.2

KAPI KİLİTLERİ

5 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

19.3

KAPI OTOMATLARI

5 YIL

SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ
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5.19. TÜKETİCİ ÖDÜLLERİ YÖNETMELİĞİ
Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 27/6/2014

Sayı: 29043

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tüketicinin korunması ve bilinçlendirilmesi
ile yasal haklarını kullanması konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini
dikkate alan firmaların ve tüketici hukuku veya tüketicinin korunması ile ilgili
bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi için verilecek ödüllere ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, tüketici ödüllerinin verilmesine ilişkin esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanunun 60 ncı ve 84 üncü maddelerine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Gümrük ve Ticaret Bakanını,
b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
c) Genel Müdürlük: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünü,
ç) Genel Müdür: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürünü,
d) İl müdürlüğü: Ticaret il müdürlüğünü,
e) Seçici Kurul: Tüketici ödüllerinin kimlere verileceğine karar veren kurulu,
f) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel
kişiyi,
g) Tüketici ödülü: Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesi kapsamında Bakanlık ya da
diğer gerçek veya tüzel kişiler tarafından çeşitli dallarda verilen ödülü,
ğ) Tüketici örgütleri: Tüketicinin korunması amacıyla kurulan dernek, vakıf veya
bunların üst kuruluşlarını, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar
Tüketici ödülleri
MADDE 4 – (1) Tüketici ödülleri altı dalda verilir. Her bir ödülün verilmesinde
aşağıdaki şartlar aranır:
a) Bilinçli Tüketici Ödülü: Ödül verilecek tüketicinin;
1) Mağduriyetine neden olan bir konuda, yasal haklarını kullanması,
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2) Bu yönüyle diğer tüketicilere örnek olması,
3) Başvuru hakkında verilen kararın kesinleşmiş olması.
b) Yazılı Basın Tüketici Ödülü: Ödül verilecek yazıların;
1) İlgili yayın organında tüketici sayfası, bağımsız bir tüketici köşesi ya da belli bir
bölümde tüketicinin korunmasına ilişkin konularda bilgilendirici makale, röportaj veya
haber şeklinde yayınlanmış olması,
2) Tüketici sorunlarını ve bunların çözüm yollarını ele alması ve tüketicileri
bilinçlendirici nitelikte olması,
3) Belirli aralıklarla yayınlanmış olması.
c) Radyo-Televizyon Programı Ödülü: Ödül verilecek programın;
1) Belli bir bölümünün tüketicinin korunması ile ilgili olması veya özel olarak
tüketici sorunlarını konu edinmesi; tüketicileri eğitici ve bilgilendirici nitelikte olması,
2) 08:00-22:00 saatleri arasında yayınlanması.
ç) Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü: Ödül verilecek firmanın;
1) Tüketici memnuniyetini firma politikası olarak benimsemesi ve buna uygun
faaliyetlerde bulunması,
2) Mevzuatla tüketicilere tanınan haklardan daha ileri haklar tanıması,
3) Tüketicilere yönelik telefon ya da elektronik ortamda hizmet veren çağrı merkezi,
tüketici danışma masası veya danışma hattı kurmuş ve bunları fiilen işletir olması,
4) Tüketicileri ve kendi çalışanlarını bilgilendirici çalışmalar yürütmüş olması.
d) Bilimsel Çalışma Ödülü: Ödül verilecek kişinin, kişilerin veya kurum/kuruluşların
aşağıdaki şartlardan en az birini taşıması;
1) Tüketicinin korunması alanında basılmış kitabının bulunması,
2) Tüketicinin korunması alanında kabul edilmiş yüksek lisans veya doktora tezinin
bulunması,
3) Tüketicinin korunması alanında yayınlanmış bilimsel makale, tebliğ veya
bildirisinin bulunması,
4) Tüketicinin korunması alanında bilimsel kongre, çalıştay ve benzeri isimler
altında çalışma yapması ve sonuçlarının yayınlanmış olması.
e) Tüketici Özel Ödülü: Ödül verilecek gerçek veya tüzel kişilerin tüketicinin
korunması, ilgili mevzuatın uygulanması ve geliştirilmesi konusunda yoğun çaba
göstermesi ve bu alanlarda hizmette bulunması.
Ödüllü yarışmalar
MADDE 5 – (1) Tüketici bilincinin geliştirilmesi ve tüketicilerin yasal haklarını
kullanmaları konusunda özendirilmesi amacıyla ulusal veya yerel düzeyde karikatür,
kısa film, senaryo, bilişim, kompozisyon, tiyatro, afiş veya broşür tasarımı ve benzeri
alanlarda ödüllü yarışmalar düzenlenebilir.
(2) Bakanlık tarafından düzenlenecek olan ödüllü yarışmalara ilişkin usul ve esaslar
Bakanlıkça belirlenerek ilan edilir.
(3) Ödüllü yarışmalara ilişkin oluşturulacak jüri, ödüllü yarışmanın niteliğine göre
Bakanlıkça belirlenir.
(4) Ödüllü yarışmalara ilişkin harcamalar sponsorluk faaliyetleri ile karşılanabilir.
309

Değerlendirme
MADDE 6 – (1) Tüketici ödüllerinin değerlendirilmesinde, ödüllere ilişkin
duyurunun yapıldığı yıl içindeki çalışma veya etkinlikler dikkate alınır.
(2) Her ödül dalında en fazla üç ödül verilebilir.
Seçici Kurul
MADDE 7 – (1) Tüketici özel ödülü hariç olmak üzere, bu Yönetmeliğin 4 üncü
maddesinde belirtilen ödüllerin verileceği kişi ve kuruluşları belirlemek üzere bir
Seçici Kurul oluşturulur.
(2) Tüketici özel ödülü alacaklar, Bakan tarafından belirlenir.
Başkan ve üyeler
MADDE 8 – (1) Seçici Kurul, Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Müsteşar
Yardımcısının başkanlığında;
a) Genel Müdür,
b) Genel Müdürlüğün ilgili Genel Müdür Yardımcısı,
c) Yüksek Öğretim Kurulunun tüketici hukuku, aile ve tüketici bilimleri veya
iletişim alanında uzman öğretim üyeleri arasından görevlendireceği bir üye,
ç) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin görevlendireceği bir üye,
d) Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun görevlendireceği bir üye,
e) Tüketici örgütlerini temsilen Reklam Kurulunda görev yapan üye,
olmak üzere Başkan dahil yedi üyeden oluşur.
Ödüllerin duyurulması
MADDE 9 – (1) Genel Müdürlük, her yıl Aralık ayında, tüketici ödüllerine ilişkin
duyuru metninin, ülke düzeyinde yayınlanan, yayın tarihi itibariyle tirajı en yüksek üç
gazeteden birinde yayınlanmasını ve duyurulmasını sağlar.
(2) Tüketici ödüllerine ilişkin duyuru metni, ayrıca Bakanlık internet sayfasında
ilan edilir.
Ödül töreninin yeri ve tarihi
MADDE 10 – (1) Ödül töreni, Bakanlığın uygun göreceği yer ve tarihte yapılır.
Ödüllerin şekli ve niteliği
MADDE 11 – (1) Tüketici ödülleri, özgün bir tasarım, plaket, heykelcik veya şilt
olarak verilir.
(2) Ödüllü yarışmalarda, yarışmaya katılmaya teşvik edecek nitelikte ödüller verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Seçici Kurulun Çalışma Usul ve Esasları
Toplantılar
MADDE 12 – (1) Seçici Kurul, başvuru tarihinin sona ermesinden itibaren iki ay
içerisinde başkanın uygun göreceği bir tarihte, başkan dahil en az beş üyenin hazır
bulunması ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar verir. Oyların
eşitliği halinde başkanın oy kullandığı taraf çoğunluğu sağlar.
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(2) Başkanın mazereti nedeniyle toplantıya katılamaması halinde Seçici Kurula
Genel Müdür başkanlık eder.
(3) Seçici kurul başkan ve üyelerinin, kendisi, altsoy ve üstsoyundan biri ile eşi ve
üçüncü dereceye kadar, bu derece dahil, kan ve kayın hısımlarının ödüle aday olması
halinde, Seçici Kurulun ilgili üyesi oylamaya katılamaz.
Kararların bildirilmesi ve duyurulması
MADDE 13 – (1) Seçici Kurul, aldığı karara gerekçesini de ekleyerek Genel
Müdürlüğe intikal ettirir.
(2) Genel Müdürlük, ödüllere layık görülenlere gerekli duyuru işleminin yapılmasını
sağlar.
Sekretarya hizmetleri
MADDE 14 – (1) Seçici Kurulun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından
yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Diğer gerçek veya tüzel kişilerce verilecek tüketici ödülleri
MADDE 15 – (1) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından tüketici ödülü veya benzeri
isimler altında verilen ödüllerin herhangi bir menfaat temin edilmeksizin verilmesi ve
önceden ilan edilen objektif kriterlere dayanması esastır.
(2) Ödül verilmesi için teknik bir ölçüm gerekmesi halinde, buna ilişkin ölçüm, test
ve raporlar akredite bir kuruluş veya üniversite tarafından düzenlenir.
(3) Müşteri memnuniyeti, beğeni, tüketici tercihi ve benzeri hususlar dikkate
alınarak ödül verilmesi halinde, ödüle dayanak teşkil eden araştırmalar bağımsız
araştırma kuruluşları tarafından bilimsel ve objektif kriterlere dayanılarak yapılır.
Mali hükümler
MADDE 16 – (1) Bakanlık tarafından verilen ödüllere ilişkin harcamalar Bakanlık
bütçesinden karşılanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 17 – (1) 15/10/2001 tarihli ve 24554 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Geleneksel Tüketici Ödülleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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5.20. TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR
YÖNETMELİĞİ
Yayımlandığı R.Gazete:

Tarih : 10/1/2015

Sayı: 29232

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; reklam veren, reklam ajansları, mecra
kuruluşları ve reklamcılık ile ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlar ile ticari uygulamada
bulunanların uyması gereken ilkeleri ve bu ilkeler çerçevesinde yapılacak inceleme
esaslarını belirlemek ve haksız ticari uygulamalara karşı tüketicileri korumaktır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, tüketiciye yönelik her türlü ticari reklam ile haksız
ticari uygulamayı kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanunun 61 inci, 62 nci, 63 üncü ve 84 üncü maddelerine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Alt yazı: Görsel mecralarda yayınlanan reklamlarda, çoğunlukla ekranın alt
bölümüne yerleştirilen ve hareketli olarak verilen yazılı bilgileri,
b) Dipnot: Yazılı mecralar ile açık hava ilanı, afiş ve benzeri mecralarda yayınlanan
reklamlarda yer alan hususları açıklamak amacıyla çoğunlukla metnin alt bölümüne
yerleştirilen yazılı bilgileri,
c) Durağan yazı: Görsel mecralarda yayınlanan reklamlarda sabit olarak yer verilen
yazılı bilgileri,
ç) Haksız tesir: Tüketici üzerindeki nüfuzun, tüketicinin bilinçli karar verme
yeteneğini önemli ölçüde kısıtlayacak şekilde baskı uygulamak suretiyle kötüye
kullanılmasını,
d) Haksız ticari uygulama: Mesleki özenin gereklerine uymayan ve ulaştığı ortalama
tüketicinin ya da yöneldiği grubun ortalama üyesinin, bir mal veya hizmete ilişkin
ekonomik davranış biçimini önemli ölçüde bozan veya bozma ihtimali olan her türlü
ticari uygulamayı,
e) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt
edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,
f) Kalıcı veri saklayıcısı: Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi,
bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde
kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen
ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza
kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,
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g) Kanun: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,

ğ) Karşılaştırmalı reklam: Bir mal veya hizmetin tanıtımı esnasında, rakip mal veya
hizmetlere ilişkin unsurların doğrudan veya dolaylı olarak kullanıldığı reklamları,

h) Mal: Alışverişe konu olan; taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar
ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri
her türlü gayri maddi malları,
ı) Mecra: Reklam ve tanıtım mesajını ileten ve o mesajı alma durumunda olan
kişi, grup ya da topluluğun buluştuğu yeri ve ortamı; televizyon, her türlü yazılı basın,
internet, telefon, radyo, sinema gibi iletişim kanalları ile açık hava, basılı materyal gibi
iletişim araçlarını,
i) Mecra kuruluşu: Reklamın yayınlandığı ve hedef kitleye ulaştırıldığı her türlü
mecranın sahibi olan veya bunları işleten ya da kiraya veren gerçek veya tüzel kişiyi,

j) Ortalama tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden, tüketici
işlemi ya da tüketiciye yönelik uygulamaların her aşamasında makul düzeyde bilgiye
sahip olan gerçek veya tüzel kişiyi,
k) Örtülü reklam: Reklam olduğu açıkça belirtilmeksizin yazı, haber, yayın ve
programlarda, mal veya hizmetlere ilişkin isim, marka, logo ya da diğer ayırt edici
şekil veya ifadelerle ticaret unvanı ya da işletme adlarının reklam yapmak amacıyla yer
almasını ve tanıtıcı mahiyette sunulmasını,
l) Reklam ajansı: Reklamı, reklam verenin talebi doğrultusunda hazırlayan veya
reklam veren adına yayınlanmasına aracılık eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

m) Reklam veren: Ürettiği ya da pazarladığı malın veya hizmetin tanıtımını
yaptırmak, satışını artırmak veya marka algısını güçlendirmek amacıyla hazırlattığı ve
içinde firmasının ya da markasının yer aldığı reklamları yayınlatan, dağıtan ya da başka
yollarla sergileyen gerçek veya tüzel kişiyi,
n) Ticari reklam: Ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak, bir mal
veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları
bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir
mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi
niteliğindeki duyuruları,
o) Ticari uygulamada bulunan: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya
mesleki amaçlarla mal veya hizmet sunan veya bu kişiler adına ya da hesabına hareket
eden gerçek veya tüzel kişiyi,

ö) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel
kişiyi,
p) Tüketiciye yönelik ticari uygulama: Bir mal veya hizmetin tüketicilere tanıtımı,
satışı veya tedariki ile doğrudan bağlantılı olarak ticari uygulamada bulunan tarafından
gerçekleştirilen eylem, ihmal, davranış biçimi, beyan, reklam ve pazarlama da dahil
olmak üzere her türlü ticari uygulamayı, ifade eder.
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İKİNCİ KISIM
Ticari Reklamlar
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar
Temel ilkeler
MADDE 5 – (1) Reklamlar;
a) Genel ahlak kurallarına aykırı ifade ya da görüntüler içeremez.
b) Kamu sağlığını bozucu nitelikte olamaz.
c) Kamu düzenini bozan, şiddet hareketleri ile yasadışı veya kınanacak davranışlara
yol açan, göz yuman, bu davranışları özendiren veya destekleyen unsurlar içeremez.
ç) Hasta, çocuk, yaşlı ve engellileri istismar edici ifade ya da görüntüler içeremez.
d) Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri
özelliklere yönelik kötüleme, istismar, önyargı veya ayrımcılık içeremez.
e) İnsan onuru ve kişilik haklarını zedeleyici biçimde yapılamaz.
f) Önceden izin alınmadan, hiç kimsenin özel ya da sosyal yaşamına dair ifade
veya görüntüler içeremez; reklamlarda o kişiye atıfta bulunulamaz; kişinin özel
mülkü, ilgili ürüne ya da organizasyona verilmiş kişisel onay etkisi oluşturacak şekilde
görüntülenemez veya belirtilemez.
g) Tüketicilerin korkularını ve batıl inançlarını istismar edemez.
ğ) Hastaların tedavi öncesi ve sonrasına ait ifade ya da görüntüler içeremez.
h) Toplumu endişeye sevk edici veya yanıltıcı biçimde; hastalık, yaralanma ve
benzeri bir durumla ilgili ifade ya da görüntüler içeremez.
ı) Güvenlik kurallarının gözetilmediği ve güvenlik açısından tehlike oluşturabilecek
uygulama ve durumlarla ilgili hiçbir sunum ya da tanımlama içeremez.
Reklamların ayırt edilmesi
MADDE 6 – (1) Biçimi ve yayınlandığı mecra ne olursa olsun bir reklamın, reklam
olduğu açıkça anlaşılmalıdır.
(2) Çok kısa sürelerle imaj veren elektronik aygıt ya da başka bir araç kullanılarak
veya yapılarını izleyenlerin fark edemeyecekleri ya da bilemeyecekleri bir biçime
sokarak bilinçaltıyla algılanmasını sağlayan reklamlar yapılamaz.
(3) Reklamlar, editoryal içerikten görsel ve işitsel olarak açık bir şekilde ayırt
edilebilir olmalıdır.
(4) Herhangi bir mecrada yayınlanan yazı, yayın ve program ile özdeşleşmiş bir
başlık, logo, set veya müziğin bir reklamda kullanılması halinde, söz konusu mesajın
reklam olduğu tüketiciler tarafından kolaylıkla fark edilebilir olmalıdır.
(5) Haber bültenleriyle veya kamu hizmeti duyurularıyla özdeşleşmiş bir görüntü
veya ses efektinin reklamda kullanılması halinde, söz konusu mesajın reklam olduğu
tüketiciler tarafından kolaylıkla fark edilebilir olmalıdır.
Doğruluk ve dürüstlük
MADDE 7 – (1) Reklamlar doğru ve dürüst olmalıdır.
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(2) Reklamlar, ekonomik ve sosyal sorumluluk bilinci içinde ve haksız rekabete yol
açmayacak şekilde hazırlanmalıdır.
(3) Reklamlar, ortalama tüketicinin algılama düzeyi ile reklamın tüketici üzerindeki
olası etkisi göz önünde bulundurularak hazırlanmalıdır.
(4) Reklamlar, tüketicinin güvenini kötüye kullanamaz ya da onun tecrübe ve bilgi
eksikliklerini istismar edemez.
(5) Reklamlar, aşağıda sayılan haller başta olmak üzere, hiçbir konuda tüketiciyi
doğrudan veya dolaylı olarak yanıltabilecek ifade ya da görüntüler içeremez:
a) Malın; yapısı, bileşimi, tedariki, faydası, riski, aksesuarları, üretim yöntemi ve
tarihi, amaca uygunluğu, kullanım şekli, kullanım ömrü ve alanları, teknik özellikleri,
verim ve performansı, miktarı, menşei, çevreye etkisi gibi özellikleri,
b) Hizmetin nitelikleri,
c) Mal veya hizmet sunan kişi ya da kuruluşun ticaret unvanı, işletme adı, statüsü
ve yetki alanları,
ç) Mal veya hizmetin değeri ve ödenecek gerçek toplam fiyatı,
d) Kiralama yoluyla satış, kiralama, taksitle satış ve kredili satış gibi diğer ödeme
şartları,
e) Teslim, değiştirme, geri alma, garanti, satış sonrası hizmetleri, yedek parça veya
bakım ve onarım şartları,
f) Fikri ve sınai mülkiyet hakları,
g) Resmi tanınma ya da onay, madalyalar, ödüller, diplomalar ve benzeri belgeler,
ğ) Sosyal amaçlı yardımlar,
h) Tüketicilerin yasal hakları veya karşılaşabileceği riskler.
(6) İlgili mevzuatı gereği bir mal veya hizmete ilişkin olarak düzenlenmesi zorunlu
ruhsat, izin, onay, kayıt gibi belgeler ile uyulması gereken diğer yasal süreçler, o mal
veya hizmetin diğerlerinden farklı ya da daha üstün olduğu algısı oluşturacak biçimde
reklamlarda kullanılamaz.
(7) Reklamlarda tüketicinin sahip olduğu yasal haklar, tüketicilere fazladan sunulan
bir hak gibi gösterilemez.
(8) Reklamlarda yer alan;
a) Araştırma sonuçları veya bilimsel yayınlardan yapılan alıntılar çarpıtılamaz.
b) İstatistikler gerçekte olduklarından farklı sonuçlar doğuracak biçimde sunulamaz.
c) Bilimsel terimler yanıltıcı biçimde kullanılamaz.
ç) İddialar, gerçekte sahip olmadıkları bir bilimsel temele sahipmiş gibi gösteren
bilimsel terminoloji ve ifadeler içeremez.
Karşılaştırmalı reklamlar
MADDE 8 – (1) Karşılaştırmalı reklamlar, ancak;
a) Aldatıcı ve yanıltıcı olmaması,
b) Haksız rekabete yol açmaması,
c) (Değişik:RG-4/1/2017-29938) Karşılaştırılan mal veya hizmetlerin aynı
ihtiyaçları karşılaması ya da aynı amaca yönelik olması,
315

ç) Tüketiciye fayda sağlayacak bir hususun karşılaştırılması,
d) Karşılaştırılan mal veya hizmetlerin, fiyatı da dahil, bir ya da daha fazla maddi,
esaslı, doğrulanabilir ve tipik özelliğinin objektif olarak karşılaştırılması,
e) Nesnel, ölçülebilir, sayısal verilere dayanan iddiaların; bilimsel test, rapor veya
belgelerle ispatlanması,
f) Rakiplerin fikri ve sınai mülkiyet haklarını, ticaret unvanını, işletme adını, diğer
ayırt edici işaretlerini, mallarını, hizmetlerini, faaliyetlerini veya diğer özelliklerini
kötülememesi veya itibarsızlaştırmaması,
g) Menşei belirtilmiş mal veya hizmete ilişkin karşılaştırmada, mal veya hizmetlerin
aynı coğrafi yerden olması,
ğ) Reklam veren ile rakibinin markası, ticaret unvanı, işletme adı veya diğer bir
ayırt edici işareti ya da mal veya hizmetleri ile ilgili karışıklığa yol açmaması,
h) (Ek:RG-4/1/2017-29938) Reklam Kurulunca belirlenen ilkelere aykırı olmaması
koşullarıyla yapılabilir.
(2) Karşılaştırmalı reklamlarda, rakiplere ait isim, marka, logo veya diğer
ayırt edici şekil veya ifadeler ile ticaret unvanı veya işletme adlarına, bu maddenin
birinci fıkrasında belirtilen hükümlere uygun olması koşuluyla yer verilebilir. (Ek
cümle:RG-4/1/2017-29938) Bu şekilde yapılan doğrudan karşılaştırmalı reklamlarda
herhangi bir kişi veya kurumun tanıklığına yer verilemez.
(3) (Değişik:RG-4/1/2017-29938) Gıda reklamlarında, ilgili mevzuata göre sağlık
beyanı kapsamına giren hususlar karşılaştırmaya konu edilemez. Beslenme beyanı
kapsamındaki hususların reklamlarda karşılaştırma unsuru olarak kullanılması ilgili
mevzuat hükümlerine göre yapılır. Takviye edici gıdaların karşılaştırmalı reklamı ise
hiçbir şekilde yapılamaz.
(4) (Ek:RG-4/1/2017-29938) Fiyat düzenlemeleri ile etkin piyasa gücü
yükümlülükleri ilgili idari otoriteler tarafından belirlenen sektörlere ilişkin reklamlarda
fiyat karşılaştırması yapılamaz
İspat külfeti
MADDE 9 – (Değişik:RG-4/1/2017-29938)
(1) Reklam verenler ticari reklamlarında yer alan iddiaların doğruluğunu ispatla
yükümlüdür.
(2) Reklamlarda yer alan doğrulanabilir olgularla ilgili tanımlamalar, iddialar ya da
örnekli anlatımlar; bilimsel geçerliliği olan bilgi ve belgelerle kanıtlanmak zorundadır.
Gerek görülen hallerde üniversitelerin ilgili bölümlerinden veya akredite ya da bağımsız
araştırma, test ve değerlendirme kuruluşlarından alınmış bilgi ve belgeler istenir.
(3) Karşılaştırmalı reklamlarda yer alan ve karşılaştırmaya konu edilen iddialar, her
hâlükârda üniversitelerin ilgili bölümlerinden veya akredite ya da bağımsız araştırma,
test ve değerlendirme kuruluşlarından alınmış bilgi ve belgeler ile kanıtlanmak
zorundadır.
(4) İkinci ve üçüncü fıkralar kapsamında sunulan raporların, reklamda yer alan
iddiaları reklamın yayınlandığı dönemde kanıtlar nitelikte olması esastır.
(5) Reklam verenler, bu Yönetmelikte belirlenen ilkelerin uygulanmasını
denetlemekle yetkili ve görevli olanlara reklamlarda yer alan iddiaları kanıtlar
nitelikteki belgeleri sunmakla yükümlüdür.
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Kötüleme
MADDE 10 – (1) Reklamlar; hiçbir kişi, kurum veya kuruluşu, ticari ya da mesleki
faaliyeti, malı ya da hizmeti, reklamı veya markayı aşağılayamaz, açıkça alay konusu
edemez ve benzeri bir biçimde kötüleyemez.
İtibardan haksız yararlanma
MADDE 11 – (1) Reklamlarda;
a) Bir kişi, kurum veya kuruluşun adı veya amblem, logo ve diğer ayırt edici
kurumsal kimlik unsurları, tüketicinin yanıltılmasına yol açacak şekilde kullanılamaz.
b) Bir kişi adından ya da bir firma, kurum veya kuruluşa ait ticaret unvanından
fikri ve sınai mülkiyet hakkından veya bir reklam kampanyası ile sağlanmış bulunan
itibardan haksız olarak yararlanılamaz.
Taklit
MADDE 12 – (1) Reklamlar, başka bir reklamın; metni, sloganı, görsel sunumu,
müziği, ses efektleri ve benzeri unsurlarını tüketiciyi yanıltacak ya da karışıklığa yol
açacak biçimde taklit edemez.
(2) Reklamlarda bir mal veya hizmet, koruma altındaki bir marka veya ticaret
unvanına sahip başka bir mal veya hizmetin taklidi veya kopyası olarak sunulamaz.
Fiyat bilgisi içeren reklamlar
MADDE 13 – (1) Reklamlarda bir mal veya hizmete ilişkin fiyata veya fiyatın
hesaplanma yöntemine yer verilmesi halinde, verilen fiyat bilgileri, reklamı yapılan
mal veya hizmet ile ilgili olmalıdır. Fiyat hakkında eksik bilgi vermek veya anlam
karışıklığına yol açmak suretiyle tüketiciler yanıltılamaz.
(2) Reklamlarda tüketicilerin bilgisine sunulan fiyat, mal veya hizmetin tüm vergiler
dâhil toplam satış fiyatı olmalıdır.
(3) Tüketicinin yaş, cinsiyet, sağlık durumu gibi özellikleri veya ilgili mevzuatı
nedeniyle bir vergi, resim, harç veya ücretin hesaplanamaması durumunda bu unsurların
fiyata dahil olmadığı reklamlarda açıkça belirtilir ve toplam fiyatın hesaplanma
yöntemine yer verilir.
(4) Yurt dışında ifa edilmesi öngörülen paket tur ve eğitim hizmetleri ile yurt dışına
yönelik ulaşım ve konaklama hizmetlerinin reklamları hariç olmak üzere, reklamlarda
satış fiyatları; “Türk Lirası”, “TL” veya “¨” şeklinde belirtilir.
(5) Mal veya hizmetin tesliminden doğan ve tüketici tarafından ödenecek giderlerin
bulunması halinde bu giderlerin tutarı; tutarın belirli olmaması halinde ise hesaplanma
yöntemi hakkında tüketiciler bilgilendirilir.
(6) Mal veya hizmetin fiyatının başka bir mal veya hizmete bağlı olması halinde,
tüketicilerin reklamda yer verilen fiyattan yararlanması için yerine getirilmesi gereken
şartlar açıkça belirtilir.
(7) Taksit tutarlarının verildiği reklamlarda, reklamı yapılan mal veya hizmetin
toplam fiyatı ve taksit sayısı, taksit tutarı ile birlikte ve okunabilir büyüklükte gösterilir
veya sesli olarak belirtilir.
(8) Reklamlarda bir mal veya hizmetin, belirli yükümlülükleri yerine getirmek
koşuluyla tüketicilere bedelsiz verileceği taahhüt ediliyor ise, buna ilişkin olarak
tüketicilerin yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülükler reklamın ana mesajında
açıkça belirtilir.
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(9) Fiyatın geçerliliği ile ilgili bir süre veya stok sınırı var ise, bu süre ve stok
miktarı reklamlarda açıkça belirtilir.
İndirimli satış reklamları
MADDE 14 – (1) Bir mal veya hizmete ilişkin indirim yapıldığını gösteren yazılı,
sesli veya görsel herhangi bir ibarenin yer aldığı reklamlarda; indirimli satışın başlangıç
ve bitiş tarihleri ile indirimli olarak satışa sunulan mal veya hizmetin miktarı sınırlı ise
bu miktarın açık ve anlaşılır bir biçimde belirtilmesi zorunludur.
(2) İndirimli satış reklamlarında, hangi mal veya hizmetlerin indirimli satışa
konu edileceği veya ne kadar indirim uygulanacağı hususlarında anlam karışıklığına
yol açarak tüketicileri yanıltabilecek veya gerçekte olduğundan daha fazla indirim
uygulanıyormuş izlenimi oluşturacak ifade veya görüntülere yer verilemez.
(3) Yapılan indirimin miktarı veya oranı hesaplanırken, indirimli fiyattan bir önceki
fiyat esas alınır.
(4) İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin indirimden önceki fiyattan
daha düşük fiyatla satışa sunulduğunun ispatı reklam verene aittir.
Çekiliş, yarışma ve promosyon içerikli reklamlar
MADDE 15 – (1) Mal veya hizmetlere yönelik çekiliş, yarışma ve promosyon gibi
pazarlama tekniklerini kullanmak suretiyle yapılan reklamlarda aşağıdaki hususlara
uyulması zorunludur:
a) Reklamı yapılan mal veya hizmetlerle birlikte karşılıksız olarak verilen mal veya
hizmetlerin ya da ikramiyelerin taahhüt edilenden farklı olmaması ve tüketicilerde
oluşturulan makul beklenti düzeyini karşılaması gerekir.
b) Reklamı yapılan mal veya hizmetlerin satın alınması halinde, tüketiciye ayrıca
promosyon olarak hediye mal veya hizmetlerin veya ikramiyelerin de verileceği
belirtiliyorsa, hediye veya ikramiye olarak verilecek mal veya hizmetlerin miktarı,
gerçek piyasa değeri ile bunların verilmesine ilişkin geçerlilik süresi açıklanır.
c) (Değişik:RG-4/1/2017-29938) Reklamı yapılan mal veya hizmetlerin satın
alınması veya belli sayıda kupon, etiket, kapak ve benzeri unsurların biriktirilmesi
suretiyle piyango, ikramiye çekilişi ya da bir yarışmaya katılma hakkı veren pazarlama
tekniklerinin duyurulması halinde; promosyon süresinin başlangıç ve bitiş tarihi ile
malın teslimi veya hizmetin yerine getirilmesine ilişkin koşullar ya da bu koşulların
duyuruluş şekli açıklanır. (2) Gerçek piyasa değeri para ile ifade edilemeyen ve
promosyon olarak verilen hediye mal veya hizmetler hakkında birinci fıkranın (b)
bendi uygulanmaz.
Tanıklı reklamlar
MADDE 16 – (1) Reklamlarda, tanıklığına başvurulan kişi, kurum veya kuruluşun
tecrübesine, bilgisine veya araştırma sonuçlarına dayanmayan ve gerçek olmayan
hiçbir tanıklık ya da onay ifadesine yer verilemez veya atıfta bulunulamaz.
(2) Reklamlarda, geçerliliğini yitiren veya başka nedenlerle uygulanamaz duruma
gelen tanıklık ya da onay ifadeleri kullanılamaz.
(3) Reklamlarda; doktor, diş hekimi, veteriner hekim ve eczacılar ile sağlık
kuruluşlarının bir mal veya hizmete yönelik sağlık beyanında bulunduğuna ilişkin ya
da bu izlenimi uyandıran herhangi bir görüntü, beyan veya atfa yer verilemez.
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Çevreye ilişkin beyanlar içeren reklamlar
MADDE 17 – (1) Reklamlar, tüketicilerin çevre konusundaki duyarlılığını ya da bu
alandaki olası bilgi eksikliğini istismar edecek biçimde yapılamaz.
(2) Reklamlarda; çevresel işaret, sembol ve onaylar tüketicileri aldatıcı şekilde
kullanılamaz.
(3) Reklamlarda, çevresel etki konusunda sadece akademik kuruluşlarca kabul
görmüş bilimsel çalışmalara dayalı bilimsel bulgular ve teknik gösterimler kullanılabilir.
(4) İlgili mevzuatı gereği enerji etiketlemesi zorunlu olan mallara ilişkin reklamlarda,
enerji verimliliğine veya fiyata dair bilgilerin yer alması durumunda, ilgili malın enerji
verimliliği sınıfının belirtilmesi zorunludur.

İKİNCİ BÖLÜM
Reklamlardaki Görseller ile Yazılı ve Sesli İfadeler
Görseller ile yazılı ve sesli ifadelerin sunuluşu
MADDE 18 – (1) Reklamlarda, tüketicinin satın alma kararını etkileyecek
nitelikteki bilgilerin ortalama tüketicinin algılayabileceği sürede ve biçimde iletilmesi
zorunludur.
(2) Reklamlarda yer alan ana vaadin esaslı unsurları açık ve anlaşılır bir biçimde
reklamın ana mesajında belirtilir.
(3) Radyo reklamları, cep telefonlarına gönderilen kısa mesajlar, bant reklam gibi
niteliği gereği alt yazı veya dipnota yer verilmesi mümkün olmayan reklamlarda, ana
vaadin eksiksiz bir şekilde verilmesi koşuluyla, tüketicilerin ayrıntılı bilgi alabileceği
müşteri hizmetleri numaralarına veya internet sitesine yönlendirme yapılması yeterlidir.
(4) Reklamlarda yer alan alt yazı, durağan yazı ve dipnotlar; okunabilir ve
algılanabilir hız ve büyüklükte olmalıdır.
(5) Yazılı mecralarda dipnot, görsel mecralarda alt yazı ve durağan yazı olarak
kullanılan metinler; ana vaadi açmak, netleştirmek veya ana vaadin gerçekleşmesi
için gerekli koşulları veya istisnaları iletmek için kullanılabilir. Ancak, yazılı ve
görsel mecralarda yayınlanan reklamlarda; alt yazı, durağan yazı ve dipnotların asgari
düzeyde tutulması esastır.
(6) Reklamlardaki alt yazı, durağan yazı veya dipnotta yer alan koşulların veya
istisnaların, ana vaadin sağladığı avantajları tamamıyla ya da büyük ölçüde ortadan
kaldıracak nitelikte olmaması ve ana vaatle uyumsuzluk içermemesi zorunludur.
(7) Reklamlardaki sesli ifadeler, görseller, dipnot, alt yazı veya durağan yazılarda
yer verilen bilgiler birbiriyle çelişmemelidir.
Alt yazı, durağan yazı ve dipnotlardaki yazının boyutu
MADDE 19 – (1) Görsel mecralarda yayınlanan reklamlarda yer alan alt yazı ve
durağan yazıların metin boyutu;
a) 4:3 görüntü düzeniyle yapılan yayında; standart çözünürlüklü televizyon (SDTV)
formatı için en az 14 satır,
b) 16:9 görüntü düzeniyle yapılan yayında; standart çözünürlüklü televizyon
(SDTV) formatı için en az 16 satır,
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c) Yüksek çözünürlüklü televizyon (HDTV) formatı için en az 30 satır,
ç) 4K çözünürlüklü televizyon (4K Ultra HDTV) formatı için en az 60 satır, yüksekliğinde olmalıdır.
(2) Yazılı basında, broşür ve benzeri yazılı mecralarda yayınlanan reklamlardaki
dipnotlarda kullanılan yazının boyutu, en az Arial 8 punto büyüklüğüne eşdeğer
büyüklükte olmalıdır.
(3) Alt yazı ve dipnotlarda, yazım kılavuzuna uygun olarak özel isimlerin baş
harfleri ve kısaltmalar dışında küçük harf düzeni kullanılmalıdır.
(4) Alt yazı, durağan yazı ve dipnotlarda yer alan metin boyutlarına ilişkin ölçümler;
(v) veya (ı) gibi düz uçlu küçük harfler esas alınarak yapılır. Ölçümlerde (d), (p) ve (g)
gibi yükselen ve alçalan kenarları bulunan harfler dikkate alınmaz.
(5) Yukarıda sayılanların dışında kalan mecralarda yayınlanan reklamlarda yer alan
alt yazı, durağan yazı ve dipnotlar okunabilir büyüklükte olmalıdır.
Alt yazıların ekranda kalma süresi
MADDE 20 – (1) Görsel mecralarda yayınlanan reklamlarda kullanılan alt yazı;
kelime başına 0,25 saniye (saniye başına 4 kelime) hesabıyla ekranda tutulmalıdır.
Alt yazıda 9 ve daha az kelime olması durumunda, tanıma ve algılama süresi olarak
toplam süreye 3 saniye (Mülga ibare:RG-4/1/2017-29938) (…); 10 ila 20 arası
kelime olması durumunda toplam süreye 4 saniye (Mülga ibare:RG-4/1/2017-29938)
(…), 21 ila 50 arası kelime olması durumunda toplam süreye 6 saniye (Mülga
ibare:RG-4/1/2017-29938) (…) 51 ila 100 arası kelime olması durumunda toplam
süreye 8 saniye (Mülga ibare:RG-4/1/2017-29938) (…), daha fazla kelime olması
durumunda ise toplam süreye 10 saniye eklenir.
(2) Kelime sayısının tespitinde; internet sitesi adresleri, telefon numaraları ve uzun
sayılar bir kelime sayılır. Uzun sayılar ikili, üçlü ve dörtlü gruplar halinde kullanılır.
Dipnot, alt yazı ve durağan yazı metinleri ile ilgili diğer hükümler
MADDE 21 – (1) Reklamlarda yer alan dipnot, alt yazı ve durağan yazılarda
aşağıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur:
a) Yazı ile arka planı arasındaki kontrast ve nispi parlaklık, metnin kolaylıkla
okunmasına olanak tanımalıdır.
b) Metnin arka planının dikkati dağıtabileceği hareketli görüntülerde veya
bir görüntüden diğerine geçildiğinde; metin, opak tek renkli bir blok alan üstüne
yerleştirilmelidir.
c) Abartılı, karmaşık, italik yazı karakterleri ile yazıların okunmasını zorlaştıracak
efekt, gölgelendirme ve benzeri teknikler kullanılmamalıdır.
ç) Kelimeler arasındaki boşluk, harfler arasındaki boşluktan; satırlar arasındaki
boşluk, kelimeler arasındaki boşluktan fazla olmalıdır.
d) Alt yazı ve durağan yazı metni, ekranın güvenli resim alanından daha küçük ve
güvenli yazı alanına konumlandırılmalıdır.
e) Dipnot, alt yazı ve durağan yazı metinleri reklamlarda konumlandırılırken,
yazılar herhangi bir görseli, görseller de yazıları anlaşılmaz hale getirmemelidir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Örtülü Reklam
Örtülü reklam yasağı
MADDE 22 – (1) Her türlü iletişim aracında sesli, yazılı ve görsel olarak örtülü
reklam yapılması yasaktır.
(2) Reklamlar, mecra kuruluşlarının editoryal bağımsızlığını etkileyecek şekilde
kullanılamaz.
Örtülü reklamların değerlendirilmesi
MADDE 23 – (1) Mal veya hizmetlere ilişkin isim, marka, logo veya diğer ayırt edici
şekil veya ifadelerle ticaret unvanı veya işletme adları ile bunları temsil eden kurum ve
kişiye ilişkin bilgi ve görüntülerin yer aldığı yazı, haber, yayın ve programların örtülü
reklam açısından değerlendirilmesinde;
a) İsim, marka, logo veya diğer ayırt edici şekil veya ifadelerle ticaret unvanı veya
işletme adları ile bunları temsil eden kurum ve kişiye ilişkin bilgi ve görüntülerin,
içinde yer aldıkları yazı, haber, yayın veya programların formatı ile konu, içerik,
sunum, konumlandırma ve süre açısından uyumlu, abartısız ve orantılı olması,
b) Haber verme, yayma ve bilgi alma hakkı çerçevesinde yayınlanan yazı, haber,
yayın veya programların; tüketicilerin aydınlanma ve bilgilenme ihtiyacını karşılaması,
c) Tüketici tercihlerini bilinçli olarak yönlendirebilecek şekilde mal veya hizmetlere
yönelik özel tanıtıcı atıflar yapılarak mal veya hizmetlerin kiralanmasının veya satın
alınmasının teşvik edilmemesi,
koşulları dikkate alınır.
(2) Turizm, folklor, kent belgeselleri ile bazı mal veya hizmetlerin denenerek
tüketicilerin bilgilendirilmesine yönelik yazı, haber, yayın ve programlarda; isim,
marka, logo veya diğer ayırt edici şekil veya ifadelerle ticaret unvanı veya işletme
adları ile bunları temsil eden kurum ve kişiye ilişkin bilgi ve görüntülerin yer alması
halinde, tabela veya afiş gibi unsurlar abartılı biçimde öne çıkarılamaz ve ayrıntılı
iletişim bilgilerine yer verilemez.
(3) Kentsel alanlarda ve sokak görüntülerinde, her türlü röportaj uygulamasında ve
haber değeri taşıyan sportif, kültürel ve sanatsal etkinliklerin yapıldığı mekanlarda yer
alan isim, marka, logo veya diğer ayırt edici şekil veya ifadeler ile ticaret unvanı veya
işletme adlarına ait tabela veya afiş gibi unsurlar abartılı biçimde gösterilemez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Reklamlarda Çocuklara İlişkin Düzenlemeler
Çocuklara yönelik reklamlar
MADDE 24 – (1) Çocuklara yönelik olan veya çocukları etkileme olasılığı bulunan
reklamlar ile çocukların oynadığı reklamlar:
a) Çocukların; fiziksel, zihinsel, ahlaki, psikolojik ve toplumsal gelişim özelliklerini
olumsuz yönde etkileyebilecek hiçbir ifade ya da görüntü içeremez.
b) Hedef kitlesindeki çocukların yaş grubunun özellikleri dikkate alınarak,
321

çocuklarda gerçek dışı beklentilere neden olan veya kurgu ile gerçeklik arasındaki farkı
ayırt etmeyi zorlaştıran unsurlar içeremez.
c) Belirli bir ürüne sahip olmanın ya da o ürünü kullanmanın çocuğa, yaşıtı olan
diğer çocuklara göre fiziksel, sosyal veya psikolojik bir üstünlük sağlayacağına veya o
ürüne sahip olmamanın aksi yönde bir etki oluşturacağına yönelik mesajlar içeremez.
ç) Çocukları tehlikeli durumlara sokabilecek veya tanımadıkları kişilerle ilişki
kurmaya ya da bilmedikleri veya tehlikeli yerlere girmeye teşvik edebilecek hiçbir
ifade ya da görüntü içeremez.
d) Çocukların taklit edebilecekleri şiddet unsurları içeremez.
e) Çocukları, kendileri veya çevreleri için tehlike oluşturabilecek araç, gereç ve
nesneleri kullanırken veya oynarken gösteremez.
f) Kültürel, ahlaki ve olumlu sosyal davranışları bozmaya, değiştirmeye veya
kötülemeye yönelik unsurlar içeremez.
g) Çocukların ebeveynlerine, öğretmenlerine veya diğer kişilere duyduğu özel
güvenin kötüye kullanılmasına yönelik ifade veya görüntüler içeremez.
ğ) Ebeveyn veya öğretmenlerin otoritesini ve sorumluluğunu zayıflatacak veya
ortadan kaldıracak unsurlar içeremez.
h) Ebeveynlerin çocuklarına yönelik sevgi, şefkat, bağlılık gibi hassasiyetlerini
istismar edemez.
ı) Çocukları, bir mal veya hizmeti edinmek için, ebeveynlerini veya başkalarını
ikna etmeye doğrudan teşvik edemez.
i) Mal veya hizmetlerin edinilmesi için, çocukların sözleşme yapmalarını ima
edecek ifadeler içeremez.
j) Mal veya hizmetin her aile bütçesine uygun olduğunu ifade edemez.
k) Mal veya hizmetin fiyatının düşük olduğu algısı oluşturacak şekilde, fiyat
bilgisinin yanında yalnızca veya sadece gibi ifadeler içeremez.
l) Mal veya hizmeti kullanmanın veya bunlardan yararlanmanın gerektirdiği
beceriyi, olması gerekenden az gösteremez.
m) Reklamı yapılan mal veya hizmetin kullanımı için ya da reklamda gösterilen
sonucun alınabilmesi için ilave mal veya hizmet gerekmesi halinde, bu hususları açıkça
içermek zorundadır.
n) Önlem alınmadığı takdirde çocukların veya çevresindekilerin sağlığına zarar
verebilecek mal veya hizmetler için gerekli önlemlerin alınmasını sağlayan hatırlatıcı
simge veya uyarıları içermek zorundadır.
(2) Mesafeli sözleşmelere ilişkin reklamlar, doğrudan çocukları hedef alan satın
alma daveti içeremez.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Reklamlara İlişkin Diğer Hükümler
Finansal hizmetlere ilişkin reklamlar
MADDE 25 – (1) Faiz ve kar payı oranlarının yer aldığı reklamlarda, bu oranlar
doğru olarak belirtilir ve vade sonunda elde edilecek toplam tutarı etkileyecek koşullara
yer verilir.
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(2) Kredi hizmetlerine ilişkin reklamlarda faiz ve kar payı oranlarına yer verilmesi
durumunda; kredinin tüketiciye toplam maliyetinin aylık ve yıllık yüzde değeri açık ve
anlaşılır bir biçimde reklamın ana vaadinde belirtilir.
(3) Kredi hizmetlerine ilişkin reklamlarda, kredinin türü ve vadesi, istenilen
teminatlar ya da aranan diğer özellikler veya geri ödeme koşulları hususlarında
tüketiciler yanıltılamaz.
Reklama ilişkin özel düzenlemesi bulunan mal veya hizmetler
MADDE 26 – (1) İlaçlar, beşeri tıbbi ürünler, tıbbi cihazlar, sağlık hizmetleri,
gıdalar, takviye edici gıdalar, kozmetik ve temizlik ürünleri, tütün mamulleri ve alkollü
içkiler gibi reklama ilişkin özel düzenlemesi bulunan mal veya hizmetlerin reklamları,
ilgili mevzuatında yer alan reklam ve tanıtımla ilgili diğer hükümlere de uygun
olmalıdır.
Diğer hususlar
MADDE 27 – (1) Doğrudan satış ve tele-alışveriş reklamlarında; reklam verenin
isim, unvan, adres, telefon ve diğer iletişim bilgileri, mal veya hizmetin tüm vergiler
dahil toplam fiyatı ve nakliye masrafı ile cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkın
kullanılma şartı ve süresine ilişkin bilgilerin yer alması zorunludur. Bu tür reklamlarda;
ilk kez, son, sadece, tek bir sefer, sınırlı satış, hepsi satılmak üzere, satıldı satılacak gibi
ifadelerle tüketiciler mal veya hizmeti satın almaya teşvik edilemez.
(2) Devre mülk sözleşmeleri hariç olmak üzere; devre tatil veya uzun süreli tatil
hizmeti, yatırım aracı olarak tanıtılamaz.
(3) Falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından verilen hizmetlerin hiçbir
şekilde reklamı yapılamaz.
(4) Kira yoluyla veya taksitle satış şartlarını içeren reklamlarda; mal veya hizmetin
peşin fiyatı, teminat, ödeme takvimi, faiz oranı, malların toplam maliyeti ya da diğer
satış şartları konusunda tüketiciler yanıltılamaz.
(5) Konut veya tatil amaçlı taşınmaza ilişkin reklamlarda fiyata yer verilmesi
halinde ilgili bağımsız bölümün brüt ve net alanlarının da gösterilmesi zorunludur.
(6) Reklamı yapılan bir malın içeriğinde, toplumun genel dini hassasiyetlerine aykırı
bir bileşenin doğrudan veya dolaylı olarak kullanılması halinde, bu husus reklamlarda
açıkça belirtilir.
(7) (Ek:RG-4/1/2017-29938)
Elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin
reklamlarda;
a) İnternet hızının veya kapsama alanının belirtilmesi durumunda; vaat edilen hızın
veya kapsama alanının altyapı, coğrafi şartlar, şebeke yoğunluğu, kullanılan cihaz,
bina konumu gibi etkenlere bağlı olarak değişebileceği bilgisi ortalama tüketicinin
algılayabileceği süre ve biçimde verilir.
b) Test veya laboratuvar koşullarında geçerli olan internet hızlarına, tüm tüketicilerin
ulaşabileceği algısı oluşturulamaz. Bu koşullarda elde edilen hızların, reklama konu
edilmesi halinde, test veya laboratuvar koşullarında geçerli olduğu bilgisi dış ses veya
durağan yazı olarak ana vaatte belirtilir.
c) Sunulan hizmette; adil kullanım kotası, hız kotası ve benzeri sınırlamaların
bulunması durumunda bu husus açıkça belirtilir.
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ÜÇÜNCÜ KISIM
Haksız Ticari Uygulamalar
Haksız ticari uygulama yasağı
MADDE 28 – (1) Tüketiciye yönelik bir ticari uygulamanın; mesleki özenin
gereklerine uymaması ve ulaştığı ortalama tüketicinin ya da yöneldiği grubun ortalama
üyesinin, bir mal veya hizmete ilişkin ekonomik davranış biçimini önemli ölçüde
bozması veya bozma ihtimalinin olması durumunda haksız olduğu kabul edilir. Bir mal
veya hizmete ilişkin tüketici işleminden önce, işlem sırasında veya işlem sonrasında
haksız ticari uygulama yapılamaz.
(2) Tüketiciye yönelik ticari uygulamaların, ortalama tüketicinin bilinçli olarak
karar verme yeteneğini azaltarak normal şartlar altında taraf olmayacağı bir tüketici
işlemine taraf olmasına yol açması halinde, tüketicilerin ekonomik davranış biçimini
önemli ölçüde bozduğu kabul edilir.
(3) Zihinsel veya fiziksel zaafları, yaşları ya da tecrübesizlikleri nedeniyle belirli
mal veya hizmetlere ve bunlara ilişkin ticari uygulamalara karşı özellikle korunması
gereken tüketici gruplarının ekonomik davranış biçimlerinin önemli ölçüde etkilenme
olasılığının olup olmadığı bu grubun ortalama bir üyesi esas alınarak belirlenir.
(4) 29 uncu maddede yer alan aldatıcı eylemler, 30 uncu maddede yer alan aldatıcı
ihmaller ve 31 inci maddede yer alan saldırgan ticari uygulamalar ile Ek’te yer alan
aldatıcı ticari uygulamalar ve saldırgan ticari uygulamalar her hâlükârda haksız ticari
uygulama olarak kabul edilir.
Aldatıcı eylemler
MADDE 29 – (1) Yanlış bilgi içeren veya verilen bilgiler esasen doğru olsa bile
sunuluşuna dair bütün koşullar değerlendirildiğinde, ortalama tüketiciyi aldatan
ya da aldatmaya elverişli olan ve bu suretle tüketicinin normal şartlar altında taraf
olmayacağı bir hukuki işleme taraf olmasına yol açan ya da yol açma olasılığı bulunan
ticari uygulamalar aldatıcı olarak kabul edilir.
(2) Aşağıda belirtilen hususlarda tüketicileri aldatan ya da aldatma ihtimali olan
eylemler aldatıcı eylem olarak değerlendirilir:
a) Bir mal ya da hizmetin varlığı, mahiyeti, tedariki, faydası, riski, uygulaması,
içeriği, aksesuarları, satış sonrası hizmetleri, üretim yöntemi ve tarihi, ifası, amaca
uygunluğu, miktarı, teknik özellikleri, menşei, kullanımından beklenen sonuçları,
üzerlerinde yapılan test ve kontrollerin sonuçları, çevreye olan etkileri ve diğer önemli
özellikleri,
b) Ticari uygulamada bulunanın taahhütlerinin kapsamı, pazarlama sürecinin
mahiyeti, sponsor desteği, yetkili otoriteler tarafından mal veya hizmetin onaylandığına
ilişkin ifade veya sembolleri,
c) Bir mal veya hizmetin fiyatı, fiyatının hesaplanma yöntemi, ödeme koşulları ya
da belirli bir fiyat avantajı,
ç) Tüketicinin sahip olduğu yasal haklar veya karşılaşabileceği riskler,
d) Bir mal veya hizmete ilişkin servis, yedek parça, değiştirme veya tamir hizmetleri,
e) Ticari uygulamada bulunanın veya temsilcisinin; kimliği, mal varlığı, yetenekleri,
statüsü, kurum veya kuruluşlara üyelik bilgileri, sahip olduğu ticari haklar, fikri ve sınai
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mülkiyet hakları, yetkili otoritelerden ödül ve nişan kazanmış olması gibi nitelikleri,
sıfatları, unvanları ve diğer hakları.
(3) Bir ticari uygulamanın, ortalama tüketicinin ekonomik davranış biçimini önemli
ölçüde bozması veya bozma ihtimali bulunması ve aşağıdaki olasılıkları içermesi
halinde aldatıcı olduğu kabul edilir:
a) Rakibinin malı, hizmeti, markası veya diğer bir ayırt edici özelliği ile karışıklığa
sebep olması.
b) Ticari uygulamada bulunanın, bağlı olduğu meslek odaları ve benzeri
kuruluşların ve varsa bunların üst kuruluşlarının, ilgili faaliyet alanına veya belirli
bir ticari uygulamaya ilişkin düzenlemiş oldukları davranış kurallarında yer alan
yükümlülüklerini yerine getirmemesi.
Aldatıcı ihmaller
MADDE 30 – (1) Ticari uygulamada bulunanın bir hukuki ilişki kurmak amacıyla
tüketiciye yöneltmiş olduğu öneride önemli bir bilgiyi gizlemesi, öneriyi tüketiciye
anlaşılmaz bir şekilde veya uygun olmayan bir zamanda sunması, amacı açıkça belli
olan ticari uygulamanın amacını tüketiciye bildirmemesi ve bu durumların ortalama
bir tüketicinin normal şartlar altında taraf olmayacağı bir hukuki işleme taraf olmasına
yol açması ya da yol açma olasılığının bulunması halinde aldatıcı ihmalin varlığı kabul
edilir.
(2) Ticari uygulamanın içerik ve şartlarının tüketiciye aktarılması için kullanılan
iletişim aracının zamansal veya mekânsal sınırlamaları nedeniyle gerekli bilgilerin
verilemediği hallerde, aldatıcı ihmalin var olup olmadığının değerlendirmesi, söz
konusu sınırlamalar ve ticari uygulamada bulunanın bilgiyi tüketicilere diğer araçlarla
sunmak için aldığı önlemler dikkate alınarak yapılır.
Saldırgan ticari uygulamalar
MADDE 31 – (1) Bir ticari uygulamanın; taciz, fiziksel şiddet dâhil cebir veya haksız
tesir yoluyla ortalama tüketicinin bir mal ya da hizmete ilişkin seçim veya davranış
özgürlüğünü önemli ölçüde bozması veya bozma olasılığı taşıması ve tüketicinin bu
sebeple normal şartlar altında taraf olmayacağı bir hukuki işleme taraf olması veya
taraf olma olasılığının artması halinde saldırgan olduğu kabul edilir.
(2) Bir ticari uygulamanın; saldırgan olup olmadığı belirlenirken aşağıdaki hususlar
dikkate alınır:
a) Ticari uygulamanın zamanı, yeri, mahiyeti ve devamlılığı,
b) Ticari uygulamanın tehdit ya da hakaret içeren söz veya davranışlar içerip
içermediği,
c) Tüketicinin muhakeme yeteneğini bozduğu bilinen doğal afet gibi bir felaket ya
da aynı derecede bir başka durumun ticari uygulamada bulunan tarafından, tüketicinin
mal veya hizmete ilişkin kararını etkilemek için kötüye kullanılıp kullanılmadığı,
ç) Tüketicinin, sözleşmeyi feshetme ya da başka bir mala, hizmete veya ticari
uygulamada bulunana yönelme gibi haklarını kullanmak istemesi karşısında, ticari
uygulamada bulunan tarafından getirilen ağır veya orantısız sözleşme dışı bir engelin
bulunup bulunmadığı,
d) Hukuka aykırı bir eylemde bulunulacağı tehdidinin olup olmadığı.
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DÖRDÜNCÜ KISIM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yükümlülük
MADDE 32 – (1) Kanunun 61 inci ve 62 nci maddeleri ile bu Yönetmeliğe uygun
olmayan reklamın veya ticari uygulamanın daha sonra düzeltilmesi veya telafi edilmesi
reklam verenin veya ticari uygulamada bulunanın tespit edilen aykırılığa ilişkin
sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 33 – (1) 14/6/2003 tarihli ve 25138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Ticari Reklam ve İlânlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik
yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası (Değişik
ibare:RG-4/1/2017-29938) 1/1/2018 tarihinde, diğer hükümleri ise yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi

Sayısı

10/1/2015

29232

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin

1.     
2.     
3.     

Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
Tarihi
Sayısı
25/12/2015
29573
4/1/2017
29938

-EKHAKSIZ TİCARİ UYGULAMA OLARAK KABUL EDİLEN
ÖRNEK UYGULAMALAR
A - Aldatıcı Ticari Uygulamalar
1) Ekonomik birliklere, meslek odaları ve kuruluşlarına, borsalara ve varsa bunların
üst kuruluşlarına üye olunmamasına rağmen, kendini üye gibi tanıtmak ve bu tür
kuruluşların düzenlemiş olduğu davranış kurallarına tabi olunduğunu iddia etmek.
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2) Yetkili otoritelerden gerekli izinleri almaksızın bir kalite işareti, güven işareti,
çevresel işaret ya da benzerini kullanmak.
3) Gerçeğe aykırı olarak, bir davranış kuralının kurum veya kuruluşlarca
onaylandığını iddia etmek.
4) Gerçeğe aykırı olarak, ticari uygulamaların veya bir mal ya da hizmetin kurum
veya kuruluşlarca onaylandığını ya da bunlar için izin alındığını iddia etmek.
5) Mal veya hizmetin özellikleri ve teklif edilen fiyat dikkate alındığında, ticari
uygulamada bulunanın makul sayılabilecek bir süre ve miktarda söz konusu mal veya
hizmeti ya da bunların muadillerini belirtilen fiyattan sunamayacağına veya başka bir
yerden tedarik edemeyeceğine ilişkin yeterli bilgi sahibi olmasına rağmen, tüketiciyi
bu konuda uyarmaksızın mal veya hizmetleri o fiyattan edinmeye davet etmek.
6) Mal veya hizmetleri belirli bir fiyattan edinmeye davet ettikten sonra, başka bir
mal veya hizmeti pazarlamak amacıyla;
a) Davete konu olan mal veya hizmeti tüketiciye göstermeyi reddetmek,
b) Söz konusu mal veya hizmete ilişkin siparişleri almayı ya da makul bir süre
içinde ifa etmeyi reddetmek,
c) Mal veya hizmetin ayıplı bir örneğini göstermek.
7) Tüketicinin ani bir karar vermesini sağlamak ve bilinçli bir tercih yapması için
gerekli fırsat veya zamandan mahrum bırakmak amacıyla, gerçeğe aykırı olarak bir mal
veya hizmetin sadece çok kısıtlı bir süre içerisinde belirli şartlar altında sunulacağını
belirtmek.
8) Gerçeğe aykırı olarak, bir mal veya hizmetin sunulmasının yasal olduğunu
belirtmek ya da böyle bir izlenim oluşturmak.
9) Kanunun tüketiciye tanıdığı hakları ticari uygulamada bulunanın önerisinin
ayırdedici bir niteliği olarak göstermek.
10) Tüketicinin mal veya hizmeti edinmemesi halinde kendisine ya da ailesine
yönelecek olası bir tehlikenin varlığı, niteliği ve kapsamına ilişkin gerçek dışı bir
iddiada bulunmak.
11) Gerçeğe aykırı olarak, ticareti bırakmak, işyerini taşımak veya faaliyet konusunu
değiştirmek üzere olduğunu iddia etmek.
12) Belirli bir mal veya hizmetin şans oyunlarında kazanmayı kolaylaştırdığını
iddia etmek.
13) İlgili mevzuatına aykırı olarak, bir mal veya hizmet hakkında sağlık beyanında
bulunmak.
14) Tüketiciyi, bir mal veya hizmeti normal piyasa şartlarından daha elverişsiz
koşullarda almaya ikna etmek amacıyla, mal ya da hizmetin piyasa koşulları veya
piyasada bulunma olasılığı hakkında yanlış bilgilendirmek.
15) Bir ticari uygulamada, tanımlanmış bir ödül veya muadili belirtilmeksizin
yarışma yapılacağını veya ödül verileceğini iddia etmek.
16) Teslimat için yapılması gereken zorunlu ve makul masraflar haricinde,
tüketicinin bir malı edinebilmesi için ödeme yapması gerektiği durumlarda, o mal için
bedelsiz, bedava, ücretsiz veya bunun gibi tanımlamalarda bulunmak.
17) Gerçeğe aykırı olarak, kendi ticareti, işletmesi, zanaatı ya da mesleği ile
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ilgili olarak hareket etmediğini iddia etmek, bu doğrultuda izlenim oluşturmak veya
kendisini tüketici olarak tanıtmak.
18) Bir mala ilişkin satış sonrası servis hizmetlerinin, Türkiye dışında başka
ülkelerde de mevcut olduğuna ve bunlardan yararlanılabileceğine dair yanlış izlenim
oluşturmak.
B - Saldırgan Ticari Uygulamalar
1) Ticari uygulamada bulunan ile tüketici arasında amaçlanan hukuki ilişki kurulana
kadar tüketicinin işyerinden ayrılamayacağı izlenimini oluşturmak.
2) Sözleşme yükümlülüğünü yerine getirme hali dışında, tüketicinin meskenini terk
etme ve geri gelmeme yönündeki ikazlarına aldırmadan tüketicinin evine ziyaretler
yapmaya devam etmek.
3) Taraf olduğu bir hukuki ilişkiye dayanarak herhangi bir talepte bulunan
tüketiciden, talebi ile ilgisi olmayan belgeler arz etmesini istemek, ücret ödemesini
talep etmek ya da sistematik olarak konuyla ilgili görüşmekten kaçınmak ve bu yollarla
onu hukuki haklarını kullanmaktan caydırmaya çalışmak.
4) Tüketiciye, mal veya hizmeti almaması halinde ticari uygulamada bulunanın iş
yerinin ya da geçiminin tehlikeye gireceğini söylemek.
5) Ödül veya benzeri bir menfaat söz konusu olmamasına rağmen, tüketicinin bunları
talep edebilmek için para ödemesi ya da bir masrafta bulunması gerektiği hallerde, bu
ödül veya menfaati kazandığı, kazanacağı veya belirli bir eylemde bulunması halinde
kazanacağı doğrultusunda yanlış izlenim oluşturmak.
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5.21. REKLAM KURULU YÖNETMELİĞİ
Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 3/7/2014

Sayı: 29049

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Reklam Kurulunun ve ihtisas
komisyonlarının kuruluşu, görevleri, çalışma usul ve esasları ile sekretarya hizmetleri
ve diğer hususları düzenlemektir.
Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanunun 63 üncü ve 84 üncü maddelerine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Bakan: Gümrük ve Ticaret Bakanını,

b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
c) Başkan: Reklam Kurulu Başkanını,

ç) Genel Müdür: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürünü,

d) Genel Müdürlük: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünü,

e) Haksız ticari uygulama: Mesleki özenin gereklerine uymayan ve ulaştığı
ortalama tüketicinin ya da yöneldiği grubun ortalama üyesinin mal veya hizmete ilişkin
ekonomik davranış biçimini önemli ölçüde bozan veya önemli ölçüde bozma ihtimali
olan her türlü ticari uygulamayı,
f) Kanun: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,
g) Komisyon: Reklam Kurulu İhtisas Komisyonunu,

ğ) Komisyon Başkanı: Reklam Kurulu İhtisas Komisyonu Başkanını,
h) Kurul: Reklam Kurulunu,

ı) Ticari reklam: Ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak; bir mal
veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları
bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir
mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi
niteliğindeki duyuruları,
i) Üye: Reklam Kurulu üyesini, ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Reklam Kurulunun Kuruluş ve Görevleri
Kuruluş
MADDE 4 – (1) Başkanlığı, Bakanın görevlendireceği ilgili Genel Müdür
tarafından yürütülen Reklam Kurulu;
a) Bakanlığın ilgili genel müdür yardımcıları arasından görevlendireceği bir üye,
b) Adalet Bakanlığının, bu Bakanlıkta idari görevlerde çalışan hâkim veya savcılar
arasından görevlendireceği bir üye,
c) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görevlendireceği bir üye,
ç) Sağlık Bakanlığının görevlendireceği bir üye,
d) Kültür ve Turizm Bakanlığının görevlendireceği bir üye,
e) Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun görevlendireceği bir üye,
f) Türk Standartları Enstitüsünden bir üye,
g) Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyelerinin kendi aralarından seçeceği
bir üye,
ğ) Yükseköğretim Kurulunun, reklamcılık, iletişim veya ticaret hukuku alanında
uzman öğretim üyeleri arasından görevlendireceği bir üye,
h) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin, Türkiye Medya ve İletişim Meclisi üyeleri
arasından görevlendireceği bir üye,
ı) Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunun görevlendireceği bir üye,
i) Tüketici Konseyinin Konseye katılan tüketici örgütü temsilcileri arasından
seçeceği bir üye,
j) Reklam verenler derneklerinin veya varsa üst kuruluşlarının seçeceği bir üye,
k) Reklamcılar derneklerinin veya varsa üst kuruluşlarının seçeceği bir üye,
l) Türk Eczacıları Birliğinin görevlendireceği eczacı bir üye,
m) Türk Diş Hekimleri Birliğinin görevlendireceği diş hekimi bir üye,
n) Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyinin görevlendireceği doktor bir üye,
o) Türkiye Barolar Birliğinin görevlendireceği avukat bir üye,
olmak üzere başkan dâhil on dokuz üyeden oluşur.
Üyelerin nitelikleri
MADDE 5 – (1) Kurul Başkan ve üyelerinin aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az iki yıllık yüksekokul mezunu ya da denkliği Yükseköğretim Kurulu
tarafından kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
c) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin
(A) bendinin (5) numaralı alt bendinde düzenlenen şartları taşıyor olmak,
ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
Üyelerin görev süresi
MADDE 6 – (1) Kurul üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi bitenler yeniden
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görevlendirilebilir veya seçilebilir. Üyelik herhangi bir sebeple boşaldığı takdirde,
boşalan üyeliklere 4 üncü madde esasları dâhilinde bir ay içinde görevlendirme veya
seçim yapılır. Yeni üye yerine atandığı üyenin kalan süresini tamamlar. Süresi dolan
üyenin görevi, yeni üye görevine başlayıncaya kadar devam eder.
Kurulun görevleri
MADDE 7 – (1) Kurulun görevleri şunlardır:
a) Kanunun 61 inci ve 62 nci maddelerinde belirtilen esaslara uygun olarak ticari
reklamlarda uyulması gereken ilkeleri belirlemek ve haksız ticari uygulamalara karşı
tüketiciyi korumaya yönelik düzenlemeleri yapmak ve Bakanlık aracılığıyla duyurmak,
b) Ticari reklam ve haksız ticari uygulamaları, (a) bendinde belirlenen ilkeler
çerçevesinde incelemek ve gerektiğinde denetim yapmak,
c) İnceleme veya denetim sonuçlarına göre Kanunun 61 inci ve 62 nci maddelerinde
belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında Kanunun 77 nci maddesinin
onikinci ve onüçüncü fıkralarında belirtilen idari yaptırımları uygulamak.
(2) İdari para cezaları uygulanırken aşağıdaki kriterler esas alınır:
a) Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca ulusal yayın lisansı veya yayın izni verilen
kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilmiş yayınlardaki aykırılıkların ülke genelinde
yapıldığı kabul edilir.
b) Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca kablo, bölgesel ve yerel yayın lisansı
veya izni verilen kuruluşlar ile uydu üzerinden yayın yapan kuruluşlar aracılığıyla
gerçekleştirilmiş yayınlardaki aykırılıkların yerel düzeyde yapıldığı kabul edilir.
c) Dağıtıldığı illerin nüfusunun toplamı, ülke nüfusunun en az yüzde yetmişini
oluşturan süreli yayınların ülke genelinde dağıtıldığı kabul edilir.
(3) Kurul, tedbiren durdurma kararı verme yetkisini Başkana devredebilir. Başkan
tarafından reklam veya haksız ticari uygulama ile ilgili olarak verilen tedbiren durdurma
kararı, yapılacak ilk toplantıda Kurulun onayına sunulur.
(4) Kurul, ticari reklamlarda uyulması gereken ilkeleri belirlerken ve haksız
ticari uygulamalara karşı tüketiciyi korumaya yönelik düzenlemeleri yaparken; ülke
koşullarının yanı sıra evrensel kabul görmüş tanım ve kurallar ile gelişmeleri de
dikkate alır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Reklam Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları

Başvuru
MADDE 8 – (1) Kurula başvurular yazılı olarak veya elektronik ortamda yapılır.
Başvuru sahibi gerçek kişinin adı, soyadı ile T.C. kimlik numarası ve adresini, tüzel
kişinin ise unvanı ve adresini içermeyen başvurular Kurulca değerlendirmeye alınmaz.
(2) Ticari reklama ilişkin başvurularda şikayet edilen reklamın yayınlandığı mecra,
tarih, şikayetin konusu gibi belirleyici hususlara; haksız ticari uygulamaya ilişkin
başvurularda ise şikayetle ilgili bilgi ve belgelere yer verilir.
(3) Şikayet edilen reklamın, yazılı ya da basılı olanlarının asılları dilekçesine eklenir.
Eklenecek nitelikte olmayanların görüntüleri başvuru sahibi tarafından sağlanır.
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Toplantı
MADDE 9 – (1) Kurul, ayda en az bir defa veya ihtiyaç duyulduğu her zaman
Başkanın çağrısı üzerine, Başkan dahil en az on bir üyenin hazır bulunması ile toplanır.
Kurul toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Oyların eşitliği halinde
Başkanın oy kullandığı taraf çoğunluğu sağlar.
(2) Başkanın mazereti nedeniyle toplantıya katılamaması halinde, Kurula Bakanlık
temsilcisi üye başkanlık eder.
(3) Toplantıya katılamayacak üyeler, geçerli mazeretlerini toplantıdan önce Başkana
yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirirler. Geçerli bir mazereti olmaksızın, arka
arkaya iki toplantıya veya bir yıl içerisinde toplam dört toplantıya katılmayanların
üyeliği kendiliğinden sona erer.
(4) Kurul Başkan ve üyeleri; kendisinin, üstsoy ve altsoyundan biri ile eşi ve üçüncü
dereceye kadar, bu derece dahil, kan ve kayın hısımlarının çıkarlarını ilgilendiren
hususların görüşülmesine ve bu konuda yapılacak oylamalara katılamazlar.
Toplantı gündemi ve görüşmenin yenilenmesi
MADDE 10 – (1) Kurulun toplantı gündemi Başkan tarafından belirlenir.
(2) Aynı toplantıda karara bağlanmış bir konuya ilişkin görüşme yeniden yapılabilir.
Görüşmenin yenilenmesi önerisi, toplantıda hazır bulunan en az üç üyenin isteği
üzerine Kurul kararı ile yapılır. Önerinin kabul edilmesi durumunda, konu yeniden
görüşmeye açılır ve karara bağlanır.
Temsil
MADDE 11 – (1) Kurulu Başkan temsil eder.
İnceleme
MADDE 12 – (1) Kurul tarafından, gerekli görülen hallerde ilgili kişi, kurum ve
kuruluşlardan yazılı olarak bilgi veya görüş istenir. İlgili kişi, kurum ve kuruluşların,
istenen belgelerin aslını veya onaylı kopyalarını vermesi zorunludur.
(2) İstenen bilgi ve belgelerin Bakanlığa iletilmesi için en fazla on beş günlük süre
tanınır. Bakanlık gerekli hallerde bu süreyi uzatabilir.
(3) Kurul, gerekli gördüğü takdirde özel uzmanlık gerektiren hususlarla ilgili olarak
ihtisas sahibi üniversite, kamu kurum ve kuruluşları veya özel hukuk tüzel kişileri ile
gerçek kişilerin görüşüne başvurabilir.
Kararların uygulanması
MADDE 13 – (1) Kurul tarafından alınan kararlar Bakanlıkça uygulanır.
Kurul kararlarının açıklanması
MADDE 14 – (1) Kurul kararları, tüketicilerin bilgilendirilmesi, aydınlatılması ve
ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla Bakanlıkça açıklanır.
Başkanın görevleri
MADDE 15 – (1) Başkanın görevleri şunlardır:
a) Kanun ile Kurula verilen görevlerin yürütülmesini sağlamak,
b) Gerekli görülen hallerde ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar ile ilgili resen
inceleme veya denetim başlatmak,
c) Toplantı gündemini tespit etmek,
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ç) Kurul toplantılarına başkanlık yapmak ve toplantıların gündeme göre
yürütülmesini sağlamak,
d) Kurul kararlarının Genel Müdürlüğe gönderilmesini sağlamak,
e) Sekretarya hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,
f) Kurul tarafından verilen yetki çerçevesinde, gerekli görülen hallerde ticari reklam
ve haksız ticari uygulamaları tedbiren durdurmak,
g) Kurul ile ilgili diğer işleri yapmak.
Sekretarya hizmetleri
MADDE 16 – (1) Kurulun ve ihtisas komisyonlarının sekretarya hizmetleri, Kurul
üyesi ilgili Genel Müdür Yardımcısı ve yeterli sayıda personel tarafından yürütülür.
(2) Sekretaryanın görevleri şunlardır:
a) Toplantı öncesi gerekli hazırlıkları yapmak,
b) Toplantı gündemini, yerini ve saatini toplantıdan önce üyelere bildirmek,
c) Kurulun ve komisyonların dosyalama, evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek,
ç) Kurul ve komisyonların toplantı tutanaklarını düzenlemek, başkan ve üyeler
tarafından imzalanmasını sağlamak,
d) İlgili kişi, kurum ve kuruluşlarla yazışmaları yürütmek,
e) Başkanın vereceği diğer işleri yapmak.
Tutanak
MADDE 17 – (1) Kurul ve komisyon toplantılarında yapılan görüşmeler ve alınan
kararlar bir tutanakla tespit edilir. Tutanak, toplantıya katılanlar tarafından imzalanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İhtisas Komisyonları
Kuruluş
MADDE 18 – (1) Bakanlıkça, Kurulun karar vermesine yardımcı olmak üzere
sektörel alanlarda ihtisas komisyonları kurulur. Komisyonlar, başkan dahil en az üç en
fazla beş kişiden oluşur. Komisyonda görev yapacak üyeler Kurul tarafından belirlenir.
Üyelerin nitelikleri
MADDE 19 – (1) İhtisas komisyonu üyelerinin 5 inci maddede belirtilen şartları
taşıması zorunludur.
Komisyonların görevleri
MADDE 20 – (1) İhtisas komisyonları, kendilerine tevdi edilen dosyalar ve gerekli
gördüğü konular hakkında inceleme ve araştırma yaparak görüşlerini bir raporla
Reklam Kurulu Başkanlığına sunar.
Toplantılar
MADDE 21 – (1) İhtisas komisyonları, ayda en az bir defa veya ihtiyaç duyulduğu
her zaman Komisyon Başkanının çağrısı üzerine toplanır ve toplantıya katılanların
çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde komisyon başkanının oy kullandığı
taraf çoğunluğu sağlar.
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(2) Toplantıya katılamayacak komisyon üyeleri, geçerli mazeretlerini toplantıdan
önce komisyon başkanına yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirirler. Geçerli
bir mazereti olmaksızın arka arkaya iki toplantıya veya bir yıl içerisinde toplam dört
toplantıya katılmayanların üyeliği kendiliğinden sona erer.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Mali hükümler
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından kaynaklanan harcamalar
Bakanlık bütçesinden karşılanır.
(2) Kurul ve ihtisas komisyonu başkan ve üyelerine ödenecek huzur hakkı ve huzur
ücreti ile buna ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak
Bakanlıkça belirlenir.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 23 – (1) 1/8/2003 tarihli ve 25186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Reklam Kurulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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5.22. TÜKETİCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ
Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 5/7/2014

Sayı: 29051

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tüketici Konseyinin kuruluş ve görevleri
ile toplantı, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanunun 64 ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Gümrük ve Ticaret Bakanını,
b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
c) Bakan Yardımcısı: Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısını,
ç) Başkan: Konsey Başkanını,
d) Genel Müdürlük: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünü,
e) Genel Müdür: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürünü,
f) Kanun: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,
g) Konsey: Tüketici Konseyini,
ğ) Müsteşar: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarını,
h) Tüketici Örgütleri: Tüketicinin korunması amacıyla kurulan dernek, vakıf veya
bunların üst kuruluşlarını,
ı) Üye: Tüketici Konseyi üyesini, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Görevler
Kuruluş
MADDE 4 – (1) Tüketicinin sorunlarının ve ihtiyaçlarının belirlenmesi
ile çıkarlarının korunmasına ilişkin gerekli tedbirleri araştırmak ve Kanunun
uygulanmasına yönelik tedbirlere dair görüşleri öncelikle ele alınmak üzere ve ilgili
mercilere iletmek amacıyla Tüketici Konseyi kurulur. Tüketici Konseyi yılda en az bir
kez Bakanlığın koordinatörlüğünde toplanır.
Başkan ve üyeler
MADDE 5 – (1) Konsey, Bakanın veya görevlendireceği Bakan Yardımcısı,
Müsteşar veya Müsteşar Yardımcısının başkanlığında aşağıda sayılan üyelerden oluşur:
a) Adalet Bakanlığından bir temsilci,
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b) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından bir temsilci,
c) Avrupa Birliği Bakanlığından bir temsilci,
ç) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından bir temsilci,
d) Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bir temsilci,
e) Ekonomi Bakanlığından bir temsilci,
f) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından bir temsilci,
g) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından bir temsilci,
ğ) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından iki temsilci,
h) İçişleri Bakanlığından bir temsilci,
ı) Kalkınma Bakanlığından bir temsilci,
i) Kültür ve Turizm Bakanlığından bir temsilci,
j) Maliye Bakanlığından bir temsilci,
k) Milli Eğitim Bakanlığından bir temsilci,
l) Sağlık Bakanlığından bir temsilci,
m) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından bir temsilci,
n) Hazine Müsteşarlığından bir temsilci,
o) Türkiye İstatistik Kurumundan bir temsilci,
ö) Türk Standartları Enstitüsünden bir temsilci,
p) Rekabet Kurumundan bir temsilci,
r) Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan bir temsilci,
s) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bir temsilci,
ş) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan bir temsilci,
t) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan bir temsilci,
u) Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğinden bir temsilci,
ü) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan bir temsilci,
v) Diyanet İşleri Başkanlığından bir temsilci,
y) Yükseköğretim Kurulundan bir temsilci,
z) Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir belediyelerinden birer temsilci,
aa) Türkiye Belediyeler Birliğinden bir temsilci,
bb) İşçi sendikaları konfederasyonlarından birer temsilci,
cc) Memur sendikaları konfederasyonlarından birer temsilci,
çç) Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonundan bir temsilci,
dd) Türkiye Barolar Birliğinden bir temsilci,
ee) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden bir temsilci,
ff) Türk Eczacıları Birliğinden bir temsilci,
gg) Türk Tabipleri Birliğinden bir temsilci,
ğğ) Türk Dişhekimleri Birliğinden bir temsilci,
hh) Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan iki temsilci,
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ıı) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden iki temsilci,
ii) Türkiye Bankalar Birliğinden bir temsilci,
jj) Türkiye Katılım Bankaları Birliğinden bir temsilci,
kk) Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğinden bir temsilci,
ll) Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden bir temsilci,
mm) Türkiye Perakendeciler Federasyonundan bir temsilci,
nn) Tüm Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonundan bir temsilci,
oo) Tüketici derneklerinden yirmi temsilci,
öö) Tüketici vakıflarından birer temsilci,
pp) Tüketici derneği üst kuruluşlarından ikişer temsilci.
Tüketici dernek temsilcilerinin seçimi
MADDE 6 – (1) Konseye katılacak tüketici derneklerince aşağıda yer alan bilgi
ve belgelerin bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde bir
defaya mahsus olmak üzere Genel Müdürlüğe verilmesi zorunludur:
a) Dernek kurucuları tarafından imzalanmış, ilgili kurumlarca onaylı dernek tüzüğü
ve kuruluş bildirimi,
b) Yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, T.C. kimlik
numarası, yerleşim yerlerini ve tatbiki imzalarını gösterir yazı ve belgeler.
(2) İlgili dernekler, birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerine konu bilgi ve belgelerdeki
değişiklikleri, değişiklik tarihini izleyen otuz gün içerisinde; Yönetmeliğin yürürlüğe
girdiği tarihten sonra kurulacak olan tüketici dernekleri ise birinci fıkranın (a) ve (b)
bentlerinde sayılan bilgi ve belgeleri ilk genel kurul toplantısının yapıldığı tarihten
itibaren otuz gün içinde Genel Müdürlüğe bildirmek zorundadır.
(3) Konseye katılacak tüketici derneklerinin, merkez ve şubelerine kayıtlı üye
sayılarını gösteren listelerin ve il veya ilçe mülki idare amirliği dernekler birimi
tarafından kütüğe kaydedildiğini gösteren belgelerin aslını veya onaylı nüshalarını her
yıl Konseyin düzenlendiği yılın ilk ayının son işgününe kadar Genel Müdürlüğe yazılı
olarak bildirmeleri zorunludur.
(4) Tüketici derneklerinin, konseye katılabilmeleri için konseyin düzenlendiği
yıldan bir önceki yılın sonu itibariyle asgari bir yılını doldurmuş olmaları, halen faal
tüketici derneği vasfını taşımaları gerekir.
(5) Bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen kriterleri taşıyan tüketici
derneklerinden, kayıtlı üye sayısı en fazla olan ilk üç dernek dörder, ilk üç dernekten
sonra gelen kayıtlı üye sayısı en fazla olan ilk sekiz dernek birer temsilci olmak üzere
toplam yirmi kişi konseye katılır.
Konseyin görevleri
MADDE 7 – (1) Konseyin görevleri şunlardır:
a) Tüketicinin ihtiyaçlarının karşılanması ve çıkarlarının korunmasına ilişkin
alınacak tedbirler konusunda araştırma ve çalışmalarda bulunmak,
b) Tüketicinin sorunlarının evrensel tüketici hakları doğrultusunda çözülmesi
amacıyla alınacak tedbirler ile Kanunun uygulanmasına yönelik tedbirlere dair
görüşleri karara bağlamak ve öncelikle ele alınmak üzere ilgili mercilere aktarmak,
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c) Tüketicinin korunması ile ilgili kanun teklifleri, yönetmelik ve tebliğler hakkında
görüş oluşturmak ve önerilerde bulunmak,
ç) Tüketicinin korunması alanındaki gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek,
d) Tüketicinin eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi amacıyla yazılı veya görsel
materyaller hazırlanması konusunda önerilerde bulunmak,
e) Konseye katılan tüketici örgütleri temsilcileri arasından Reklam Kurulunda
görevlendirilecek üyeyi seçmek,
f) Kuruluş amaçları doğrultusunda diğer görevleri yapmak.
Başkanın görevleri
MADDE 8 – (1) Başkanın görevleri şunlardır:
a) Konseye ve divana başkanlık yapmak,
b) Konseyin toplanma, tarih, yer ve gündemini tespit etmek,
c) Başkanlığa gönderilen rapor, tebliğ ve önerileri değerlendirerek uygun görülenleri
görüşülmek üzere Konsey gündemine almak,
ç) Konsey çalışmalarının gündeme uygun olarak verimli ve düzenli bir şekilde
yürütülmesini sağlamak,
d) Konseyin faaliyetleri ile ilgili toplantı ve görüşmelerde Konseyi temsil etmek.
Sekretarya
MADDE 9 – (1) Konseyin sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından
yürütülür.
Sekretaryanın görevleri
MADDE 10 – (1) Sekretaryanın görevleri şunlardır:
a) Konseyin çalışmalarına esas olacak ön hazırlıkları yapmak,
b) Konseyin raportörlük, dosyalama ve arşiv faaliyetlerini yürütmek,
c) Konseyin toplanma tarihi ile yer ve gündemini Konsey üyelerine bildirmek,
ç) Konsey tutanaklarını dosyalamak ve alınan kararları ilgili kurum ve kuruluşlara
iletmek,
d) Başkanın veya Konseyin uygun göreceği diğer işleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma Usul ve Esasları

Çalışma şekli
MADDE 11 – (1) Konsey, Başkanın çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır.
Başkanın gerekli görmesi veya üyelerin en az dörtte birinin Başkana yapacağı gerekçeli
ve yazılı başvuru üzerine de olağanüstü toplanır. Bu tür toplantılar, başvuru tarihinden
itibaren en geç iki ay içinde yapılır.
(2) Konseye davet, toplantı tarihinden en az bir ay önce gündem ile birlikte üyelere
gönderilir.
Toplantı yeter sayısı
MADDE 12 – (1) Konsey, üye sayısının yarısından bir fazlasının katılımıyla
toplanır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmazsa, toplantı iki ay içerisinde yapılır
ve toplantı yeter sayısı aranmaz.
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Oylama
MADDE 13 – (1) Konsey, gündemindeki konuları görüşerek karara bağlar.
Kararlar, oylama anında hazır bulunanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit çıkması
halinde Başkanın oy kullandığı taraf çoğunluk sayılır.
(2) Kararların alınmasında açık oylama yapılır. Oylama sonucu alınan kararlar
divan başkanlığınca toplantı tutanağına geçirilir.
Gündem
MADDE 14 – (1) Konsey gündemi Başkan tarafından belirlenir. Gündem
maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce; Konseyde temsil edilen kuruluşlardan
en az beş tanesinin, başkanlığa yapılan yazılı ve gerekçeli başvurusu üzerine, Konsey
üyelerinin kabul etmesi halinde gündeme madde eklenir.
(2) Gündemde yer verilecek hususlar şunlardır:
a) Toplantı divanının oluşması için bir başkan yardımcısı ile toplantı tutanaklarını
düzenleyecek iki katip üyenin seçilmesi,
b) Toplantı tutanaklarının yazılması ve imzalanması yetkisinin divana verilmesi,
c) Konsey gündemiyle ilgili rapor, tebliğ ve diğer belgelerin okunması, tartışılması
ve kararların alınması,
ç) Konseye katılan tüketici örgütleri temsilcileri arasından Reklam Kurulunda
görevlendirilecek üyenin seçilmesi,
d) Tüketicinin korunması ile ilgili diğer hususlar.
Divanın kuruluşu ve görevleri
MADDE 15 – (1) Divan; Başkan ile Konseye katılan temsilciler arasından Konsey
tarafından seçilen bir başkan yardımcısı ve iki katip üyeden oluşur.
(2) Divan; Konseyi gündeme uygun olarak yönetmek, oy sayımı yapmak, görüş ve
öneriler ile alınan kararları açıklamak, bunların tutanağa kaydedilmesini sağlamakla
görevlidir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Mali hükümler
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından kaynaklanan giderler,
Bakanlık bütçesinden karşılanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 17 – (1) 1/8/2003 tarihli ve 25186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Tüketici Konseyi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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5.23. REKLAM KONSEYİ YÖNETMELİĞİ
Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 24/12/2014

Sayı: 29215

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Reklam Konseyinin kuruluş ve görevleri
ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanunun 65 inci ve 84 üncü maddelerine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Bakan: Gümrük ve Ticaret Bakanını,
b) Bakan Yardımcısı: Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısını,
c) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
ç) Başkan: Konsey Başkanını,
d) Genel Müdür: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürünü,
e) Genel Müdürlük: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünü,
f) Kanun: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,
g) Konsey: Reklam Konseyini,
ğ) Müsteşar: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarını,
h) Üye: Reklam Konseyi üyesini, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Reklam Konseyinin Kuruluş ve Görevleri
Kuruluş
MADDE 4 – (1) Reklam politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili
olarak; çağdaş iletişim uygulamalarını takip etmek, reklam sektörünün ve reklam
denetim işlevinin geliştirilmesine yönelik araştırma ve çalışmalar yapmak, bu alanda
görüş ve önerilerde bulunmak ve bu görüş ve önerileri ilgili mercilere iletmek amacıyla
Reklam Konseyi oluşturulur.
Başkan ve üyeler
MADDE 5 – (1) Konsey, Bakanın veya görevlendireceği Bakan Yardımcısı veya
Müsteşarın başkanlığında aşağıda sayılan üyelerden oluşur:
a) Bakanlıktan dokuz temsilci,
b) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından bir temsilci,
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c) Ekonomi Bakanlığından bir temsilci,
ç) İçişleri Bakanlığından bir temsilci,
d) Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünden bir
temsilci,
e) Maliye Bakanlığından bir temsilci,
f) Milli Eğitim Bakanlığından bir temsilci,
g) Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan bir temsilci,
ğ) Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğünden bir temsilci,
h) Rekabet Kurumundan bir temsilci,
ı) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bir temsilci,
i) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan bir temsilci,
j) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan bir temsilci,
k) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan bir temsilci,
l) Basın İlan Kurumundan bir temsilci,
m) Yükseköğretim Kurulu tarafından üniversitelerin iletişim, reklam veya ticaret
hukuku alanlarında görev yapan akademisyenler arasından belirlenen bir temsilci,
n) Reklam Kurulu üyeleri,
o) Reklam Özdenetim Kurulundan en az biri medya temsilcisi olmak üzere toplam
beş temsilci,
ö) Reklamcılar derneklerinden beş temsilci,
p) Reklam verenler derneklerinden üç temsilci,
r) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden üç temsilci,
s) Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan üç temsilci,
ş) Türkiye Katılım Bankaları Birliğinden bir temsilci,
t) Finansal Kurumlar Birliğinden bir temsilci,
u) Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinden bir temsilci,
ü) Tüketici Derneği üst kuruluşlarından birer temsilci,
v) Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler
Odaları Birliğinden bir temsilci,
y) Türkiye Bankalar Birliğinden bir temsilci,
z) Basın Konseyinden bir temsilci.
(2) Bir üye, birden fazla kurum veya kuruluşu temsil edemez.
Dernek temsilcilerinin belirlenmesi
MADDE 6 – (1) Konseye katılacak dernekler tarafından aşağıda yer alan bilgi ve
belgelerin bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde bir defaya
mahsus olmak üzere Genel Müdürlüğe verilmesi zorunludur:
a) Dernek kurucuları tarafından imzalanmış, ilgili kurumlarca onaylı dernek tüzüğü
ve kuruluş bildirimi,
b) Yazışma yapmaya ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, T.C.
kimlik numarası, yerleşim yerleri ve tatbiki imzalarını gösteren yazı ve belgeler.
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(2) İlgili dernekler, birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerine konu bilgi ve belgelerdeki
değişiklikleri, değişiklik tarihini izleyen otuz gün içinde; bu Yönetmeliğin yürürlüğe
girdiği tarihten sonra kurulacak olan dernekler ise birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde
sayılan bilgi ve belgeleri ilk genel kurul toplantısının yapıldığı tarihten itibaren otuz
gün içinde Genel Müdürlüğe bildirmek zorundadır.
(3) Konseye katılacak derneklerin, merkez ve şubelerine kayıtlı üye sayılarını
gösteren listeler ile il veya ilçe mülki idare amirliği dernekler birimi tarafından kütüğe
kaydedildiğini gösteren belgelerin aslı veya onaylı örneklerini, her yıl Ocak ayının son
iş gününe kadar Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirmeleri zorunludur.
(4) Derneklerin Konseye katılabilmeleri için Konseyin düzenlendiği yıldan bir
önceki yılın sonu itibariyle en az bir yılını doldurmuş olmaları ve faal dernek vasfını
taşımaları gerekir.
(5) Dördüncü fıkrada belirtilen koşulları taşıyan reklamcılar derneklerinden, kayıtlı
üye sayısı en fazla olan ilk iki dernekten ikişer, üçüncü dernekten ise bir temsilci
Konseye katılır.
(6) Dördüncü fıkrada belirtilen koşulları taşıyan reklam verenler derneklerinden,
kayıtlı üye sayısı en fazla olan ilk üç dernekten birer temsilci Konseye katılır. Yeterli
sayıda dernek olmaması durumunda mevcut derneklerden üç temsilci belirlenir.
Konseyin görevleri
MADDE 7 – (1) Konseyin görevleri şunlardır:
a) Reklam ve pazarlama iletişimi alanlarına ilişkin çağdaş ve uluslararası
gelişmeleri ve yargı kararlarını izleyerek, bu alanlarda düzenleme ve denetim işlevinin
geliştirilmesi ile ilgili görüş ve önerilerde bulunmak.
b) İhtiyaç halinde çalışma grupları kurmak ve çalışma gruplarına başkanlık edecek
üyeleri belirlemek.
c) Çalışma gruplarının raporlarını incelemek ve görüşmek.
ç) Reklam ile ilgili konularda kamuoyunda farkındalığın arttırılmasına yönelik
önerilerde bulunmak.
d) Tüm mecra ölçümlerinin sağlıklı bir şekilde yapılması amacıyla öneriler
geliştirmek.
e) Yukarıdaki hususlarda belirlenen görüş ve önerilerle ilgili olarak yapılan
çalışmaları izlemek, sonuçlarını değerlendirmek, kamuoyunu bilgilendirmek,
gerektiğinde bu çalışmaları yayınlamak ve kılavuzlar oluşturmak.
Başkanın görevleri
MADDE 8 – (1) Başkanın görevleri şunlardır:
a) Konseye ve divana başkanlık yapmak.
b) Konseyin toplantı tarihi, yeri ve gündemini tespit etmek.
c) Başkanlığa gönderilen rapor, tebliğ ve önerileri değerlendirerek uygun görülenleri
görüşülmek üzere Konsey gündemine almak.
ç) Konsey çalışmalarının gündeme uygun olarak verimli ve düzenli bir şekilde
yürütülmesini sağlamak.
Sekretarya
MADDE 9 – (1) Konseyin sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından
yürütülür.
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Sekretaryanın görevleri
MADDE 10 – (1) Sekretaryanın görevleri şunlardır:
a) Konseyin çalışmalarına esas olacak ön hazırlıkları yapmak.
b) Konseyin raportörlük, dosyalama, evrak işlemleri ve arşiv faaliyetlerini yürütmek.
c) Konseyin toplantı tarihi, yeri ve gündemini üyelere bildirmek.
ç) Konsey çalışmalarına ait tutanak, rapor ile diğer bilgi ve belgelerin düzenlenmesi,
üyelere ve ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesi veya dağıtılması, dosyalanması ve
arşivlenmesini sağlamak.
d) İlgili kurum ve kuruluşlarla haberleşme ve bilgi akışını sağlamak.
e) Çalışma gruplarının faaliyetleriyle ilgili işleri yapmak.
f) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Reklam Konseyinin Çalışma Usul ve Esasları
Toplantı
MADDE 11 – (1) Reklam Konseyi yılda en az bir kez Bakanlığın koordinatörlüğünde
toplanır.
(2) Toplantının tarihi, yeri ve gündemi üyelere toplantı gününden en az on beş gün
önce yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilir.
Toplantı yeter sayısı
MADDE 12 – (1) Konsey, üye sayısının en az yarısından bir fazlasının katılımıyla
toplanır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa, toplantı iki ay içinde yapılır ve
toplantı yeter sayısı aranmaz.
Karar yeter sayısı ve oylama
MADDE 13 – (1) Konsey, gündemindeki konuları görüşerek karara bağlar.
Kararlar, oylama anında hazır bulunanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği
halinde Başkanın oy kullandığı taraf çoğunluğu sağlar.
(2) Kararların alınmasında açık oylama yapılır. Oylama sonucu alınan kararlar
divan başkanlığınca toplantı tutanağına geçirilir.
Gündem
MADDE 14 – (1) Konsey gündemi Başkan tarafından belirlenir. Gündem
maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce; Konseyde temsil edilen kurum veya
kuruluşlardan en az beşinin başkanlığa yapılan yazılı ve gerekçeli başvurusu üzerine,
Konsey üyelerinin kabul etmesi halinde gündeme madde eklenir.
(2) Gündemde yer verilecek hususlar şunlardır:
a) Toplantı divanının oluşması için bir başkan yardımcısı ile toplantı tutanaklarını
düzenleyecek iki katip üyenin seçilmesi.
b) Toplantı tutanaklarının yazılması ve imzalanmasına ilişkin yetkinin divana
verilmesi.
c) Konsey gündemiyle ilgili rapor, tebliğ ve diğer belgelerin okunması, tartışılması
ve kararların alınması.
ç) Konseyin faaliyet alanı ile ilgili diğer hususlar.
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Divanın kuruluşu ve görevleri
MADDE 15 – (1) Divan, Başkan ile Konseye katılan temsilciler arasından Konsey
tarafından seçilen bir başkan yardımcısı ve iki katip üyeden oluşur.
(2) Divan; Konseyi gündeme uygun olarak yönetmek, oy sayımı yapmak, görüş ve
öneriler ile alınan kararları açıklamak ve bunların tutanağa kaydedilmesini sağlamakla
görevlidir.
Çalışma gruplarının oluşturulması
MADDE 16 – (1) Konsey, gerekli görülen konularda araştırma yaparak sonuçları
hakkında rapor hazırlamak amacıyla, kendi üyeleri arasından veya konuyla ilgili
uzmanlardan oluşan çalışma grupları kurabilir. Çalışma gruplarında koordinasyonu
sağlamak üzere Genel Müdürlükten bir temsilci belirlenir. Çalışma gruplarının
faaliyetleriyle ilgili toplantıların sonuçları tutanakla tespit edilir. Çalışma grupları,
hazırladıkları raporları Genel Müdürlüğe sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Mali hükümler
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından kaynaklanan giderler,
Bakanlık bütçesinden karşılanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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5.24. TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİ
Yayımlandığı R.Gazete:

Tarih : 27/11/2014

Sayı: 29188

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tüketici hakem heyetlerinin kurulması ve
çalışmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik
uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıkların çözümü amacıyla kurulan tüketici
hakem heyetlerinin iş ve işlemlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanunun 72 nci ve 84 üncü maddelerine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
b) Başkan: Tüketici hakem heyeti başkanını,
c) Genel Müdürlük: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünü,
ç) Tüketici hakem heyeti: Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan
doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla oluşturulan hakem heyetini,
d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt
edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,
e) İl müdürlüğü: Ticaret il müdürlüğünü,
f) Kanun: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,
g) Mal: Alışverişe konu olan; taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar
ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri
her türlü gayri maddi malları,
ğ) Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere, ticari veya mesleki amaçlarla
tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek
veya tüzel kişiyi,
h) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere, ticari veya mesleki amaçlarla
tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya
tüzel kişiyi,
ı) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel
kişiyi,
i) Tüketici Bilgi Sistemi: Elektronik ortamda tüketicilerin şikâyetlerini iletebildikleri
ve tüketici hakem heyetlerinin iş ve işlemlerini gerçekleştirdikleri çevrimiçi sistemi,
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j) Tüketici işlemi: Mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak
üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına
hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma,
simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her
türlü sözleşme ve hukuki işlemi,
k) Tüketici örgütleri: Tüketicinin korunması amacıyla kurulan dernek, vakıf veya
bunların üst kuruluşlarını, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Görev ve Yetki Alanı
Kuruluş
MADDE 5 – (1) Bakanlık, tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan
doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla il merkezleri ile Bakanlıkça
belirlenen ilçe merkezlerinde en az bir tüketici hakem heyeti oluşturur. Bakanlık,
hangi ilçelerde tüketici hakem heyeti kurulacağını belirlerken, başvuru sayısını, nüfus
yoğunluğunu, coğrafi şartları ve benzeri hususları dikkate alır.
Görev alanı
MADDE 6 – (1) Tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:
a) İki bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyeti,
b) Büyükşehir statüsünde olan illerde iki bin Türk Lirası ile üç bin Türk Lirası
arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyeti,
c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde üç bin Türk Lirasının
altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyeti,
ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde iki bin Türk Lirası ile üç bin
Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyeti,
görevlidir. Bu fıkrada belirtilen parasal sınırların üzerindeki uyuşmazlıklar için
tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz.
(2) Görevli tüketici hakem heyetinin tespitinde başvuru tarihindeki parasal sınırlar
dikkate alınır.
(3) Başvurunun, tek bir uyuşmazlıkla ilgili olması ve uyuşmazlık konusunun bu
maddede belirtilen parasal sınırları aşması halinde, sınırları aşan kısımdan feragat
edilerek tüketici hakem heyetine başvuru yapılabilir. Parasal sınırları aşan kısım için
tekrar tüketici hakem heyetine başvuru yapılamaz.
(4) Bu maddede belirtilen parasal sınırlar her takvim yılı başından itibaren geçerli
olmak üzere, o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer
298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında
arttırılarak uygulanır. Bu artışların hesabında on Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.
(5) Tüketici hakem heyetleri görev ve yetki alanına giren başvuruları gereğini
yapmak üzere kabul etmek zorundadır. Görev ve yetki alanı dışında kalan başvuruları,
tüketicinin başvuru yapabileceği yerleri de belirterek başvuru sahibine iade eder.
(6) Bu madde tüketicilerin ilgili mevzuatına göre alternatif uyuşmazlık çözüm
mercilerine başvurmasına engel değildir.
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Yetki alanı
MADDE 7 – (1) İl tüketici hakem heyetleri il sınırları içinde, ilçe tüketici hakem
heyetleri ise ilçe sınırları içinde yetkilidir. Tüketici hakem heyeti kurulmayan ilçelerde
Bakanlıkça o ilçe için belirlenen tüketici hakem heyeti yetkilidir.
(2) Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin
yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilir.
(3) İkinci fıkra uyarınca başvuru yapılabilecek ilçede tüketici hakem heyetinin
kurulmamış olması halinde tüketiciler o ilçe kaymakamlığına başvuru yapabilir.
Yapılan bu başvurular, kaymakamlıklarca gereği yapılmak üzere Bakanlıkça belirlenen
yetkili tüketici hakem heyetine intikal ettirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başkan, Üye ve Raportör
Başkan ve üyeler
MADDE 8 – (1) Başkanlığı illerde il müdürü, ilçelerde ise kaymakam veya bunların
görevlendireceği bir memur tarafından yürütülen tüketici hakem heyeti;
a) Belediye başkanının konunun uzmanı belediye personeli arasından
görevlendireceği bir üye,
b) Baronun, mensupları arasından görevlendireceği bir üye,
c) Satıcı veya sağlayıcının tacir olduğu uyuşmazlıklarda ticaret ve sanayi odasının
ya da bunların ayrı ayrı örgütlendiği yerlerde ticaret odasının; satıcı veya sağlayıcının
esnaf ve sanatkâr olduğu uyuşmazlıklarda, illerde esnaf ve sanatkârlar odaları birliğinin,
ilçelerde ise en fazla üyeye sahip esnaf ve sanatkârlar odasının görevlendireceği bir
üye,
ç) Tüketici örgütlerinin kendi aralarından seçeceği bir üye,
olmak üzere başkan dâhil beş üyeden oluşur. Başkan ve üyelerin yedekleri de ilgili
kurum ve kuruluşlarca ayrıca belirlenir.
(2) Başkanın toplantıya katılamadığı durumlarda, baro temsilcisi üye tüketici
hakem heyetine başkanlık eder.
(3) Tüketici hakem heyetinin oluşumunun sağlanamadığı yerlerde noksan üyelikler,
9 uncu maddede belirtilen şartları taşıyan devlet memurları arasından illerde il müdürü,
ilçelerde ise kaymakam tarafından görevlendirme yapılarak tamamlanır.
(4) Başkan dışındaki üyelerin görev süresi üç yıldır. Görev süresi bitenler yeniden
görevlendirilebilir veya seçilebilir.
(5) İstifa, ölüm, altı aydan fazla sürekli hastalık ve diğer nedenlerle görev süresi
dolmadan önce boşalan üyelikler için yedek üye göreve devam eder ve kalan süreyi
tamamlar. Görev süresi sona eren üyenin üyeliği, yerine görevlendirilen veya seçilen
kişi göreve başlayıncaya kadar devam eder.
(6) Tüketici hakem heyetinin başkan ve üyeleri birden fazla tüketici hakem
heyetinde görev alamaz.
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Üyelerde aranacak şartlar
MADDE 9 – (1) Tüketici hakem heyeti üyelerinin aşağıdaki şartları taşıması
zorunludur:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) 18 yaşından küçük olmamak,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının
(A) bendinin (5) numaralı alt bendinde düzenlenen şartları taşımak,
ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
e) En az dört yıllık fakülte mezunu olmak.
(2) Dört yıllık fakülte mezunu olma şartını taşıyan üye bulunamayan yerlerde,
üyeler illerde yüksekokul veya lise, ilçelerde ise en az ilköğretim mezunları arasından
görevlendirilir. Denkliği Yüksek Öğretim Kurulu ya da Milli Eğitim Bakanlığınca kabul
edilen eğitim kurumlarından birini bitirmiş olanlar da üye olarak görevlendirilebilir
veya seçilebilir.
(3) Üyelik şartlarının kaybedildiğinin veya taşınmadığının sonradan anlaşılması
halinde, bu durumun öğrenildiği tarihten itibaren ilgili üyenin görevi son bulur. Bu
husus, ilgili kurum veya kuruluşa bildirilir. Bu durumda yedek üye göreve devam eder
ve yerine görevlendirildiği üyenin kalan süresini tamamlar.
Tüketici örgütleri temsilcisinin tespiti
MADDE 10 – (1) Tüketici hakem heyetinde tüketici örgütlerini temsilen görev
yapacak üye, tüketici örgütleri tarafından seçilir.
(2) Tüketici örgütlerince yapılacak tüketici hakem heyeti üyesi seçimine;
a) İl tüketici hakem heyeti için il sınırları içinde,
b) İlçe tüketici hakem heyeti için ilçe sınırları içinde,
c) Büyükşehir statüsündeki il tüketici hakem heyeti için büyükşehir sınırları içinde,
merkezi ya da şubesi bulunan tüketici örgütleri katılabilir. Tüketici hakem heyetinin
bulunduğu yerde tüketici örgütünün hem merkezinin hem de şubesinin olması halinde
söz konusu tüketici örgütü, üye seçiminde bir oy hakkına sahiptir.
(3) Bir il veya ilçede faaliyet gösteren tüketici örgütlerinin sayısı dörtten az
ise tamamının, dört ve dörtten fazla ise en az salt çoğunluğunun kararı ile kendi
aralarından seçecekleri temsilci, o il ya da ilçenin tüketici hakem heyeti üyesi olarak,
seçim sonuçlarını kanıtlayan belgelerle birlikte illerde il müdürlüğüne, ilçelerde
kaymakamlığa bildirilir.
(4) Seçimin yapılması zorunluluğunun doğduğu tarihten itibaren en geç bir ay
içinde bu bildirimin yapılmaması halinde, illerde il müdürlüğü, ilçelerde kaymakamlık
tarafından beşinci fıkrada belirlenen kriterler dâhilinde tüketici hakem heyetine temsilci
gönderecek tüketici örgütü belirlenir.
(5) Tüketici örgütü temsilcisinin tespitinde sırasıyla;
a) Tüketici hakem heyetinin bulunduğu il veya ilçe merkezinde çalışmalarını faal
olarak yürüten,
b) İl veya ilçe merkezinde birden fazla tüketici örgütünün bulunması halinde, kayıtlı
üye sayısı en fazla olan,
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c) Ülke düzeyinde kurulan ve faaliyette bulunan şube sayısı en fazla olan,
tüketici örgütü dikkate alınır. Bu kriterlere göre tespit edilen tüketici örgütü
yönetim kurulundan, temsilcisini belirleyerek illerde il müdürlüğüne, ilçelerde ise
kaymakamlığa bildirmesi istenir.
(6) Tüketici örgütlerini temsil edecek tüketici hakem heyeti üyesinin görev süresinin
dolması ya da herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, bu durum illerde il müdürlüğü,
ilçelerde kaymakamlığın internet sitesi veya ilan panosu aracılığıyla ilan edilir. Seçim,
ayrıca bir bildirime gerek kalmaksızın ilan tarihini izleyen günden itibaren bir ay içinde
yapılır.
(7) Tüketici örgütünün bulunmadığı ilçelerde tüketici örgütü temsilcisi o ilçenin
bağlı bulunduğu ilde kurulu bulunan tüketici örgütleri arasından birinci fıkrada
belirlenen esaslar çerçevesinde tespit edilir. Tespit edilen üye, en geç bir ay içinde ilgili
kaymakamlığa bildirilir. Bu süre içinde bildirimin yapılmaması halinde noksan üyelik
8 inci maddenin üçüncü fıkrası çerçevesinde tamamlanır.
(8) Tüketici hakem heyetinin oluşumu sırasında tüketici örgütü bulunmayan il
veya ilçelerde tüketici örgütünün sonradan kurulması halinde, yedinci fıkra ve 8 inci
maddenin üçüncü fıkrasına göre tespit edilen üyenin görevi sona erer ve yerine seçilen
tüketici örgütü temsilcisi görev alır. Buna ilişkin işlemler başkan tarafından yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma Usul ve Esasları
Başvuru
MADDE 11 – (1) Uyuşmazlıklarla ilgili başvuru, uyuşmazlık konusunu içeren
dilekçenin, varsa delil oluşturan ilgili belgelerle birlikte tüketici hakem heyetine
verilmesiyle yapılır. Tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurular Ek-1’de yer
alan başvuru formu kullanılarak yapılabilir. Başvuru formu kullanılmadan yapılan
başvurularda; başvuru sahibinin adı, soyadı, TC Kimlik Numarası, adresi ve varsa
diğer iletişim bilgileri, uyuşmazlık değeri ve talebi ile şikayet edilene ilişkin bilgilere
yer verilmesi zorunludur.
(2) Tüketici aynı uyuşmazlık konusu ile ilgili olarak birden çok tüketici hakem
heyetine başvuramaz. Aksi takdirde diğer taraf lehine derdestlik itirazında bulunma
hakkı doğar.
(3) Tüketicinin aynı uyuşmazlık konusu ile ilgili olarak aynı tüketici hakem heyetine
birden fazla başvuru yapması durumunda da ikinci fıkra hükümleri uygulanır.
(4) Elektronik ortamda yapılan başvuruların e-devlet kapısı üzerinden veya
Tüketici Bilgi Sistemi ile yapılması zorunludur. Bu başvuruların geçerli olabilmesi
için uyuşmazlıkla ilgili başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması, varsa bilgi ve
belgelerin sisteme yüklenmiş olması ve yapılan başvurunun başvuru sahibi tarafından,
güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanmış olması gerekir.
(5) Güvenli elektronik veya mobil imza ile imzalanmamış başvuruların geçerli
olabilmesi için sistem tarafından oluşturulan başvuru formunun çıktısının alınarak
ıslak imza ile imzalandıktan sonra on beş gün içinde varsa bilgi ve belgelerle birlikte
ilgili tüketici hakem heyetine posta yoluyla veya elden ulaştırılması gerekir. Aksi halde
başvuru işleme alınmaz.
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Bilgi ve belge isteme yetkisi
MADDE 12 – (1) Tüketici hakem heyeti, uyuşmazlık konusuna ilişkin her türlü
bilgi ve belgeyi taraflardan, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan isteyebilir.
(2) Bilgi ve belge isteme yazılarının taahhütlü mektupla gönderilmesi esastır.
Gecikmesi halinde zarar doğabilecek işlerde, gerekçe belirtilmek suretiyle, memur
vasıtasıyla tebligat yaptırılabilir.
(3) İstenen bilgi ve belgelerin sunulması için tebliğ tarihinden itibaren en fazla
otuz gün süre verilir. Talep edilmesi ve tüketici hakem heyeti başkanlığınca uygun
görülmesi halinde bu süre uzatılabilir.
(4) Tüketici hakem heyeti başkanlığınca istenilen bilgi ve belgelerin verilen süre
içinde sunulmaması halinde dosyadaki mevcut bilgi ve belgeler üzerinden karar verilir.
Toplantı zamanı ve yeri
MADDE 13 – (1) Tüketici hakem heyeti ayda ikiden az olmamak üzere ihtiyaç
duyulduğunda başkanın çağrısı üzerine her zaman toplanabilir.
(2) Gündemde görüşülecek uyuşmazlık konusu bulunmadığı takdirde toplantı
yapılmaz.
(3) Toplantılar, illerde il müdürlüğünce, ilçelerde ise kaymakamlıkça belirlenen
yerlerde yapılır.
Toplantı gündemi
MADDE 14 – (1) Toplantı gündemi başkan tarafından 23 üncü madde hükmü
dikkate alınarak belirlenir ve toplantı başlamadan önce üyelere bildirilir.
Toplantı ve karar yeter sayısı
MADDE 15 – (1) Tüketici hakem heyeti, başkan dahil en az üç üyenin hazır
bulunması ile toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verir.
(2) Üyeler çekimser oy kullanamaz. Oyların eşit olması halinde başkanın oy
kullandığı tarafın çoğunluğu sağladığı kabul edilir.
Toplantılara katılma mecburiyeti
MADDE 16 – (1) Tüketici hakem heyeti üyelerinin toplantılara katılması zorunludur.
Geçerli mazeretleri sebebiyle toplantılara katılamayacak üyeler, durumlarını toplantıdan
önce başkana yazılı olarak veya elektronik posta ile bildirir.
(2) Mazeretsiz olarak birbirini takip eden toplam dört toplantıya veya mazeretli de
olsa üç aylık sürede yapılan toplantıların hiçbirine katılmayanların üyeliği düşer.
(3) Toplantıya katılmamaları nedeniyle üyeliği düşenler, üyeliğin düştüğü tarihten
itibaren bir yıl süreyle tüketici hakem heyeti üyesi olarak tekrar görev alamazlar.
Toplantıya katılmama halleri
MADDE 17 – (1) Tüketici hakem heyeti başkan ve üyeleri;
a) Aralarında evlilik bağı kalksa bile eşin taraf olduğu,
b) Kendisi veya eşinin altsoy veya üstsoyunun taraf olduğu,
c) Nişanlısının taraf olduğu,
ç) Kendisi ile arasında evlatlık bağı bulunanın taraf olduğu,
d) Üçüncü derece de dâhil olmak üzere kan veya kendisini oluşturan evlilik bağı
kalksa dahi kayın hısımlığı bulunanların taraf olduğu,
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e) İki taraftan birinin vekili, vasisi, kayyımı veya yasal danışmanı sıfatıyla hareket
ettiği,
f) Aynı uyuşmazlıkla ilgili bilirkişi olarak dinlendiği veya hakem sıfatıyla hareket
etmiş olduğu,
g) Kendisinin taraf olduğu veya doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili olduğu,
uyuşmazlıklarla ilgili toplantılara katılamazlar.
İnceleme şekli
MADDE 18 – (1) Tüketici hakem heyeti incelemeyi, raportör tarafından hazırlanan
rapor ve ilgili belgelerin yer aldığı dosya üzerinden yapar. Gerekli görmesi halinde
tüketici hakem heyeti ayrıca tarafları ve bilirkişiyi dinler.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Bilirkişi İncelemesi
Bilirkişi görevlendirilmesi
MADDE 19 – (1) Tüketici hakem heyeti çözümü özel veya teknik bilgiyi gerektiren
hâllerde, taraflardan birinin talebi üzerine yahut re’sen, bilirkişinin görüşünün alınmasına
karar verebilir. Tüketici hakem heyeti üyelerinin mesleklerinin gerektirdiği genel ve
hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulamaz.
(2) Tüketici hakem heyeti, bilirkişi olarak yalnızca bir kişiyi görevlendirebilir.
Ancak, gerekçesini açıkça göstermek suretiyle, üç kişiden oluşan bir bilirkişi kurulu
da görevlendirebilir.
(3) Gerekli görülmesi halinde aynı uyuşmazlık için mevcut bilirkişiden ek rapor
istenebilir veya yeniden bilirkişi görevlendirilebilir.
(4) Bilirkişiler tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya uyuşmazlığın karara
bağlanacağı tüketici hakem heyetinin yetki çevresinden veya tüketici hakem heyetinin
bağlı olduğu ilden görevlendirilir. Bu kişilere ancak, 17 nci maddede yer alan sebeplere
veya tüketici hakem heyetince kabul edilebilir diğer bir sebebe dayanarak görev
verilmeyebilir yahut bu kişiler görevi kabulden kaçınmasını haklı kılacak mazerete
dayanarak, bilirkişilik görevini kabul etmeyebilir.
(5) Kanunların görüş bildirmekle yükümlü kıldığı kişi ve kuruluşlara,
görevlendirildikleri konularda bilirkişi olarak öncelikle başvurulur. Ancak, kamu
görevlilerine, bağlı bulundukları kurumlarla ilgili uyuşmazlıklarda ve işlerde, bilirkişi
olarak görev verilemez.
Bilirkişinin sorumluluğu
MADDE 20 – (1) Bilirkişi, süresi içinde, görüşünü içeren raporunu sunmak ve
varsa kendisine incelenmek üzere teslim edilen belgeleri tüketici hakem heyetine iade
etmekle yükümlüdür.
(2) Bilirkişi gerekli görülmesi halinde görüşüne başvurulmak üzere tüketici
hakem heyetince yapılan davete uyup belirlenen gün ve saatte tüketici hakem heyeti
toplantısında hazır bulunmak zorundadır.
(3) Geçerli bir mazereti olmaksızın belirlenen gün ve saatte tüketici hakem heyeti
toplantısında hazır bulunmayan veya görüşüne ilişkin raporu süresi içinde sunmaktan
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kaçınan bilirkişiler, gerekli disiplin işlemlerinin uygulanması amacıyla bağlı
bulundukları kurum veya kuruluşlara bildirilir.
(4) Bilirkişi, görevi sebebiyle yahut görevini yerine getirirken öğrendiği bilgileri
saklamak, kendisi ve başkaları yararına kullanmaktan kaçınmakla yükümlüdür.
Bilirkişi raporu
MADDE 21 – (1) Tüketici hakem heyeti bilirkişinin görevlendirilmesinde,
incelenmesini istediği hususları açıkça belirtir.
(2) Raporun hazırlanması için bilirkişiye verilecek süre, tüketici hakem heyetinin
bilirkişi görevlendirmesine ilişkin kararının bilirkişiye tebliğinden itibaren on beş iş
gününü geçemez. Bilirkişinin talebi üzerine bu süre tüketici hakem heyeti tarafından
on beş iş gününü geçmemek ve bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir.
(3) Belirlenen süre içinde raporunu vermeyen bilirkişi görevden alınarak, yerine bir
başka bilirkişi görevlendirilebilir.

ALTINCI BÖLÜM
Tüketici Hakem Heyeti Kararı
Kararın niteliği ve kapsamı
MADDE 22 – (1) Tüketici hakem heyeti, uyuşmazlık ile ilgili karar verirken
tarafların talebiyle bağlıdır. Ancak başvurunun yapıldığı tarihte uyuşmazlık miktarının
tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olmadığı durumlarda, başvuru
sahibinin hukuki ilişkiyi ve asgari bir miktarı belirtmesi ve inceleme sürecinde
uyuşmazlık miktarının bilgi veya belgelerle tam olarak tespit edilmesi halinde talep
edilen miktardan daha fazlasına veya daha azına tüketici hakem heyetince karar
verilebilir. Verilen kararın her hâlükârda 6 ncı maddede belirtilen parasal sınırlar
dâhilinde olması gerekir.
(2) Aynı tüketici işleminden kaynaklanan birden fazla uyuşmazlık için ayrı ayrı
başvuru yapılması durumunda, uyuşmazlığın değerleri toplamı tüketici hakem
heyetinin görev sınırı içinde kalmak şartıyla, tek bir başvuruda birleştirilerek karar
verilebilir. Aynı tüketici işleminden kaynaklanan birden fazla uyuşmazlığın değerleri
toplamının görev sınırını aşması durumunda uyuşmazlıklar hakkında ayrı ayrı karar
verilir.
(3) Tüketici hakem heyeti kararında uyuşmazlık bedelinin Türk Lirası cinsinden
belirtilmesi zorunludur. Uyuşmazlık bedelinin döviz cinsinden olması durumunda
başvuru tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının belirlediği efektif döviz
satış kuru esas alınarak Türk Lirasına çevrilir.
(4) Uyuşmazlığın tüketici lehine sonuçlandığı durumlarda, karşı tarafça ödenmesi
gereken bilirkişi ve tebligat ücretleri kararda belirtilir.
(5) Tüketici hakem heyeti kararı tarafları bağlar.
(6) Tüketici hakem heyeti kararı yalnızca verildiği uyuşmazlık için hüküm ifade eder.
(7) Tüketici hakem heyetlerinde taraflar, avukatla temsil edilebilir. Tarafların
avukatla temsil edilmesi durumunda, tüketici hakem heyetleri tarafından lehine karar
verilen tarafın avukatına vekâlet ücreti ödenmesine karar verilmez.
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(8) Başvuruya konu uyuşmazlığın, tüketici hakem heyeti tarafından karar verilene
kadar çözümlenmesi ve bu durumun ispatına yönelik bilgi veya belgelerin tüketici
hakem heyetine iletilmesi durumunda, tüketici hakem heyeti uyuşmazlığın konusuz
kalması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına karar verir.
Karar süresi
MADDE 23 – (1) Tüketici hakem heyetine yapılan başvurular, başvuru tarih ve
sırasına göre en geç altı ay içinde görüşülür ve karara bağlanır. Yapılan başvurunun
niteliği, başvuru konusu, mal veya hizmetin özelliği gibi hususlar dikkate alınarak,
karar süresi en fazla altı ay daha uzatılabilir.
(2) Tarafların ivedi inceleme talebinde bulunması ve bu talebin başkan tarafından
uygun görülmesi halinde başvuru, tüketici hakem heyetince öncelikle gündeme
alınarak sonuçlandırılır.
(3) Türkiye’de ikametgahı bulunmayan yabancı uyruklu tüketicilerin uyuşmazlıkları
için ikinci fıkra hükümleri uygulanır.
Karar tutanağı
MADDE 24 – (1) Toplantıda alınan kararlar, Ek-2’de yer alan örneğe uygun olarak
tutanağa geçirilir ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Karar tutanağı
toplantı tarihine ve gündem sırasına göre arşivlenir ve onaylı bir örneği dosyasında
muhafaza edilir.
Kararın tebliği
MADDE 25 – (1) Tüketici hakem heyeti kararı, alındığı tarihten itibaren on iş
günü içinde taraflara yazılı olarak ve 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu
hükümlerine göre tebliğ edilir. Tarafların temsilinin avukatla yapılması halinde tebligat
avukata yapılır.
(2) Kararların taraflara taahhütlü mektupla gönderilmesi esastır. Gecikmesi halinde
zarar doğabilecek işlerde, gerekçe belirtilmek suretiyle, memur vasıtasıyla tebligat
yaptırılabilir.
Kararın yerine getirilmesi
MADDE 26 – (1) Tüketici hakem heyeti kararı, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra
ve İflas Kanununun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine
getirilir.
Kararın düzeltilmesi
MADDE 27 – (1) Tarafların kimlik bilgilerine, ticaret unvanlarına ait yanlışlıklar,
ifade ve hesap hataları ile diğer benzeri açık hatalar, tüketici hakem heyetince re’sen
veya taraflardan birinin yazılı talebi üzerine düzeltilebilir.
(2) Düzeltme kararı verildiği takdirde, düzeltilen hususlara ilişkin ek karar, tüketici
hakem heyetinde bulunan nüshaların altına veya bunlara eklenecek ayrı bir kâğıda
yazılır ve imzalanır. Düzeltme kararları on iş günü içinde taraflara tebliğ edilir ve talep
edilmesi halinde taraflara verilmiş olan suretlere de düzeltme kararı yazılır ve imzalanır.
Karara itiraz
MADDE 28 – (1) Taraflar, tüketici hakem heyetinin kararlarına karşı tebliğ
tarihinden itibaren on beş gün içinde tüketici hakem heyetinin bulunduğu yerdeki
tüketici mahkemesine itiraz edebilir. İtiraz, tüketici hakem heyeti kararının icrasını
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durdurmaz. Ancak talep edilmesi şartıyla hâkim, tüketici hakem heyeti kararının
icrasını tedbir yoluyla durdurabilir.
(2) İtiraz olunan kararın, esas yönünden kanuna uygun olup da, kanunun olaya
uygulanmasında hata edilmiş olmasından dolayı itirazın kabul edilmesi gerektiği veya
kanuna uymayan husus hakkında yeniden yargılamayı gerektirmediği takdirde tüketici
mahkemesi evrak üzerinde, kararı değiştirerek veya düzelterek onama kararı verebilir.
Tarafların kimliklerine, ticaret unvanlarına ait yanlışlıklarla, yazı, hesap veya diğer
açık ifade yanlışlıkları hakkında da bu hüküm uygulanır. Karar, usule ve kanuna uygun
olup da gösterilen gerekçe doğru bulunmazsa, gerekçe değiştirilerek veya düzeltilerek
onanır.
(3) Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici
mahkemesinin vereceği karar kesindir.
(4) Tüketici mahkemelerince verilen kesinleşmiş kararlar, Ulusal Yargı Ağı Bilişim
Sistemi üzerinden Bakanlığa iletilir. Tüketici hakem heyeti kararına karşı yapılan itiraz
sonucu verilen karar, kararı veren mahkeme tarafından ilgili tüketici hakem heyetine
gönderilir.
(5) Tüketici hakem heyetinin tüketici lehine verdiği karara karşı yapılan itirazın
kabulü durumunda mahkemece tüketici aleyhine, avukatlık asgari ücret tarifesine göre
nispi tarife üzerinden vekâlet ücretine hükmedilir. Tarifenin maktu vekâlete ilişkin
hükümleri uygulanmaz.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
İstatistiki bilgiler
MADDE 29 – (1) İlçe tüketici hakem heyetleri, üçer aylık dönemler halinde başvuru
ve kararlara ilişkin istatistiki bilgileri dönemin bitiminden itibaren on gün içinde il
müdürlüklerine gönderir.
(2) İl müdürlükleri, ilçelerden gelen istatistiki bilgileri, il tüketici hakem heyetinin
istatistiki bilgileri ile birlikte, birinci fıkrada belirtilen sürenin bitiminden itibaren on
gün içinde Genel Müdürlüğe bildirir.
Mali hükümler
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından kaynaklanan bütün giderler,
Kanunun 82 nci maddesi hükmüne göre karşılanır.
(2) Tüketici hakem heyeti başkan ve üyelerine, raportör olarak görevlendirilen
diğer kamu personeline ödenecek huzur hakkı ve huzur ücreti ile bilirkişi ücreti ve
bu ödemelere ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak
Bakanlıkça belirlenir.
Tebligat ve bilirkişi ücretlerinin tahsili
MADDE 31 – (1) Uyuşmazlıkla ilgili olarak tüketici hakem heyeti tarafından
tüketici aleyhine karar verilmesi veya uyuşmazlığın konusuz kalması nedeniyle karar
verilmesine yer olmadığına hükmedilmesi hallerinde tebligat ve bilirkişi ücretleri
Bakanlıkça karşılanır.
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(2) Uyuşmazlığın tüketici lehine sonuçlanması durumunda, tebligat ve bilirkişi
ücretleri kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde karşı tarafın bulunduğu yerdeki vergi
dairesi müdürlüğüne ödenir. Ödendiğine ilişkin makbuz, bu süre içinde ilgili tüketici
hakem heyetine ibraz edilir.
(3) Tüketici hakem heyeti; tebligat ve bilirkişi ücretlerinin süresi içinde ödenmemesi
halinde, bu tutarların 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanuna göre takip ve tahsil edilmesi amacıyla, söz konusu kararın bir örneği
ile bu kararın karşı tarafa tebliğ edildiği tarihe dair bilgiyi içeren yazıyı ilgili vergi
dairesi müdürlüğüne gönderir.
(4) Tebligat ücreti hesaplanırken, uyuşmazlıkla ilgili yapılan tüm yazışmalar
dikkate alınır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 32 – (1) 1/8/2003 tarihli ve 25186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce tüketici
hakem heyetlerine yapılmış ve henüz karara bağlanmamış başvurular için de bu
Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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BAŞVURU FORMU
(…) TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞINA
BAŞVURU TARİHİ
BAŞVURU NUMARASI

:
:

BAŞVURU SAHİBİNİN KİMLİK BİLGİLERİ
T.C. Kimlik Numarası*
:
Adı ve Soyadı*
:
BAŞVURU SAHİBİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ
İkamet Ettiği İl / İlçe*
:
Adresi*
:
Elektronik Postası
:
Telefon Numarası*
:
VARSA BAŞVURU SAHİBİNİN VEKİLİNİN:
T.C. Kimlik Numarası
:
Adı ve Soyadı
:
Adresi
:
İletişim Bilgileri
:
ŞİKAYET EDİLENİN BİLGİLERİ
Ticaret Unvanı*
:
Adresi
:
İli / İlçesi
:
Telefonu
:
Faksı
:
UYUŞMAZLIK KONUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER
Uyuşmazlık Tarihi
:
Uyuşmazlık Bedeli*
:
Uyuşmazlık Konusu
:
Başvuru Sahibinin Talebi* :
Başvuru Sahibinin İmzası* :
(*) ile işaretlenen alanların doldurulması zorunludur.
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EK - 1

KARAR TUTANAĞI

EK - 2

T.C.
…………./İl/İlçe
Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı
Karar No
Karar Tarihi

:
:

Başvuru Sahibi
Varsa Vekili
Şikayet Edilen
Varsa Vekili
Başvuru Tarihi

:
:
:
:
:

Başvuru Sahibinin
Talebi
:
Uyuşmazlık Bedeli :
Uyuşmazlık Konusu :
Olayın Özeti

:

Şikayet Edilenin
Savunmasının Özeti :
İnceleme ve Gerekçe:
Karar:
Başkan
Üye
Üye
Üye
Üye
………….. ………….. ………….. ………….. …………..

Raportör
……….
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5.25. TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ
Yayımlandığı R.Gazete:

Tarih : 27/11/2014

Sayı: 29188

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tüketici hakem heyeti raportörlerinin
nitelikleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, tüketici hakem heyetlerinde görev
yapan tüketici hakem heyeti raportörlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanunun 72 nci ve 84 üncü maddelerine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Bakan: Gümrük ve Ticaret Bakanını,
b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
c) Başkanlık: Personel Dairesi Başkanlığını,
ç) Genel Müdürlük: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünü,
d) İl Müdürlüğü: Bakanlık İl Müdürlüğünü,
e) İl Müdürü: Bakanlık İl Müdürünü,
f) Raportör: Tüketici hakem heyeti raportörü kadrosunda bulunan veya raportör
olarak görevlendirilen personeli,
g) Tüketici Hakem Heyeti: Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan
doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla il veya ilçe merkezlerinde
oluşturulan heyeti, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Raportörlerin Nitelikleri ve Atanması
Raportörlerin nitelikleri ve atanmaları
MADDE 5 – (1) Raportör kadrosuna atanabilmek için,
a) Üniversitelerin en az dört yıllık öğretim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat,
işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile adalet meslek yüksekokulu,
yüksekokulların adalet, bankacılık ve sigortacılık programları, adalet ön lisans
programı ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya
yurt dışındaki öğretim kurumları ile en az iki yıllık yüksekokulların Bakanlıkça ihtiyaç
duyulan ve sınav ilanında belirtilen bölümlerinden mezun olmak, şartı aranır.
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(2) İl ve ilçe merkezlerine atanacak raportörlerin sayısı Genel Müdürlük tarafından
belirlenerek Başkanlığa bildirilir.
Raportör olarak görevlendirilme
MADDE 6 – (1) Raportör sayısının yeterli olmadığı illerde il müdürü tarafından
il müdürlüğü personeli arasından, ilçelerde ise kaymakam tarafından ilçede görevli
devlet memurları arasından yeterli sayıda raportör görevlendirilir.
(2) Raportör olarak görevlendirilen personele ilişkin bilgiler ve değişiklikler tüketici
hakem heyeti başkanlığınca İl Müdürlüğüne derhal bildirilir.
(3) Raportörler yükseköğrenim görmüş kişiler arasından görevlendirilir.
Yükseköğrenim görmüş kişinin bulunmaması halinde lise veya denkliği Milli Eğitim
Bakanlığınca kabul edilen eğitim kurumlarından birini bitirmiş kişiler arasından
görevlendirilir.
İdari bağlılık ve raportörlerin görev yerleri
MADDE 7 – (1) Raportörler il ve ilçe merkezlerinde kurulu bulunan tüketici hakem
heyetlerinde istihdam edilebilirler.
(2) İlçe tüketici hakem heyetlerinde raportör olarak görevlendirilenler, kaymakamlığa
bağlı olarak çalışır.
(3) Raportör kadrosuna atananlara hakem heyetlerinin görevi ve yetkisinde olmayan
işler verilemez.
Raportörlerin görev ve yetkileri
MADDE 8 – (1) Raportörlerin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Tüketici hakem heyetine yapılan başvuruları almak,
b) Başvurulara ilişkin gerekli yazışmaları yapmak ve başvuruya ilişkin dosyayı
hazırlamak,
c) Toplantıya ilişkin gerekli hazırlıkları yapmak,
ç) Toplantılarda hazır bulunmak,
d) Toplantı tutanaklarını tutmak,
e) Evrak, dosyalama ve arşiv işlerini yürütmek,
f) Tüketici hakem heyetinin faaliyet raporunu ve istatistiklerini hazırlamak,
g) Tüketici hakem heyetinde başkan, üye ve raportör olarak görevlendirilen diğer
kamu personeline ödenecek huzur hakkı ve ücretlerine ilişkin işlemleri yapmak,
ğ) Tüketici hakem heyetlerinin ödenek, demirbaş gibi mali işlemlerini yapmak,
h) Tüketici hakem heyetlerinin işleyişine ilişkin diğer işleri yapmak.
(2) Toplantılarda raportörler oy kullanamaz.
Raportörlerin sorumlulukları
MADDE 9 – (1) Raportörlerin sorumlulukları şunlardır:
a) İlgili mevzuat gereğince kendilerine verilen görevleri eksiksiz ve zamanında
yerine getirmek,
b) Uyuşmazlığa ilişkin tüm bilgi ve belgelerin gizliliğine riayet etmek.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Raportörlerin Yetiştirilmesi
Yetiştirilme ilkeleri
MADDE 10 – (1) Raportör olarak atananlar bu kadroda bulundukları sürece
mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları amacıyla mesleki
temel eğitimden geçirilir.
(2) Mesleki temel eğitim;
a) Tüketici mevzuatı ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi edinilmesini,
b) Rapor yazma, araştırma ve inceleme teknikleri konularında gerekli bilgi ve
yeteneğin kazandırılmasını,
sağlamaya yönelik çalışmaları kapsar.
Raportörlerin eğitimi
MADDE 11 – (1) Raportör olarak atananların adaylık eğitimi, 21/2/1983 tarihli
ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Aday Memurların
Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılır.
(2) Eğitimin içeriği, Genel Müdürlüğün görüşü alınarak Bakanlık Eğitim Dairesi
Başkanlığınca belirlenir.
Hizmet içi eğitim
MADDE 12 – (1) Raportörler, Genel Müdürlükçe uygun görülecek zamanlarda
hizmet içi eğitime tabi tutulurlar.
(2) Raportörlerin hizmet içi eğitimleri Genel Müdürlük koordinasyonunda
gerçekleştirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Huzur hakkı
MADDE 13 – (1) Raportör olarak görevlendirilen diğer kamu personeline ödenecek
huzur hakkı ile bu ödemelere ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü
alınarak Bakanlıkça belirlenir.
(2) Raportör kadrosuna atananlara huzur hakkı ödenmez.
Hüküm bulunmayan hususlar
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak
Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile 15/3/2012 tarihli ve 28234 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar
Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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5.26. FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE
İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
Yayımlandığı R.Gazete:

Tarih : 3/10/2014

Sayı: 29138

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kuruluşlar tarafından finansal tüketicilere
sunulan ürün veya hizmetlere ilişkin olarak faiz veya kâr payı dışında alınacak her türlü
ücret, komisyon ve masraf türleri ile bunlara ilişkin usûl ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik bankalar, tüketici kredisi veren finansal kuruluşlar
ve kart çıkaran kuruluşlar ile bu kuruluşlar tarafından finansal tüketiciye sunulan
ürün veya hizmetleri kapsar. İlgili mevzuat çerçevesinde finansal tüketicilerin menkul
kıymet ve sigortacılık işlemleri ile çek, senet ve teminat mektubu işlemleri karşılığında
kuruluşların talep edebilecekleri ücretler işbu Yönetmelik kapsamında değildir.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) ATM: Otomatik para çekme işleminin yanı sıra diğer bankacılık işlemlerinin
tamamının veya bir bölümünün gerçekleştirilmesine imkân veren elektronik işlem
cihazlarını,
b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
c) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü
maddesinde tanımlanan bankaları,
ç) Birlikler: Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Finansal
Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliğini,
d) Finansal tüketici: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan tüketicilerden
kuruluşlarca kendisine ürün veya hizmet sunulan tüketiciyi,
e) Hesap: Finansal tüketicinin vadeli, vadesiz mevduat hesabı ile katılma ve özel
cari hesabını,
f) Kalıcı veri saklayıcısı: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan kalıcı veri
saklayıcısını,
g) Kanun: 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanunu,
ğ) Kart çıkaran kuruluş: 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi
Kartları Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan kart çıkaran kuruluşları,
h) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,
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ı) Kuruluşlar: Bankalar, tüketici kredisi veren finansal kuruluşlar ve kart çıkaran
kuruluşları,
i) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,
j) Onay: Yazılı olarak, kalıcı veri saklayıcısı yoluyla veya kaydı tutulan telefon
kullanılarak veya Kurumca uygun görülecek yöntemlerden herhangi biri ile ulaştırılan
önerinin finansal tüketici tarafından açıkça kabul edilmesini ya da finansal tüketici
tarafından ulaştırılan önerinin kuruluşlar tarafından kabul edilmesini,
k) Ücret: Finansal tüketiciden faiz, kâr payı, vergi, fon ve benzeri yasal giderler
dışında talep edilen ücret, komisyon, masraf ve benzeri adlar altındaki her türlü parasal
tutarı, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Sözleşme Esasları, Ürün veya Hizmetlerin Sınıflandırılması
Sözleşme esasları
MADDE 5 – (1) Kuruluşlar ile finansal tüketiciler arasında düzenlenen sözleşmeler
ve yapılan bilgilendirmeler en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde,
açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenir ve bunların bir nüshası kâğıt üzerinde
veya kalıcı veri saklayıcısı vasıtasıyla finansal tüketiciye verilir.
(2) Kâğıt üzerinde düzenlenecek sözleşmelerde, “Sözleşmenin bir nüshasını elden
aldım.” şeklindeki ibarenin finansal tüketici tarafından yazılmasının sağlanması
zorunludur.
(3) Sözleşmeler kapsamında ücret alınabilecek her bir ürün veya hizmet için finansal
tüketicinin onayının alınması zorunludur. Kuruluşlar tarafından finansal tüketicinin
onayının alındığı ispat edilemediği takdirde, onay alınmamış sayılır.
(4) Finansal tüketiciler ile yapılacak sözleşmeler kapsamında sunulacak ürün
veya hizmetlerin ücret tarifesini ve bilgi verilmesi gereken diğer hususları göstermek
üzere sözleşmeye ilişkin her bir ürün veya hizmetin asgari olarak; adı ya da tanımı,
vadesi ya da süresi, tahsil edilecek faiz, kâr payı veya ücret kalemleri ile bunların
tahsil yöntemi, geçerli olduğu süre, geçerlilik süresi sonunda yapılacak değişikliğin
tutarı, oranı ya da değişikliğin hangi esasa göre yapılacağı hususlarını içerecek şekilde
bilgilendirme formu hazırlanması zorunludur. Bilgilendirme formu sözleşmenin
ayrılmaz bir parçasıdır. Sözleşmenin yazılı olarak kurulması durumunda bu formun
taraflarca imzalanmış bir nüshasının finansal tüketiciye verilmesi zorunludur. Kalıcı
veri saklayıcısı ve telefon aracılığıyla kurulan sözleşmelerde finansal tüketici kullanılan
araca uygun şekilde bilgilendirilir. İspat yükü kuruluşlara aittir.
(5) Kuruluşlar tarafından sunulan ürün veya hizmetlere ilişkin sigorta
sözleşmelerinin, ürün veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerden ayrı olarak düzenlenmesi
zorunludur.
Ücretlerin sınıflandırılması
MADDE 6 – (1) Kuruluşlar tarafından ücretlendirilebilecek olan ürün veya hizmetler
Ek-1’de sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmanın işlemlerin finansal niteliklerine göre
ayrımı Kurumun uygun görüşü alınarak Birlikler tarafından yapılır. Bu Yönetmelik ve
ekinde yer alanların dışında herhangi bir ürün veya hizmet için ücret alınamaz.
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(2) Bu sınıflandırmada yer almayan, yeni bir ürün veya hizmet grubunun belirlenmesi
veya yeni bir ücret kaleminin oluşturulabilmesi için ilgili kuruluş tarafından Kuruldan
izin alınması zorunludur. Kurul gerekli gördüğü hallerde Ek-1’deki listeyi değiştirmeye
yetkilidir. Ek-1’deki listenin Kurul tarafından değiştirilmesi durumunda, kuruluşlar
değişikliğin yapıldığı tarihi takip eden ayın sonuna kadar yeni sınıflandırmaya intibak
etmekle yükümlüdür.
Ücretlerin değiştirilmesi
MADDE 7 – (1) Bir takvim yılı içinde ücretlerde, Türkiye İstatistik Kurumunca bir
önceki yılsonu itibariyle açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1,2 katı
ve üzerinde artış yapılabilmesi için finansal tüketiciden onay alınması, bunun altında
artış öngören değişikliklerin ise finansal tüketiciye en az otuz gün önce yazılı olarak
veya kalıcı veri saklayıcısı yoluyla veya kaydı tutulan telefon vasıtasıyla bildirilmesi
zorunludur. Bu bildirim üzerine finansal tüketicinin kendisine bildirim yapıldığı tarihten
itibaren onbeş gün sonrasına kadar ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme
hakkı vardır. Bu hakkın kullanılması hâlinde uygulanacak ücret artışının yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren ilave ücret alınamaz. Kuruluşlar, vazgeçme hakkını kullanan
finansal tüketiciye uyuşmazlık konusu ürün veya hizmeti vermeyi durdurabilir. Finansal
tüketicinin ürünü kullanmaya veya hizmeti almaya devam etmesi hâlinde, değişikliğin
kabul edildiği varsayılır.
(2) Kuruluşlar tarafından süreklilik arz etmeyen para transferleri, fatura tahsilâtı
gibi anlık işlem ve hizmetlerden ücret tahsil edilmeden önce, işlemin gerçekleştirildiği
alanın yapısına uygun bir şekilde finansal tüketicinin onayının alınması hâlinde
yukarıda belirtilen bildirim ve onay alma yükümlülükleri uygulanmaz.
Ücretlerin iadesi
MADDE 8 – (1) Tahsil edilen ücretlerin, kuruluşların karar birimleri veya adli, idari
ve yetkili diğer makamların kararları neticesinde finansal tüketiciye iadesinin gerekmesi
hâlinde, iadesi gereken tutar ve tahsil yöntemi hakkında kalıcı veri saklayıcısı yoluyla
veya kaydı tutulan telefon ile finansal tüketiciye bilgilendirme yapılır. Kuruluşlar
iadesine karar verilen tutarın finansal tüketicinin bildireceği hesaba ücretsiz şekilde
gönderilmesine veya finansal tüketicinin talebine istinaden nakden ödenmesine imkân
sağlayacak sistemi kurmakla yükümlüdür.
Bilgilendirme
MADDE 9 – (1) Finansal tüketicilerden alınacak faiz, kâr payı, ücret ve diğer
kesintilere ilişkin güncel bilgiler açık, anlaşılır ve kolay erişilebilir bir şekilde
kuruluşların internet sitelerinde karşılaştırmaya uygun bir biçimde yer alır. Bu
bilgilerde değişiklik olması hâlinde internet sitesi eşzamanlı olarak güncellenir.
Kuruluşlar, kredi ürünlerinin kullanılması hâlinde ortaya çıkacak faiz, kâr payı oranı
ve ücret bilgilerini detaylı bir şekilde gösteren hesaplama araçlarını internet sitelerinde
sunmakla yükümlüdür.
(2) Kuruluşlar finansal tüketicinin onayını almaksızın yaptığı bildirimlerden ücret
alamaz. İlgili mevzuat gereği belirli bir şekilde yapılması zorunlu olan bildirim ve
işlemlerden maliyetleri kadar ücret alınabilir. Bunların dışında kalan onaya bağlı
bildirimler sözleşmede yer verilmesi kaydıyla ücretlendirilebilir.
(3) Gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak işlem anında verilecek işlem fişi,
sözleşme ve bilgilendirmeye ilişkin diğer evrak ayrıca ücretlendirilemez.
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(4) Finansal tüketicilerin sözleşme, işlem fişi ve benzeri dokümanların bir örneğini
talep etmeleri hâlinde, kuruluşlarca ilgili dokümanın düzenlenme tarihinden sonraki ilk
yıl için herhangi bir ücret alınamaz. İlgili dokümanın düzenlenme tarihinden itibaren
bir yılın üzerinde sürenin geçmesi hâlinde, finansal tüketiciye bilgi verilmek suretiyle,
yapılan işlemle orantılı olacak şekilde makul bir ücret alınabilir.
(5) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden sonra düzenlenecek yazılı sözleşme ve
bilgilendirme form içeriklerinin bir örneğine kuruluşların internet sitelerinde ücretsiz
erişim imkânı sağlanır.
(6) Kurum bilgilendirmelerde veya onay alınmasında kullanılan yöntemlerin etkin
olmadığı kanaatine varırsa, her bir ürün veya hizmet bazında belirlenecek yöntemlerin
kullanılmasını zorunlu tutabilir.
(7) Gerçekleştirilen işlemlerde ücret bilgisine işlem fişi üzerinde açıkça yer
verilmesi zorunludur.
(8) Kuruluşlar bu Yönetmeliğe konu ücretlerin azami ve asgari güncel tutarları ile
oranlarını Kurumca belirlenecek kanallarda ve yöntemle ilân etmekle yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ürün veya Hizmetlere İlişkin Özel Hükümler
Tüketici ve konut finansmanı kredilerine ilişkin ücretler
MADDE 10 – (1) Finansal tüketicilere kullandırılacak krediler için kredi ihtiyacının
karşılanmasına olanak sağlayan sistemin işletilmesi ve operasyonel süreçlerin
yönetilmesi amacıyla alınan tahsis ücreti dışında, istihbarat ücreti, kredi işlem fişi
ücreti, ödeme planı değiştirme ücreti, değişken taksitli ödeme planı ücreti gibi her ne
ad altında olursa olsun başkaca bir ücret alınamaz. Kredi tahsis ücreti, kullandırılan
kredi anaparasının binde beşini geçemez. Kurul, gerekli gördüğü hallerde bu sınırı
artırmaya ve azaltmaya yetkilidir.
(2) Taşınır ve taşınmazlara ilişkin rehin, ipotek ve ekspertiz işlemlerinde yalnızca
üçüncü kişilere ödenen ücretler alınabilir.
(3) Reddedilen kredi taleplerinden bir kamu kurum ve kuruluşuna veya üçüncü
kişilere ödenen ücretler hariç olmak üzere herhangi bir ücret alınamaz.
(4) Konut finansmanı sözleşmelerinde faiz oranı veya kâr payının sabit olarak
belirlenmesi hâlinde, krediyi tahsis eden kuruluş nezdinde sözleşmede yer verilmek
suretiyle, bir veya birden fazla taksit ödemesinin vadesinden önce yapılması ile
kredinin faiz oranı veya kâr payında finansal tüketici lehine mutabık kalınarak
değişiklik yapılması hâllerinde, Kanunun 37 nci maddesinde yer alan erken ödeme
tazminatı haricinde hiçbir ücret alınamaz. Tahsil edilebilecek erken ödeme tazminatı
ise yapılacak faiz veya kâr payı indirimi tutarını aşamaz.
(5) Finansal tüketicilerin ilgili kuruluşlardan borçlarının bulunmadığına dair talep
ettikleri bilgi yazıları için bir defaya mahsus olmak üzere ücret alınamaz.
(6) Kredili mevduat hesaplarından kullandırılan krediler ile kredi kartlarından
yapılan taksitli nakit avans işlemleri için ücret tahsil edilemez.
(7) Belirli süreli kredi sözleşmesine ilişkin bir hesap açılması ve bu hesaptan sadece
kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda, bu hesaba ilişkin herhangi bir ücret
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alınamaz. Bu hesap, finansal tüketicinin aksine yazılı talebi olmaması hâlinde kredinin
ödenmesi ile kapanır.
(8) Finansal tüketicinin onayı olmaksızın, belirli süreli kredi sözleşmesi ile ilişkili bir
kredili hesap sözleşmesi yapılamaz ve kredi tahsilâtları bu hesaptan gerçekleştirilemez.
Banka ve kredi kartı ücretleri
MADDE 11 – (1) Kart çıkaran kuruluşlar, yıllık üyelik ücreti ve benzeri ad altında
ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı türü sunmak zorundadır. Finansal tüketiciler
tarafından yapılan ücretsiz kredi kartı başvurularının kuruluşlarca reddedilmesi
hâlinde, bu başvuruya istinaden yıllık üyelik ücreti olan kredi kartı verilemez. Kart
çıkaran kuruluşlar yıllık üyelik ücreti bulunmayan kredi kartı limiti belirlerken,
yıllık üyelik ücreti bulunan kredi kartı değerlendirme kriterlerini aynen uygulamakla
yükümlüdür. Finansal tüketicilerin yıllık üyelik ücreti bulunan kredi kartını limiti aynı
kalmak kaydıyla yıllık üyelik ücreti bulunmayan kredi kartı ile değiştirme talepleri,
kart çıkaran kuruluşlar tarafından yerine getirilmek zorundadır.
(2) Finansal tüketicinin kredi kartı iptal talepleri, ilgili kredi kartıyla ilişkilendirilen
herhangi bir borç bakiyesi bulunduğu gerekçe gösterilerek reddedilemez. Bu şekilde
iptal edilen kredi kartlarının borç geri ödeme dönemlerinde yıllık üyelik ücreti tahsil
edilemez.
(3) Banka kartları ile sanal kredi kartlarından yıllık üyelik ücreti alınamaz.
(4) Birinci ve ikinci fıkrada yer verilen kartlar dışındaki kredi kartları özelliklerine
göre yıllık olarak belirlenen tutar kadar ücretlendirilebilir. Asıl karta bağlı olarak
sunulan her bir ek kredi kartının yıllık üyelik ücreti, asıl kartın yıllık üyelik ücretinin
yüzde ellisini geçemez.
(5) Kredi kartı yıllık üyelik ücreti, ancak finansal tüketiciyi borçlandırıcı nitelikteki
ilk kullanımı müteakip ve yıllık olarak tahakkuk ettirilebilir.
(6) Kesintisiz olarak, en az yüzseksen gün süreyle hareket görmeyen kredi kartları
hareketsiz kart kabul edilir ve bu kartlara hareketsiz kaldığı müddetçe yıllık üyelik
ücreti yansıtılamaz. Kuruluşlar, finansal tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri
saklayıcısı aracılığıyla veya kaydı tutulan telefon ile önceden bilgi vermek suretiyle bu
nitelikteki kredi kartlarını kapatma hakkına sahiptir.
(7) Hareketsiz kartlarda tahsil edilemeyen kredi kartı yıllık üyelik ücretleri,
tahakkuk tarihinden itibaren en fazla son oniki aylık dönem için sonradan tahsil
edilmek üzere bekletilebilir. Bu dönem zarfında yıllık üyelik ücretlerinin tahsili için
icra takibi yapılamaz. Bu ücretler için faiz veya kâr payı işletilemez ve Kredi Kayıt
Bürosu ile Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi bildirimleri yapılmaz. Anılan oniki
aylık dönem sonunda kredi kartı yıllık üyelik ücretlerinin tahsil edilememesi hâlinde
ise bu ücretler iptal edilir. Finansal tüketici kredi kartı yıllık ücretinin tahsili amacıyla
kredilendirilemez.
(8) Hesap özeti gönderimi, sanal kart oluşturma ve kullanımı ile bir takvim yılı
içerisinde kayıp, çalıntı ve benzeri nedenler dolayısıyla gerçekleştirilen iki adete kadar
kart yenileme karşılığında ücret alınamaz.
Para transfer işlemleri
MADDE 12 – (1) Finansal tüketicinin hesabının bulunduğu kuruluşun işlem
alanlarından herhangi birini kullanmak suretiyle kendi hesabına para yatırması ile
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hesabın bulunduğu şubeden finansal tüketici adına üçüncü kişilerin para yatırması
işlemlerinden ücret alınamaz.
(2) Gelen veya giden elektronik fon transfer sistemi işlemlerinde, finansal
tüketicinin hatası nedeniyle para iadesi gereken durumlarda, Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankasına ödenen masraflar dışında finansal tüketiciden herhangi bir ücret
alınamaz. Havalenin iadesi, reddi, devri ya da havale işlemine dair bilgi değişikliği
işlemlerinden bir kamu kurum ve kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenen ücretler
dışında ücret alınamaz.
(3) Düzenli veya rutin işlem saatleri dışında yapılan para transferleri, banka ve
kredi kartı veya ön ödemeli kartlardan yapılan para transfer işlemleri ile özel nitelikli
işlemlerin ücretleri, finansal tüketici ile banka arasında düzenlenen sözleşme ile
belirlenir.
(4) Kuruluşlarda herhangi bir hesabı bulunmayan finansal tüketicilerin
gerçekleştirdiği para transfer işlemlerinde, bu işlemler gerçekleşmeden önce finansal
tüketiciye ilgili ücrete dair bilgi verilir. İşlem tutarı ve ücret bilgisi işlem fişi üzerinde
açıkça gösterilir.
Mevduat ve katılım fonu işlemleri
MADDE 13 – (1) Hesap işletim ücreti, finansal tüketicinin hesap sayısına bağlı
olmaksızın müşteri bazında ilgili kuruluşun belirlediği dönemlerde tahakkuk ve tahsil
edilebilir. Hesabın yıl içerisinde kapatılması hâlinde, hesabın açık olduğu döneme
tekabül eden ücret alınabilir. Hesap açma ve kapama işlemleri ile hesap cüzdanı
yazdırma işlemlerinden herhangi bir ücret alınamaz.
(2) Kesintisiz olarak, en az yüzseksen gün süreyle hiçbir hesabı hareket görmeyen
finansal tüketicilerden bu süre zarfında hesap işletim ücreti alınamaz. Tahsil edilemeyen
hesap işletim ücreti, tahakkuk tarihinden itibaren en fazla son oniki aylık dönem
için sonradan tahsil edilmek üzere bekletilebilir. Bu dönem zarfında hesap işletim
ücretlerinin tahsili için icra takibi yapılamaz, anılan oniki aylık dönem sonunda hesap
işletim ücretlerinin tahsil edilememesi hâlinde ise bu ücretler iptal edilir. Finansal
tüketici, hesap işletim ücretinin tahsili amacıyla kredilendirilemez.
ATM kullanımı ve kiralık kasa hizmeti
MADDE 14 – (1) Finansal tüketicinin hesabının bulunduğu kuruluşa ait ATM’lerden
kendi hesabı için para yatırma, bakiye sorgulama ve ilgili kuruluş tarafından belirlenen
limit dâhilinde yapılan para çekme işlemlerinden ücret alınamaz.
(2) Başka kuruluş ATM’si vasıtası ile gerçekleştirilen işlemlerden alınabilecek
ücret, diğer kuruluşa işlem karşılığı ödenen tutar dikkate alınarak finansal tüketici ile
ilgili kuruluş arasında düzenlenen sözleşme çerçevesinde belirlenir veya işlem anında
finansal tüketicinin onayı alınarak tahsil edilebilir.
(3) Kiralık kasa ziyaretine ilişkin herhangi bir ücret alınamaz. Kiralık kasa hizmetinin
sona ermesi hâlinde kiralık kasaya ilişkin finansal tüketici tarafından gerçekleştirilen
bir hasar, ödenmeyen kira bedelleri ve kiralık kasa sözleşmesinden doğan diğer borçlar
dolayısıyla depozito ücretinden düşülerek kalan tutar derhal iade edilir.
Kampanyalar ve özel hizmetler
MADDE 15 – (1) Kuruluşların birden fazla ürün veya hizmeti bir arada
sunmalarına imkân veren ürün veya hizmet paketlerinde ürün veya hizmetlerin
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ayrı ayrı sunulmasında elde edilebilecek ücret toplamını aşmayacak şekilde ücret
tahsil edilebilir. Ayrıca, kuruluşlar çeşitli ürün veya hizmetlerini finansal tüketici
yararına özellikler barındıracak şekilde kampanya düzenleyebilirler. Bu kampanyalar
kapsamında finansal tüketicinin talebine sunulan ürün veya hizmetlerden ücret tahsil
edilebilir. Bunların dışında kuruluşlar finansal tüketicinin talebi ve bilgilendirilmesi
suretiyle sundukları özellikli ürün veya hizmetlerden de finansal tüketici ile mutabık
kalarak ücret tahsil edebilirler.
(2) Kuruluşların finansal tüketicinin harcama, talimat gibi taahhütler karşılığı belirli
bir ürün veya hizmetten faydalanmasını sağlayan uygulamalarında, ilgili taahhüdün
yerine getirilememesi hâlinde peşin olarak verilen puan veya faydalanılan ürün veya
hizmet bedelinin taahhütle karşılanamayan kısmı dışında herhangi bir ceza bedeli
tahsil edilemez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
İntibak
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri yürürlük tarihinden sonra kurulacak
sözleşmelere uygulanır.
(2) Bu Yönetmelik hükümleri, Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce kurulmuş
sözleşmelere Yönetmeliğin yürürlük tarihinden sonra gerçekleştirilecek işlemler
bakımından uygulanır. Bu nitelikteki sözleşmelerin Yönetmeliğin yürürlük tarihinden
önce gerçekleştirilmiş işlemleri hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu Başkanı yürütür.
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Ürün veya Hizmet Sınıflandırmaları
1. Bireysel Krediler
1.1. Tahsis Ücreti
1.2. Ekspertiz Ücreti
1.3. Taşınır ve Taşınmaz Rehin Tesis Ücreti
2. Mevduat/Katılım Fonu
2.1. Hesap İşletim Ücreti
2.2. Para Çekme Ücreti
3. Para Transferleri
3.1. Elektronik Fon Transferi Ücreti
3.2. Havale Ücreti
3.3. Swift Ücreti
4. Kredi Kartları
4.1. Yıllık Üyelik Ücreti
4.2. Ek Kart Yıllık Üyelik Ücreti
4.3. Kart Yenileme Ücreti
4.4. Nakit Avans Çekim Ücreti
5. Diğer
5.1. Kiralık Kasa Ücreti
5.2. Kampanyalı Ürün veya Hizmetler Ücreti
5.3. Fatura Ödeme Ücreti
5.4. Arşiv - Araştırma Ücreti
5.5. Onaya Bağlı Bildirim Ücreti
5.6. Başka Kuruluş ATM’sinden Yapılan İşlem Ücreti
5.7. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yapılan Ödemeler
5.8. Üçüncü Kişilere Yapılan Ödemeler
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Ek-1

5.27. 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA
KANUNUN 77 NCİ MADDESİNE GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK
OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ
Yayımlandığı R.Gazete:

Tarih : 3/12/2016

Sayı: 29907

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para
cezalarının, 11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi
Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 474)’nde 2016 yılı için yeniden değerleme oranı
olarak tespit edilen %3,83 (yüzde üç virgül seksen üç) oranında artırılarak yeniden
belirlenmesidir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun
77 nci maddesine ve 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci
maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Ceza miktarları
MADDE 3 – (1) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci
maddesince uygulanacak ceza miktarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
6502 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin;
Birinci fıkrasındaki ceza miktarı
İkinci fıkrasındaki ceza miktarı

Üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı
Dördüncü fıkrasındaki ceza miktarı

1/1/2017-31/12/2017
TL
240
240

1.206

24.140
1.206

Beşinci fıkrasındaki ceza miktarı

120.706

Yedinci fıkrasındaki ceza miktarı

120.706

Altıncı fıkrasındaki ceza miktarı

Sekizinci fıkrasındaki ceza miktarı
Dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarı

Onuncu fıkrasındaki ceza miktarı
On birinci fıkrasındaki ceza miktarı

240

6.035.332
603.532
6.034

120.706
12.070

120.706
12.070
1.206

12.070
369

(a) bendi

(b) bendi
(c) bendi

On ikinci fıkrasındaki ceza
miktarı

(ç) bendi

12.070

241.413
6.034

120.706
6.034

(d) bendi

60.353

(f) bendi

30.176

(e) bendi

(g) bendi
On üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı
On dördüncü fıkrasındaki ceza miktarı
On beşinci fıkrasındaki ceza miktarının alt sınırı
On altıncı fıkrasındaki ceza miktarı

On sekizinci fıkrasındaki ceza miktarının alt ve üst
sınırları
On dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarının alt ve
üst sınırları

60.353
6.034
6.034

60.353

120.706
6.034

30.176
240

1.206 – 60.353
30.176 – 120.706.671

Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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5.28. 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKANUNUN
68 İNCİ VE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNİN 6 NCI
MADDELERİNDE YER ALAN PARASAL SINIRLARIN ARTIRILMASINA
İLİŞKİN TEBLİĞ
Yayımlandığı R.Gazete:
Tarih : 3/12/2016
Sayı: 29907
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen parasal sınırların,
11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliği (Sıra No: 474)’nde 2016 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit
edilen %3,83 (yüzde üç virgül seksen üç) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun
68 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları ile 27/11/2014 tarihli ve 29188
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Parasal sınırlar
MADDE 3 – (1) 2017 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda
değeri:
a) 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe
tüketici hakem heyetleri,
b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610
(üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,
c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz on)
Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,
ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz)
Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il
tüketici hakem heyetleri, görevlidir.
Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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6. TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜNCE TİCARET İL MÜDÜRLÜKLERİNE VE DİĞER
İLGİLİLERE 6502 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÖNDERİLEN
GÖRÜŞ YAZILARI
6.1. 6502 SAYILI KANUN’UN “ABONELİK SÖZLEŞMELERİ”
BAŞLIKLI 52 NCİ MADDESİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ YAZILARI
BARTIN VALİLİĞİNE
(Ticaret İl Müdürlüğü)
İlgi: 27/10/2015 tarihli ve 11319348 sayılı yazınız.
Tüketici Hakem Heyetlerinize, abonelik sözleşmeleri kapsamında taahhüt karşılığı
yapılan satışlarla ilgili şikayetler geldiği; söz konusu satışlar hizmet sağlayıcı firmaların
bayileri tarafından yapıldığından cihaza ait satış faturasının bayiler tarafından
düzenlendiği; tüketicinin cihaz bedelini abonelik hizmetini aldığı firmaya abonelik
faturasına yansıtılan ilave bir ücret olarak taksitler halinde yaptığı; satışa konu elektronik
cihazda (cep telefonu, tablet vb.) sorun çıkması durumunda satıcı olarak hangi firmanın
(satışı gerçekleştiren/ödemenin yapıldığı) muhatap alınması ve husumetin kime
yöneltilmesi gerektiği hususunda hakem heyetinizce tereddüt hasıl olduğu; Abonelik
Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin “Ayıptan sorumluluk” başlıklı 18 inci maddesinde “(1)
Verilen hizmetle birlikte bir malın mülkiyetinin veya kullanım hakkının devredildiği
abonelik sözleşmelerinde hizmet sağlayıcısı da malın ayıbından sorumludur.” hükmü
uyarınca hizmet sağlayıcı firmanın sorumlu olduğu; ancak burada hizmet sağlayıcı
adına satış yapan ve ayrı bir tüzel kişilik olan bayilerin mi yoksa doğrudan hizmet
sağlayıcı firmanın mı muhatap alınması gerektiği hususunda Bakanlığımız görüş ve
değerlendirmelerinin sorulduğu ilgide kayıtlı yazınız incelenmiş olup, konuya ilişkin
görüşlerimiz aşağıda açıklanmıştır.
Bilindiği üzere, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci
maddesinin birinci fıkrasında ayıplı maldan dolayı tüketicinin seçimlik hakları
düzenlenmiştir. Tüketici bu haklardan birini serbestçe belirleyebilir. Satıcı tüketicinin
tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Tüketicinin ayıplı maldan dolayı
dört seçimlik hakkı bulunmaktadır. Bunlar;
a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak
üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme.
Söz konusu maddenin ikinci fıkrasında yapılan düzenleme ile tüketicinin dört
seçimlik hakkından dolayı öncelikli sorumluluk satıcıya verilmiş olmakla birlikte,
“ücretsiz onarım” ve “malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi” taleplerini üretici veya
ithalatçıya karşı da yöneltmesi imkânı tanınmıştır. Tüketicinin, “ücretsiz onarım” veya
“malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi” taleplerinin yerine getirilmesi konusunda satıcı,
üretici ve ithalatçıya müteselsil sorumluluk yüklenmiştir. Ancak, üreticinin veya
ithalatçının malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın oluştuğunu
ispat edebildiği hallerde sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.
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Sözleşmeye aykırılıktan, sözleşme tarafı olarak öncelikle satıcının sorumlu
olması esastır. Ancak, tüketici satıcının ortadan kaybolduğu durumlar da dahil olmak
üzere, ayıpsız misli ile değiştirme veya ücretsiz onarım haklarını üreticiye veya
ithalatçıya karşı da kullanabilir.
Diğer taraftan, abonelik sözleşmesi, tüketicinin belirli bir mal veya hizmeti sürekli
veya düzenli aralıklarla edinmesini sağlayan sözleşmelerdir. Elektrik, su, doğalgaz,
elektronik haberleşme sektörü gibi alanlarda tüketicilerle akdedilen sözleşmelerde
uyulması gereken usul ve esaslar 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanunun 52 nci maddesinde düzenlenmiştir.
6502 sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanan, 24/01/2015 tarihli ve 29246 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan ve 24/04/2015 tarihinde yürürlüğe giren “Abonelik Sözleşmeleri
Yönetmeliği” ile abonelik sözleşmelerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.
Söz konusu Yönetmeliğin dördüncü bölümünde taahhütlü aboneliklere ilişkin
düzenleme yapılmış olup, Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde taahhütlü abonelikler;
“Satıcı veya sağlayıcının, taahhütnamede belirtilen süre kadar abone kalmayı
taahhüt eden tüketicilere;
a) Sözleşme konusu mal veya hizmetin bedelinden indirim yapmayı,
b) Sözleşme konusu malın teslimi veya hizmetin ifası ile birlikte taahhüt konusu
malın mülkiyetini veya kullanım hakkını devretmeyi ya da hizmeti ifa etmeyi,
taahhüt ettiği aboneliklerdir.” şeklinde tanımlanmıştır.
Abonelik sözleşmesi kapsamında hizmet sağlayıcı GSM operatörleri, kurguladığı
ve düzenlediği kampanyalar kapsamındaki cihazları “sözleşme” yapmak suretiyle
yetkilendirdiği distribütörler veya ithalatçılar aracılığıyla temin etmekte; söz konusu
cihazların abonelerine satışını ise kendi bayileri vasıtasıyla taksitli satış yöntemiyle
gerçekleştirmektedir.
Taahhütlü abonelik kapsamında düzenlenen cihaz kampanyalarına, öncelikle,
tüketici ve GSM operatörü bağlamında bir borç ilişkisi olarak bakıldığında; tüketicinin
seçtiği kampanya dahilinde ve taahhüt süresi boyunca aylık tarife bedeli ile aylık cihaz
bedelini ödeme, şirketin ise vaat ettiği tarife/paket içeriklerini tüketiciye taahhüt süresi
boyunca sunma ve kampanyaya konu ürüne ilişkin mükellefiyetlerini yerine getirme
borcu olduğu anlaşılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, sözleşmeyle taksitli mal satışı
ile paket/tarife satışının bir arada yapılmış olması nedeniyle, kampanya kapsamında
yapılan taksitli cihaz satışlarının, sözleşmeye ilişkin unsurların bir araya getirilmiş
olması nedeniyle, karma nitelikli bir sözleşme olduğu görülmektedir.
Mobil telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren GSM operatörlerinin söz
konusu cihaz kampanyalarını düzenlenmesinin temel hedefi, salt cihaz satışı olmaktan
ziyade, numara taşıma veya yeni abonelik yoluyla abone sayısını, dolayısıyla da ilave
tarife/paket (ses, data ve SMS) satışı ile abone başına elde edilen geliri artırmaktadır.
Cihaz kampanyalarının organizasyon, kurgu ve planlaması ile bunların ilan
ve reklamı tamamen GSM operatörleri tarafından yapılmaktadır. Tüketiciler,
GSM operatörlerinin verdiği reklam ve ilanlar aracılığıyla cezbedilerek, içeriği yine
operatörler tarafından hazırlanan ve bayilerin hiçbir etkisi ve dahli olmadığı görülen
taahhütnamelere imza atmakta ve bu taahhütnamelerde yer alan hüküm gereği
tüketiciler cihaz bedellerini GSM operatörüne taksitler halinde ödemektedir.
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Bu bağlamda, bayiler, distribütörler veya ithalatçılar tüketicilere hiçbir
şekilde kendi başlarına taksitlendirme yapamamakta; GSM operatörleri, cihaz
kampanyaları kurgularını hazırlamak suretiyle, bayilerin gerçekleştirdikleri cihaz
satışlarını, tarife/paket (abonelik) satışlarına bağlayarak, genellikle 24 ve 36 ay
gibi vadeler oluşturmak kaydıyla cihaz satışlarını taksitlendirmektedir. Ayrıca,
tahsilat dönemindeki süreç tamamen GSM operatörünün kontrolünde olup, taksit
vadesi, yasal takip ve faiz uygulamaları gibi hususlar GSM operatörü tarafından tek
başına yönetilmektedir.
Tüketicilere karşı, gerek reklam ve ilanlarda gerekse taahhütnamelerde, cihaz
satışında sözleşmenin tarafının GSM operatörü olduğu görülmektedir. Kaldı ki,
bayilerin cazip şartlarla taksitle cihaz satışını yapmaya mali, hukuki, operasyonel vs.
güçlerinin yetmesi oldukça zordur.
Yukarıda yapılan değerlendirmeler çerçevesinde;
-Gerek Borçlar Kanunu gerekse Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da yer
alan taksitle satışın unsurlarının; tüketicinin sözleşmeye konu olan malın bedelini
kısım kısım ödemesi ve satıcı veya sağlayıcının da malın teslimi veya hizmetin
ifasını üstlenmesi olduğu düşünüldüğünde, cihaz kampanyaları kapsamında satılan
cihazların taksitle satış sözleşmesinin unsurlarını taşıdığı, dolayısıyla bu satışların
taksitle satış kapsamında değerlendirilmesi gerektiği,
-6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve
Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 12 nci maddesinin birinci fıkrasının
(d) bendinde yer alan “Ödeme hizmetleri; gönderen tarafından ödeme işleminin
yapılmasına ilişkin onayın bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı aracılığıyla
verildiği ve ödemenin ödeme hizmeti kullanıcısı ile mal veya hizmet sağlayan arasında
sadece aracı olarak faaliyet gösteren bir bilişim veya elektronik haberleşme işletmecisine
yapıldığı ödeme işlemini,” hükmü uyarınca, elektronik haberleşme işletmecisi olan
GSM operatörlerinin ödeme hizmeti kullanıcısı tüketiciler ile mal tedarik eden
distribütör ve bayiler arasında sadece aracı olarak faaliyet göstermediği, tahsilata
aracılık etme hizmetinin çok ötesinde bir rol üstlendiği,
-Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik
Para Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinde yer alan;“ Kuruluş, kredi
veremez. Ödenmesine aracılık edilen tutarlar kuruluş tarafından taksitlendirilemez.
Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında ödenmesine
aracılık edilen tutarın aracı olarak faaliyet gösteren bilişim veya elektronik haberleşme
işletmecisinin düzenlediği faturaya yansıtılması suretiyle, faturanın son ödeme tarihine
kadar tahsil edilmesi kredi sayılmaz. Bu fıkra hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen
ödeme hizmetlerinde kuruluş, mal veya hizmet tutarı tahsil edilmediği sürece alıcıya
ödeme yapamaz veya yapılacak ödemeler için garanti veremez.” hükmü kapsamında,
GSM operatörlerinin kampanyalı cihaz satışının tahsilatına aracılık etme fiilinin
dışına çıktığı ve distribütör, ithalatçı ya da bayinin dahili ve kontrolü dışında,
tamamen kendi inisiyatifiyle taksitlendirme yaptığı,
-Tahsilatına aracılık etme hizmetinin ötesine geçerek yasal takip uygulamasını
GSM operatörlerinin yönettiği, icra takiplerini yine kendi anlaşmalı olduğu avukatlık
büroları aracılığıyla gerçekleştirdiği, bu bağlamda yasal takip ve icra takibi
unsurlarının “satıcı” olmanın karinesini teşkil ettiği,

374

-Bayilerin, GSM operatörlerinin sözleşme ve taahhütnamelerine uymak zorunda
oldukları hususu ile cihazları GSM operatörünün anlaşmalı olduğu distribütör veya
ithalatçılardan almaları gerektiği hususu birlikte değerlendirildiğinde, kampanya
kapsamındaki cihaz satışlarını bayilerin GSM operatöründen bağımsız olarak
kendi nam ve hesaplarına yapamadıkları,
-Katma değer vergisi ve gelir vergisi mevzuatı kapsamında, bayilerin tüketiciye
fatura kesmesinin yalnızca vergiyi doğuran olayı ortaya koyduğu; tüketici mevzuatı
kapsamında ise, satıcı tanımının “Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya
mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket
eden gerçek veya tüzel kişiler” şeklinde yapılmak suretiyle, “satıcı”nın sadece fatura
kesen kişiler ile sınırlı tutulmadığı, ortalama bir tüketicinin de GSM operatörünün adı
ve markasına güvenerek söz konusu cihazları bayiden temin ettiği ve satış faturasını
bayinin düzenlemesine karşın cihaz bedelinin GSM operatörlerinin ödeme bildirimine
yansıtılmak suretiyle tahsil edildiği,
-GSM operatörleri tarafından yetkilendirilen distribütör veya ithalatçıların, sözleşme
hükümlerine uygun şekilde bayilere cihaz tedarik etmenin, bayilerin ise distribütör veya
ithalatçılardan aldıkları bu cihazları GSM operatörlerinin sunduğu paket/tarifelerine
bağlı olmak şartıyla satmak, bir başka ifadeyle tüketiciye bu cihazları usulüne uygun
teslim etmenin dışında bir rollerinin bulunmadığı,
-Taahhütnamenin hazırlanması, taksitlendirme, temerrüt ve akdi faiz uygulamaları
gibi taksitle satış sözleşmesinin asli unsurlarının GSM operatörünün tek başına
hazırladığı, kurguladığı, gerçekleştirdiği ve uygulamasını yaptığı,
-Tüketicilerin de GSM operatörünün kurguladığı, ilan ve reklamını yaptığı,
taahhütnamelerini hazırladığı cihaz kampanyalarına, GSM operatöründen aldıkları
bilinciyle katılım sağladıkları,
hususları dikkate alındığında; tüketicilerle reklam ve ilanları ile iletişim kuran,
tüketicilere tek başına kurguladığı taksitli cihaz kampanyalarını sunan ve onları
cihaz satın almaya davet eden, kampanyaya konu cihazları anlaşma yapmak suretiyle
distribütörleri ve bayileri kanalıyla tüketicilere ulaştıran, bunlara ilişkin taahhütnameler
hazırlayan, bayileri aracılığıyla bu taahhütnameleri tüketicilerin imzalamasını sağlayan,
bu satışlar vasıtasıyla cihaz dışı ek gelir elde eden ve abone kazanan, taksitlerin
ödenmemesi durumunda faiz oranlarını, yasal takip zamanını ve uygulamasını tek
başına belirleyen ve yöneten GSM operatörlerinin cihaz kampanyaları çerçevesinde
taksitle satılan ürünler kapsamında 6502 sayılı Kanun açısından “satıcı” sıfatı
ile asli sorumlu olduğu ve bu bağlamda bayiler ile birlikte müteselsil sorumlu
tutulabileceği düşünülmektedir.
Bilgilerinizi rica ederim.

Ramazan ERSOY
Bakan a.
Genel Müdür
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IĞDIR VALİLİĞİNE
(Ticaret İl Müdürlüğü)
İlgi: 20/5/2016 tarihli ve 16143934 sayılı yazınız.
İlgide kayıtlı yazınız ile “V. İ. A. İletişim Hizmetleri” isimli firmanın Abonelik
Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen,
abonelik sözleşmesinin bir örneğinin kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile
tüketiciye verilmesi zorunluluğunu ihlal ettiği ve aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin
birinci fıkrasının (d) bendinde ifade edilen “Mal veya hizmetin tüm vergiler dâhil
toplam fiyatı”na aykırı sözleşmeler akdettiği ifade edilmiş olup, bu hususlar ile ilgili
Müdürlüğünüzce uygulanabilecek bir idari yaptırım olup olmadığı hususunda görüş
talep edilmiştir.
Bilindiği üzere, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci
maddesinde idari yaptırımlar öngörülmektedir. Kanunun 52 nci maddesinin ikinci
fıkrasında, yazılı veya mesafeli olarak kurulan abonelik sözleşmelerinin bir nüshasının
kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi zorunluluğu;
yedinci fıkrasında ise, sözleşmenin zorunlu içeriği, tüketici ile satıcı ve sağlayıcının
hak ve yükümlülüklerine ilişkin hükümlerin Kanuna dayanılarak çıkarılan Abonelik
Sözleşmeleri Yönetmeliği ile hüküm altına alınacağı düzenlenmektedir. Bu kapsamda,
anılan Kanunun 77 nci maddesinin birinci fıkrası ile bahse konu yükümlülüklere aykırı
hareket edilmesi halinde, aykırılığı tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için 2016
yılında 232-TL (iki yüz otuz iki Türk Lirası) idari para cezası uygulanacağı hüküm
altına alınmıştır.
Bununla birlikte, V. T. A.Ş. unvanlı şirketin tüketiciler ile akdettiği abonelik
sözleşmeleri, cihaz kampanyaları, içerik servisleri ve uygulamaları tüketici mevzuatı
kapsamında Bakanlığımız müfettişleri tarafından denetlenmektedir. Şikâyet konusu
bayinin bahse konu firmadan ayrı bir tüzel kişiliğe haiz olması durumunda, 6502 sayılı
Kanun ve ilgili mevzuatı ihlal eden uygulamaların tespiti halinde Müdürlüğünüzce
idari yaptırım uygulanabileceği değerlendirilmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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Bayram UZUNOĞLAN
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

6.2. 6502 SAYILI KANUN’UN DÖRDÜNCÜ KISMININ “ÖN ÖDEMELİ
KONUT SATIŞI” BAŞLIKLI ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞ
YAZILARI
BURSA VALİLİĞİNE
(Ticaret İl Müdürlüğü)
İlgi: 22.06.2016 tarihli ve 39736411-590/00016906203 sayılı yazınız.
B. İnşaat, Taahhüt, Müteahhitlik Emlak Yapı Malzeme Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi hakkındaki şikayet başvurularına ilişkin ilgide kayıtlı yazınız incelenmiş olup,
konu hakkında yapılacak işlemlere ilişkin görüşümüze aşağıda yer verilmiştir.
Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanunun “Tüketici Sözleşmeleri” başlıklı dördüncü kısmının “Ön Ödemeli Konut
Satışı” başlıklı dördüncü bölümünde düzenlenmiştir.
6502 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde ön ödemeli konut satış sözleşmesinin
tanımı yapılmış, ön bilgilendirme zorunluluğuna ve yapı ruhsatı alınmaksızın sözleşme
kurulamayacağına; 41 inci maddesinde sözleşmenin şekil şartına; 77 nci maddesinde
ceza hükümlerine; 78 inci maddesinde ise cezalarda yetki ve itiraz hükümlerine ilişkin
düzenlemelere yer verilmiştir.
Tüketicilerin T. K. Derneği aracılığıyla İl Müdürlüğünüze ilettikleri dilekçenin
incelenmesi neticesinde, şirketin tüketicilere ön bilgilendirmede bulunmadığı,
sözleşmenin şekil şartına uygun akdedilmediği, geçerli bir sözleşme kurulmadan
tüketicilerden ödeme alındığına ilişkin iddialara yer verildiği anlaşılmıştır. Bu
doğrultuda, her bir aykırılığın tespiti açısından öncelikle tüketici işleminin tarafları
olan tüketicilerden kendi imzalarını içeren şikayet dilekçeleri ile ellerindeki bilgi
belgeler ve satıcıya yaptıklarını iddia ettikleri ödemeyi ispatlayıcı ödeme dekontunun
talep edilmesi; şirketten dilekçelerde iddia edilen konular hakkında yapılacak
değerlendirmeye esas bilgi, belge ve açıklama talep edilmesi; ayrıca ilgili Belediyeden
de söz konusu projeye ilişkin yapı ruhsatının bulunup bulunmadığı bilgisinin teyit
edilerek, yapı ruhsatının alındığı tarih bilgisinin tespit edilmesi gerekmektedir.
Söz konusu bilgi, belge ve açıklamaların temininden sonra ilgi yazınız konusu
satışların 6502 sayılı Kanun’un 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasına göre ön ödemeli
konut satışı olup olmadığının değerlendirilmesi, bu satışların ön ödemeli konut
satışı olduğunun anlaşılması halinde ise aşağıda yer verilen hususlara uygun hareket
edilebileceği değerlendirilmektedir.
a) Mezkur Kanun’un 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sözleşmenin
kurulmasından en az bir gün önce Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik’in
5 inci maddesinde yer alan hususları içeren ön bilgilendirme formunun tüketicilere
verilip verilmediğinin tespiti amacıyla şirketten bilgi talep edilmesi gerekmektedir.
Zira mezkur Yönetmelik’in 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında ön bilgilendirme
yapıldığına dair ispat yükünün satıcıda olduğu hüküm altına alınmıştır. Yapılacak bu
tespit neticesinde; 6502 sayılı Kanun’un 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasına aykırı
hareket edenler hakkında aykırılığı tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için
mezkur Kanun’un 77 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre 2014 yılında imzalanan
sözleşme için 1.000 TL, 2015 yılında imzalanan sözleşme için de 1.101 TL idari para
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cezası uygulanabileceği değerlendirilmektedir.
…
c) Mezkur Kanun’un 41 inci maddesinde ve Yönetmelik’in 6 ncı maddesinde ön
ödemeli konut satış sözleşmesinin şekil şartına yer verilmiş olup, ön ödemeli konut
satış sözleşmesinin, kat irtifakı devrinin tüketici lehine tapu siciline tescil edilmesiyle
birlikte yapılacak yazılı bir sözleşme şeklinde veya noterliklerde düzenleme şeklinde
yapılan satış vaadi sözleşmesi ile kurulacağı; aksi halde sözleşmenin geçersiz olacağı
ve satıcının da sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde
ileri süremeyeceği; satıcının geçerli bir sözleşme yapılmış olmadıkça tüketiciden
herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan herhangi
bir belge vermesini isteyemeyeceği hüküm altına alınmıştır.
Bu itibarla, tüketicilerden veya şirketten alınan sözleşme örneklerinin incelenerek
sözleşmenin şekil şartına aykırı düzenlendiğinin tespiti halinde, aykırılığı tespit edilen
her bir işlem veya sözleşme için mezkur Kanun’un 77 nci maddesinin üçüncü fıkrası
uyarınca 2014 yılında imzalanan sözleşme için 1.000 TL, 2015 yılında imzalanan
sözleşme için de 1.101 TL idari para cezası uygulanabileceği değerlendirilmektedir.
Diğer taraftan, iddia konusu ödemelere ilişkin olarak şirket ve tüketicilerden temin
edilen ödeme belgeleri ile sözleşmelerin incelenmesi neticesinde; geçerli bir sözleşme
yapılmadan tüketiciden ödeme alındığının tespiti halinde, aykırılığı tespit edilen her bir
işlem veya sözleşme için mezkur Kanun’un 77 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
2014 yılında imzalanan sözleşme için 1.000 TL, 2015 yılında imzalanan sözleşme için
1.101 TL idari para cezası uygulanabileceği değerlendirilmektedir.
ç) Mezkur Kanun’un 46 ncı maddesinde ise sözleşme öncesi bilgilendirme,
sözleşmenin zorunlu içeriği, tüketici ile satıcının hak ve yükümlülükleri, cayma
hakkı ve sözleşmeden dönme ile diğer uygulama usul ve esaslarının yönetmelikle
belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Yönetmelik’in 7 nci maddesinde ise sözleşmenin
zorunlu içeriğine ilişkin hususlara yer verilmiş olup, sözleşmenin zorunlu içeriğine
ilişkin yükümlülüğe aykırı hareket edenler hakkında aykırılığı tespit edilen her bir
işlem veya sözleşme için mezkur Kanun’un 77 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
2014 yılında imzalanan sözleşme için 1.000 TL, 2015 yılında imzalanan sözleşme için
1.101 TL idari para cezası uygulanabileceği değerlendirilmektedir.
Diğer taraftan, ilgili tüketicilere ara ödemeyi yapmadıkları gerekçesiyle
sözleşmelerinin tek taraflı feshine ilişkin olarak 6502 sayılı Kanun kapsamında
aşağıdaki bilgilendirmenin yapılmasında fayda görülmektedir.
6502 sayılı Kanun kapsamında bireysel tüketici uyuşmazlıklarının çözümünde
iki kurum yetkili kılınmıştır. Bunlar, illerde “Ticaret İl Müdürlüğü”, ilçelerde
“Kaymakamlık” bünyesinde oluşturulan “Tüketici Hakem Heyetleri” ve illerde
“Tüketici Mahkemeleri”dir. Halen Tüketici Mahkemesi oluşturulmayan yerlerde
ise genel görevli Asliye Hukuk Mahkemeleri “Tüketici Mahkemesi” sıfatıyla görev
yapmaktadır. Buna göre;
a) Değeri 2.320-TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem
Heyetine,
b) Değeri 3.480-TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem
Heyetine,
c) Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise değeri 2.320-TL ile 3.480-TL arasındaki
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uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetine başvuru zorunludur. Bu heyetin vereceği
karar tarafları bağlar. Taraflar, bu karara karşı 15 gün içinde Tüketici Mahkemesine
itiraz edebilirler.
ç) Değeri 3.480-TL’nin üzerindeki uyuşmazlıklarda ise doğrudan Tüketici
Mahkemesine başvurmak gerekecektir. Tüketici mahkemelerinde açılacak davalar her
türlü resim ve harçtan muaftır.
Bu kapsamda, tüketicilerin başvurularına konu uyuşmazlığın çözümü amacıyla
uyuşmazlık konusunun parasal değerini de dikkate alarak, konutu satın aldıkları
veya ikametgahlarının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici
Mahkemesine fatura, satış fişi, sözleşme vb. belgeler ile birlikte başvurmalarının
gerektiğinin bildirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.
Bilgilerinizi rica ederim.
Ramazan ERSOY
Bakan a.
Genel Müdür
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6.3. 6502 SAYILI KANUN’UN “İŞ YERİ DIŞINDA KURULAN
SÖZLEŞMELER” BAŞLIKLI 47 NCİ MADDESİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ
YAZILARI
ESKİŞEHİR VALİLİĞİNE
(Ticaret İl Müdürlüğü)
İlgi: 15.07.2015 tarihli ve 84578625-404/00009316722 sayılı yazı.
İlgide kayıtlı yazınızda özetle; Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından
merkezi ilinizde bulunan ve yetki belgesi bulunmayan T. T. Genç Kalemler unvanlı
firma adına dergi satışı yapıldığının tespit edildiği ve ilgili tutanak ile eklerinin 6502
sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca işlem yapılmak üzere Edirne
Ticaret İl Müdürlüğü tarafından valiliğinize gönderildiği ancak “İş Yeri Dışında Kurulan
Sözleşmeler Yönetmeliği” nin “Kapsam” başlıklı 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (g)
bendi uyarınca mal veya hizmet bedeli otuz Türk Lirasını aşmayan satışların kapsam
dışı olması ve somut olayda satışa konu dergi fiyatları dikkate alındığında yapılacak
işlem hususunda tereddüte düşüldüğünden konu hakkında Genel Müdürlüğümüz
görüşü talep edilmektedir.
Bilindiği üzere iş yeri dışında kurulan sözleşme kavramı, 6502 sayılı Kanunun
47 nci maddesinin birinci fıkrasında tanımlanmış, ikinci fıkrasında iş yeri dışında
kurulan sözleşmelerin, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş satıcı veya sağlayıcılar
tarafından kurulabileceği hüküm altına alınmış olup, aynı maddenin yedinci fıkrasında
ise sözleşmenin zorunlu içeriği, kapsam dışı sözleşmeler, doğrudan satışlar, tüketici ile
satıcı ve sağlayıcının hak ve yükümlülükleri, cayma hakkı, bilgilendirme yükümlülüğü,
teslimat, satış yapacaklarda aranacak nitelikler ile diğer uygulama usul ve esasların
yönetmelikle belirleneceği ifade edilmiştir. 6502 sayılı Kanunun yukarıda değinilen 47
ve 84 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan “İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler
Yönetmeliği”nin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında ise kapsam dışı sözleşmeler
belirlenmiş ve “mal veya hizmet bedeli otuz Türk Lirasını aşmayan satışlar”ın kapsam
dışı olduğu ve yönetmelik hükümlerinin bu sözleşmelere uygulanmayacağı hüküm
altına alınmıştır.
Bu doğrultuda birim başına bedeli otuz Türk Lirasını aşmayan satışa konu mal
ve hizmetler ile ilgili olarak satıcı ve sağlayıcılardan yetki belgesi aranmayacağı
değerlendirilmektedir. Bununla birlikte ilgi yazınızda, tutanağın il emniyet
müdürlüğünde görevli polis memurları tarafından düzenlenmiş olduğu anlaşılmış
olup, bilindiği üzere 6502 sayılı Kanunun 75 inci maddesi uyarınca kanun kapsamında
yapılacak denetleme, inceleme ve araştırma yetkisi Bakanlık müfettişleri, gümrük
ve ticaret denetmenleri ile Bakanlıkça görevlendirilecek personele ait olduğundan
muhtemel idari yaptırımla sonuçlanabilecek daha sonraki uygulamalarda yetki
konusunda bir sorun yaşanmaması adına bu durumun da dikkate alınması önem arz
etmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Ramazan ERSOY
Bakan a.
Genel Müdür
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DENİZLİ VALİLİĞİNE
(Ticaret İl Müdürlüğü)
İlgi: 15.10.2015 tarihli ve 12424673-401.99/00011071582 sayılı yazı.
İlgide kayıtlı yazınızda özetle; Valiliğinizden İş Yeri Dışında Satış Yetki Belgesi
almış olan U. I. L. Ç. Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği İktisadi İşletmesine
nezdinde tüketici şikayeti üzerine yapılan denetimde, söz konusu derneğin yetki
belgesi başvurusunda belirttiği adreste bulunmadığının tespit edildiği, diğer taraftan
dernek yönetiminin adres değişikliği ile ilgili bildirimde bulunduğu ancak Ticaret Sicil
Müdürlüğünden tasdikli adres değişikliği belgesini getirmediği ifade edilerek yapılacak
işlem hususunda tereddüte düşüldüğünden konu hakkında Genel Müdürlüğümüz
görüşü talep edilmektedir.
Bilindiği üzere iş yeri dışında kurulan sözleşme kavramı, 6502 sayılı Kanunun
47 nci maddesinin birinci fıkrasında tanımlanmış, ikinci fıkrasında iş yeri dışında
kurulan sözleşmelerin, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş satıcı veya sağlayıcılar
tarafından kurulabileceği hüküm altına alınmış olup, aynı maddenin yedinci fıkrasında
ise sözleşmenin zorunlu içeriği, kapsam dışı sözleşmeler, doğrudan satışlar, tüketici ile
satıcı ve sağlayıcının hak ve yükümlülükleri, cayma hakkı, bilgilendirme yükümlülüğü,
teslimat, satış yapacaklarda aranacak nitelikler ile diğer uygulama usul ve esasların
yönetmelikle belirleneceği ifade edilmiştir. 6502 sayılı Kanunun yukarıda değinilen 47
ve 84 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan “İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler
Yönetmeliği”nin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında ise kapsam dışı sözleşmeler
belirlenmiş ve “mal veya hizmet bedeli otuz Türk Lirasını aşmayan satışlar”ın kapsam
dışı olduğu ve yönetmelik hükümlerinin bu sözleşmelere uygulanmayacağı hüküm
altına alınmıştır.
Bu doğrultuda ilgi yazınız ekindeki belgelerden, adı geçen derneğin iş yeri dışından
satışa konu mal listesindeki fiyatların birim başına bedelinin otuz Türk Lirasını aşmadığı
görüldüğünden yönetmelik kapsamına girmediği ve bu sebeple iş yeri dışında kurulan
sözleşmeler mevzuatı kapsamında yapılabilecek herhangi bir işlemin bulunmadığı
değerlendirilmektedir. Bununla birlikte yapılacak denetimlerde satışa konu mal veya
hizmet bedellerinin dernek tarafından beyan edilen değerlerden farklı ve yukarıda
değinilen yönetmelikte belirlenen tutarın üstünde olduğunun tespiti halinde konunun
yeniden değerlendirmeye alınabileceği düşünülmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Ramazan ERSOY
Bakan a.
Genel Müdür
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ADANA VALİLİĞİNE
(Ticaret İl Müdürlüğü)
İlgi: 14.08.2015 tarihli ve 17200009879425 sayılı yazı.
İlgide kayıtlı yazınızda özetle; Çağlayancerit ilçesi Tüketici Hakem Heyetinin
26/05/2014 tarihli yazısı üzerine ilinizde faaliyet gösteren bir firma hakkında idari
yaptırım uygulandığı ancak daha sonra firma yetkililerinin iş yeri dışında satış işiyle hiç
iştigal etmediklerinden bahisle söz konusu idari yaptırımın kaldırılmasını talep etmesi
üzerine ilgili Tüketici Hakem Heyeti ile yeniden yapılan yazışma sonucunda sehven
farklı bir firma hakkında karar verildiğinin anlaşıldığı ifade edilerek söz konusu idari
yaptırımın iptal edilmesi hususunda Genel Müdürlüğümüz görüşü talep edilmektedir.
Bu kapsamda ilgi yazınız ve ekleri incelenmiş olup, Valiliğinizce yapılan
değerlendirme neticesinde şikayet konusu firma ile sehven idari yaptırım uygulandığı
belirtilen firmaların farklı olduğu konusunda kanaat oluşmuş ise söz konusu idari
yaptırım, korunması gereken kişisel bir sonuç doğurmadığından ve bu nedenle dava
açma süresiyle sınırlı olmadan yetki ve usulde paralellik ilkesi de dikkate alınarak
işlemin tesis edildiği usulde geri alınabileceği düşünülmektedir.
Diğer taraftan Valiliğinizce söz konusu işlemin geri alınarak yeniden bir idari
yaptırım uygulanması yoluna gidilmesi durumunda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun’un “Cezalarda yetki ve itiraz” başlıklı 78 inci maddesinin “Bu
Kanunun 77 nci maddesinin ikinci, yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve on birinci
fıkralarındaki idari yaptırımlar Bakanlık tarafından verilir; on ikinci ve on üçüncü
fıkraları uyarınca Reklam Kurulu tarafından karar verilen idari yaptırımlar Bakanlık
tarafından uygulanır. Diğer fıkralarındaki idari yaptırımlar ise yaptırım uygulananın
merkezinin bulunduğu valilik tarafından verilir.” şeklindeki birinci fıkrasının da
dikkate alınması gerektiği değerlendirilmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ramazan ERSOY
Bakan a.
Genel Müdür
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AYDIN VALİLİĞİNE
(Ticaret İl Müdürlüğü)
İlgi: 05.08.2016 tarihli ve 55603272-404.08/00017863359 sayılı yazınız.
İlgide kayıtlı yazınızda özetle; Bayburt Valiliği Tüketici İl Hakem Heyetinin
tarafından intikal ettirilen tüketici şikayetleri üzerine ilinizde faaliyette bulunan E.
Basın Yayın Mat. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti unvanlı satıcı nezdinden geçekleştirilen
denetim neticesinde adı geçen satıcı tarafından düzenlenen iş yeri dışında kurulan
sözleşmelerin tüketiciye verilen örnekleri ile satıcıda kalanları arasında tüketicilerin
kendi el yazısı ile doldurulması öngörülen yerler bakımından farklar bulunduğunun
tespit edildiği belirtilerek bu durumun tüketici mevzuatına aykırı olup olmadığı
hususunda görüşlerimizin bildirilmesi talep edilmektedir.
Bilindiği üzere, genel olarak tüketici sözleşmelerine ilişkin ilkeler 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde, iş yeri dışında kurulan
sözleşmelere ilişkin düzenlemeler ise 6502 sayılı Kanunun 47 nci maddesi ile İş Yeri
Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliğinde yer almaktadır. Bununla birlikte iş
yeri dışında kurulan sözleşme konusu mal veya hizmet bedelinin tüketici tarafından
kısım kısım ödenmesinin kararlaştırılması halinde 6502 sayılı Kanunun taksitle satış
sözleşmelerine ilişkin hükümleri ile Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik
de uygulama alanı bulabilecektir.
Bu kapsamda, ilgi yazınız ekinde gönderilen sözleşme örneklerinin incelenmesinden;
İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca satıcının sözleşmeyi
tüketicinin imzalamasını ve sözleşme tarihi ile “Sözleşmenin bir örneğini elden teslim
aldım.” ve “On dört gün içinde cayma hakkımın olduğu konusunda bilgilendirildim.”
ifadelerini tüketicinin kendi el yazısı ile yazmasını sağlamakla birlikte söz konusu
ifadelerin tüketiciye verilen sözleşmede yer almamasının anılan Yönetmeliğin 6 ncı
maddesinin ikinci fıkrası ile 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına, dolayısıyla Kanunun 47
nci maddesinin dördüncü ve yedinci fıkralarına aykırılık teşkil ettiği değerlendirilmiş
olup, diğer taraftan söz konusu sözleşmelerin öncelikle 6502 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrası ve İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliğinin
6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer verilen ilkelerle birlikte ilgili diğer hükümler
çerçevesinde de ayrıca incelenmesinde fayda olduğu değerlendirilmektedir.
Bilgilerinizi rica ederim.

Bayram UZUNOĞLAN
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

383

TEKİRDAĞ VALİLİĞİNE
(Ticaret İl Müdürlüğü)
İlgi: 17.06.2016 tarihli ve 20625598-404.08/00016817908 sayılı yazınız.
İlgide kayıtlı yazınızda özetle, ilinizde faaliyette bulunan A. Y. Engelliler
Sosyal Yardımlaşma Derneği İktisadi İşletmesine Valiliğinizce 09/03/2016 tarihli
ve 2016/59003 sayılı İşyeri Dışında Satış Yetki Belgesi verildiği ancak bu satıcının
uygulamaları hakkında çeşitli kamu kurumlarından şikayetler geldiği belirtilerek bahsi
geçen yetki belgesinin İşyeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliğinin 23 üncü
maddesinde belirtilen süreye bağlı kalmaksızın iptal edilip edilemeyeceği hususunda
görüşlerimizin bildirilmesi talep edilmektedir.
Bilindiği üzere, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 47 nci
maddesinin ikinci fıkrasında iş yeri dışında kurulan sözleşmelerin Bakanlık tarafından
yetkilendirilmiş satıcı veya sağlayıcı tarafından kurulabileceği belirtilmiş olup, İş Yeri
Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinde yetki belgesi için
satıcı veya sağlayıcıların merkezlerinin bulunduğu yerdeki il müdürlüğüne başvuracağı,
devamındaki maddelerde de başvuruya ilişkin diğer usul ve esaslar belirlenmiştir.
Yönetmeliğin iş yeri dışında satış yetki belgesinin iptaline ilişkin 23 üncü maddesinde
ise; Yönetmeliğe aykırı uygulamaların tespit edilmesi sonucunda yapılacak uyarıya
rağmen, söz konusu aykırılıkların en geç otuz gün içerisinde düzeltilmemesi halinde,
ilgili satıcı veya sağlayıcıların yetki belgesinin il müdürlüğünce iptal edileceği ve
belgesi iptal edilen satıcı veya sağlayıcılara bir yıl süreyle yetki belgesi verilmeyeceği
hüküm altına alınmıştır.
Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri dikkate alındığında, İş Yeri Dışında
Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliğine aykırı bir uygulamanın usulüne uygun olarak
tespitinden sonra ilgili satıcı veya sağlayıcının yazılı olarak uyarılması ve bu
uyarının tebliği tarihinden itibaren otuz gün içerisinde aykırılığın giderilmemesi ya
da benzer aykırılıkların devam etmesi halinde iş yeri dışında satış yetki belgesinin
iptal edilebileceği, mevzuatta düzenlenen süre şartına uyulmaksızın yetki belgesinin
iptal edilemeyeceği değerlendirilmektedir. Diğer taraftan, iş yeri dışında satış yetki
belgesi için yapılan başvuruya ilişkin olarak, söz konusu dernek iktisadi işletmesinin
gerekli şartları taşımaması gibi durumların tespiti halinde 6502 sayılı Kanun ve ilgili
Yönetmelik hükümlerine bağlı kalmaksızın genel hükümler uyarınca işlem tesis
edilebileceği değerlendirilmektedir.
Bilgilerinizi rica ederim.
Bayram UZUNOĞLAN
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı
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ANKARA VALİLİĞİNE
(Ticaret İl Müdürlüğü)
İlgi: 03.09.2015 tarihli ve 63552950-419/00010273588 sayılı yazı.
İlgide kayıtlı yazınızda özetle; Konya Valiliğinin 24/08/2015 tarihli ve 10047945
sayılı yazında değinilen “T. M. Hizmet ve Dayanışma Derneği İktisadi İşletmesi”
kayıtlarının incelenmesi sonucu, Valiliğinizden 07/02/2014 tarihli ve 06/0311 sayılı
“Kapıdan Satış Yetki Belgesi” aldığı ancak söz konusu yetki belgesini 01/06/2015
tarihine kadar yenilemeyerek 28/07/2015 tarihinde Konya İl sınırları içerisinde iş yeri
dışında satış gerçekleştirdiği Konya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tutulan tutanakla
tespit edildiğinden ilgili mevzuat hükümleri kapsamında idari yaptırım uygulanıp
uygulanmaması hususunda Genel Müdürlüğümüz görüşü talep edilmektedir.
Bilindiği üzere 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 47 nci
maddesinin ikinci fıkrasında; iş yeri dışında kurulan sözleşmelerin Bakanlık tarafından
yetkilendirilmiş satıcı veya sağlayıcılar tarafından kurulabileceği hüküm altına
alınmıştır. Bununla birlikte İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliğinin Geçici
1 inci maddesi uyarınca söz konusu yönetmeliğin yayımı tarihinden önce onaylanan,
ancak geçerlilik süresi devam eden kapıdan satış yetki belgelerinin 01/06/2015 tarihine
kadar yenilenmesi gerektiği ifade edilmiştir.
Yürürlükte bulunan İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliğinin “Başvuru
koşulları” başlıklı 20 nci maddesi incelendiğinde, yetki belgesi almak isteyen satıcı
ve sağlayıcılardan talep edilecek bilgi ve belgelerde, mülga Kapıdan Satışlara İlişkin
Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre kısmen değişikliğe gidildiği
görülmektedir. Bu kapsamda yukarıda değinilen geçici madde ile geçerlilik süresi
devam eden ancak mülga yönetmelik kapsamında alınmış yetki belgelerinin yeni
yönetmeliğe uygun hale getirilmesi amacıyla 01/06/2015 tarihine kadar yenilenmesi
öngörülmüş olup, anılan tarihe kadar yenilenmeyen yetki belgelerinin geçerliliğini
yitireceği düşünülmektedir.
Diğer taraftan, İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin
ikinci fıkrasında kapsam dışı sözleşmeler belirlenmiş ve “mal veya hizmet bedeli otuz
Türk Lirasını aşmayan satışlar”ın kapsam dışı olduğu ve yönetmelik hükümlerinin
bu sözleşmelere uygulanmayacağı hüküm altına alınmış olup, birim başına bedeli
otuz Türk Lirasını aşmayan satışa konu mal ve hizmetler ile ilgili olarak satıcı
ve sağlayıcılardan yetki belgesi aranmayacağı değerlendirilmektedir. Ayrıca ilgi
yazınız ekinde yer alan tutanağın il emniyet müdürlüğünde görevli polis memurları
tarafından düzenlenmiş olduğu anlaşılmış olup, bilindiği üzere 6502 sayılı Kanunun
75 inci maddesi uyarınca kanun kapsamında yapılacak denetleme, inceleme
ve araştırma yetkisi Bakanlık müfettişleri, gümrük ve ticaret denetmenleri ile
Bakanlıkça görevlendirilecek personele aittir.
Sonuç olarak; 6502 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca
geçerli bir yetki belgesi olmaksızın iş yeri dışında satış yapılmasının idari yaptırıma
bağlandığı açık olmakla birlikte konu hakkında yukarıda yer verilen hususların da
değerlendirmeye alınarak bir kanaat oluşturulması gerektiği düşünülmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Avni DİLBER
Bakan a.
Genel Müdür V.
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6.4. 6502 SAYILI KANUN’UN DÖRDÜNCÜ KISMININ “TAKSİTLE
SATIŞ” BAŞLIKLI BİRİNCİ BÖLÜMÜNE İLİŞKİNGÖRÜŞ YAZISI
DENİZLİ VALİLİĞİNE
(Ticaret İl Müdürlüğü)
İlgi: 14.04.2016 tarihli ve 15206766 sayılı yazınız.
İlgide kayıtlı yazınızda özetle; “E. T. Elektronik Kuy. Mob. İnş. Taah. San. Tic.
A.Ş.” unvanlı şirket nezdinde yapılan denetim sonucu şirketin tüketiciler ile yaptığı
sözleşmelerde, bir ay içinde peşin ödeme yapılması durumunda ürünün mevcut
fiyatının ödeneceği ancak, bu sürenin aşılması halinde sözleşmede belirtilen cezayı
ödemek zorunda kalacağı ve böylece malın toplam bedelinin ve cezanın elden taksitle
aylara bölünerek tahsil edileceğinin tespit edildiği belirtilerek konu ile ilgili olarak
görüşlerimiz talep edilmiştir.
Bilindiği üzere, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 17 nci
maddesinin birinci fıkrasında taksitle satış sözleşmeleri, satıcı veya sağlayıcının
malın teslimi veya hizmetin ifasını üstlendiği, tüketicinin de bedeli kısım kısım ödediği
sözleşmeler olarak tanımlanmıştır. Taksitle satış sözleşmelerinin ayırıcı özelliğini,
bedelin bir defada ödenmesi yerine birden fazla vade ile kısımlara ayrılarak ödenmesinde
göstermektedir. İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan faturanın incelenmesinden,
kararlaştırılan vadede borcun ödenmemesi halinde talep edilecek cezai şartın taksitler
halinde ödeneceğini ortaya koyan bir ifade bulunmadığı gibi, taraflar arasında
cezai şartın söz konusu olmasından sonra ödeme şekline ilişkin farklı bir yöntemde
anlaşılmış olsa da sözleşmenin düzenlenme zamanındaki koşullar dikkate alındığında
satım türünün peşin niteliğinin değişmeyeceği değerlendirilmektedir.
Diğer taraftan, borcun belirlenen zaman veya yerde ifa edilmemesi durumu
için kararlaştırılabilen ceza koşulunun fahiş olduğu düşünülmekteyse, 6098 sayılı
Türk Borçlar Kanunun 182 nci maddesinin; “Hâkim, aşırı gördüğü ceza koşulunu
kendiliğinden indirir.” şeklindeki son fıkrası uyarınca ceza koşulunun indirilmesi için
uyuşmazlık konusu ceza koşulu tutarı dikkate alınmak suretiyle tüketici hakem heyeti
ya da tüketici mahkemesine başvurulmasında fayda olduğu düşünülmektedir.
Bilgilerinizi rica ederim.

Bayram UZUNOĞLAN
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı
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6.5. 6502 SAYILI KANUN’UN “TÜKETİCİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ
VE MENFAATLERİNİN KORUNMASI” BAŞLIKLI BEŞİNCİ KISMINA
(TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU, GARANTİ BELGESİ VE SATIŞ
SONRASI HİZMETLER) İLİŞKİN GÖRÜŞ YAZILARI
ESKİŞEHİR VALİLİĞİNE
(Ticaret İl Müdürlüğü)
İlgi: 22.03.2016 tarihli ve 84578625-404/00014738383 sayılı yazınız.
İlgide kayıtlı yazınızda özetle, B. E. isimli tüketicinin dizüstü bilgisayarını Bilişim
Destek Hizmetlerine gönderdiği ve tamir bedelini yatırdığı bu tarihten sonra azami
tamir süresi içerisinde malı teslim alamadığı ve bu nedenle malın bedelini ve servis
ücreti bedelini talep ettiğini belirtilmekte olup, konu hakkında Bakanlığımız görüşü
sorulmaktadır.
Bilindiği üzere, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 13.
Maddesinde “Ayıplı hizmet” yer almaktadır. Söz konusu maddede; “(1) Ayıplı hizmet,
sözleşmede belirlenen süre içinde başlamaması veya taraflarca kararlaştırılmış olan
ve objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye
aykırı olan hizmettir.
Diğer taraftan, mezkur Kanunun 14. maddesinde “Ayıplı hizmetten sorumluluk”
düzenlenmiştir. Söz konusu maddelerde; “(1) Sağlayıcı, hizmeti sözleşmeye
uygun olarak ifa etmekle yükümlüdür.(2) Sağlayıcı, kendisinden kaynaklanmayan
reklam yoluyla yapılan açıklamalardan haberdar olmadığını ve haberdar olmasının
da kendisinden beklenemeyeceğini veya yapılan açıklamanın içeriğinin hizmet
sözleşmesinin kurulduğu tarihte düzeltilmiş olduğunu veya hizmet sözleşmesinin
kurulması kararının bu açıklama ile nedensellik bağı içermediğini ispatladığı takdirde
açıklamanın içeriği ile bağlı olmaz.” hükümleri yer almaktadır.
Bununla birlikte, “Tüketicinin seçimlik hakları” başlıklı 15. madde de ise; “(1)
Hizmetin ayıplı ifa edildiği durumlarda tüketici, hizmetin yeniden görülmesi, hizmet
sonucu ortaya çıkan eserin ücretsiz onarımı, ayıp oranında bedelden indirim veya
sözleşmeden dönme haklarından birini sağlayıcıya karşı kullanmakta serbesttir.
Sağlayıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Seçimlik
hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar sağlayıcı tarafından
karşılanır. (...) hükümleri yer almaktadır.
Bununla birlikte, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 58 inci
maddesinin üçüncü fıkrasında; “(3) Bir malın yetkili servis istasyonlarındaki tamir
süresi, yönetmelikle belirlenen azami süreyi geçemez.” hükmü yer almaktadır. Diğer
taraftan “Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği” 14. maddesinde; “(1)Üretici veya
ithalatçılar, yetkili servis istasyonlarının ayrı bir tüzel kişiliği olsa dahi, satış sonrası
hizmetlerin sağlanmasından ve yürütülmesinden yetkili servis istasyonları ile birlikte
müteselsilen sorumludur.” hükmü yer almaktadır.
Bu bağlamda; ilgili hükümler birlikte değerlendirildiğinde garanti kapsamı dışında
bir mal için azami tamir süresinin aşılması durumu yukarıda sayılan şartları taşıdığı
takdirde ayıplı hizmet teşkil edebileceği, tüketicinin bu durumda ayıplı hizmetten
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doğan seçimlik haklarını kullanabileceği değerlendirilmektedir. Burada söz konusu
ayıbın azami tamir süresinin aşılması durumuna ilişkin olduğu görülmektedir. Başka bir
deyişle bu durumda tüketici sadece ödediği servis bedeli açısından ayıplı hizmete ilişkin
seçimlik haklarını servis hizmetini sağlayana karşı kullanabileceği düşünülmektedir.
Bilgilerinizi rica ederim.
Avni DİLBER
Bakan a.
Genel Müdür V.
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KIRKLARELİ VALİLİĞİNE
(Ticaret İl Müdürlüğü)
İlgi : 26.05.2016 tarihli ve 89479806-590/00016276436 sayılı yazınız.
İlgide kayıtlı yazınızda özetle; Tekirdağ Ticaret İl Müdürlüğü tarafından “A. B.
İnşaat Otomotiv Deniz Mlz. Turizm San. ve Tic. A.Ş” unvanlı firma nezdinde 6502
sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında denetim yapıldığı, söz
konusu denetimde I. marka kulaklığın Garanti Belgesi ve Tanıtma ve Kullanma
Kılavuzu olmadan satışa sunulduğunun görüldüğü ve firma yetkilisinin sunduğu alış
faturasında I. marka kulaklığın üretici/ithalatçısının “Y. S. S. F2 Blok No:31 Lüleburgaz/
Kırklareli adresinde faaliyet gösteren “E. A. Pazarlama-M. E. H.” olduğunun tespit
edildiği ve bu nedenle ilgili tutanak ve belgelerin gereğinin yapılması için Ticaret İl
Müdürlüğünüze gönderildiği belirtilmektedir. Söz konusu bilgi ve belgelere istinaden
Ticaret İl Müdürlüğünüz tarafından yapılan denetimde I. marka kulaklığın bulunmadığı
tespit edilmiş olup firmada bulunan I. marka kulaklıklar denetlenmiş ve bu denetim
sonucunda I. markalı kulaklıklarda garanti belgesi ve tanıtma ve kullanma kılavuzu
bulunmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu aykırılıklara ilişkin firma yetkilisi alış
faturası sunarak I. marka kulaklıkların üretici/ithalatçısını İstanbul ilinde bulunan “D.
Elektronik Dış Ticaret-A. D.” olarak gösterildiği belirtilmekte olup yapılacak işlemler
konusunda görüş istenmektedir.
Bilindiği üzere Garanti Belgesi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci
fıkrasında; “Üretici ve ithalatçılar, tüketicilere yönelik ürettikleri veya ithal ettikleri, bu
Yönetmeliğe ekli listede yer alan kullanılmamış mallar için garanti belgesi düzenlemek
zorundadırlar.”
Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliğinin 8 inci maddesinde; “Türkçe tanıtma
ve kullanma kılavuzlarının hazırlanması sorumluluğu üretici ve ithalatçıya, tüketiciye
verilmesi ve teslim edildiğinin ispat sorumluluğu ise satıcıya aittir.” hükümleri yer
almaktadır.
Bunların yanında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 78
inci maddesinin birinci fıkrasında; “Bu Kanunun 77 nci maddesinin ikinci, yedinci,
sekizinci, dokuzuncu ve on birinci fıkralarındaki idari yaptırımlar Bakanlık tarafından
verilir; on ikinci ve on üçüncü fıkraları uyarınca Reklam Kurulu tarafından karar
verilen idari yaptırımlar Bakanlık tarafından uygulanır. Diğer fıkralarındaki idari
yaptırımlar ise yaptırım uygulananın merkezinin bulunduğu valilik tarafından verilir.”
hükmü yer almaktadır.
Mevcut bilgi ve belgeler değerlendirildiğinde Tekirdağ Ticaret İl Müdürlüğü
tarafından yapılan denetimde bir aykırılık tespit edilmiş ve üretici ve ithalatçı olarak
tespit edilen “Y. S. S. F2 Blok No:31 Lüleburgaz/Kırklareli adresinde faaliyet gösteren
“E. A. Pazarlama-M. E. H.” hakkında gereğinin yapılması ilgili bilgi ve belgeler İl
Müdürlüğünüze gönderilmiştir. Dolayısı ile kabahate ilişkin fiil Tekirdağ’da işlenmiş
olup söz konusu kabahatin muhatabı olan E. A. Pazarlama-M. E. H. hakkında ilgili
şirketin merkezi İl Müdürlüğünüz sınırları içinde ise idari para cezası öngörülebileceği
düşünülmektedir.
Diğer taraftan E. A. Pazarlama-M. E. H. isimli firmada Tekirdağ Ticaret İl
Müdürlüğünün gönderdiği bilgi ve belgelerden bağımsız yapılan diğer denetimde
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İl Müdürlüğünüz tarafından I. markalı kulaklıkların garanti belgesi ve tanıtma ve
kullanma kılavuzu olmadığı tespit edilmiş ve firmanın sunduğu alış faturasında söz
konusu ürünlerin üretici ve ithalatçısının “D. E. Dış Ticaret-A. D.” olarak gösterilmiştir.
Yapılan bu denetime ilişkin “D. E. Dış Ticaret-A. D.” isimli firmanın merkezinin
tespit edilerek bilgi ve belgelerin idari para cezası uygulanması için ilgili Ticaret İl
Müdürlüğüne gönderilmesi gerektiği düşünülmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Avni DİLBER
Bakan a.
Genel Müdür V.
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İSTANBUL VALİLİĞİNE
(Ticaret İl Müdürlüğü)
İlgi: 17.06.2016 tarihli ve 78745544-402/00016807302 sayılı yazınız.
İlgide kayıtlı başvurunuzda özetle; S. A. B. isimli tüketicinin L. E. Ticaret A.Ş.
ile bir uyuşmazlık yaşadığı, bunun üzerine adı geçen firmanın denetlenmesi için İl
Müdürlüğünüze başvurduğu bu başvuruya istinaden firma ile ilgili muhtelif defa
denetimler yapıldığı belirtilmiştir. Yapılan denetimler sonucu firmanın 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 58 inci maddesine aykırı hareket ettiği
sonucuna varılarak idari para cezası uygulandığı, ancak tüketici söz konusu idari para
cezasının doğru uygulanmadığını iddia ettiği belirtilerek konu hakkında Bakanlığımız
görüşü sorulmaktadır.
Bilindiği üzere, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 58 inci
maddesinin birinci fırkasında; “Üretici veya ithalatçılar, ürettikleri veya ithal ettikleri
mallar için Bakanlıkça belirlenen kullanım ömrü süresince, satış sonrası bakım ve
onarım hizmetlerini sağlamak zorundadır” hükmü yer almaktadır.
Bununla birlikte, “Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinin” 5 inci maddesinin
birinci fıkrasında; “Üretici veya ithalatçılar, ekli listede yer alan her mal grubu için
belirtilen kullanım ömrü süresince, satış sonrası hizmetleri sağlamak üzere yine ekli
listede tespit edilen yer, sayı ve özellikte yetkili servis istasyonunu, yeterli teknik
kadroya sahip şekilde kurmak zorundadır” hükmü düzenlenmiştir.
Mevcut bilgi ve belgeler çerçevesinde yapılan incelemede; tüketicinin satın aldığı ve
garanti süresi geçmiş cep telefonunda arıza meydana geldiği bunun üzerine tüketicinin
söz konusu telefonu ücret karşılığı onarım için L. E. Ticaret A.Ş. unvanlı şirketin
yetkili servisine bıraktığı ve firmanın söz konusu telefon için yedek parça üretimi
mevcut olmadığından bahisle tamiri gerçekleştiremediği, diğer bir deyişle kullanım
ömrü süresi içinde verilmesi gereken satış sonrası hizmeti sağlayamadığı anlaşılmıştır.
Bu tespit üzerine, İl Müdürlüğünüz tarafından 14.06.2016 tarihli ve 16715396 sayılı
idari para cezası tebligatı ile bu durumun Kanunun 58 inci maddesine aykırılık teşkil
etmesi sebebiyle söz konusu firma hakkında Kanunun 77 inci maddesinin onuncu
fıkrası uyarınca 1162 –TL idari para cezası uygulanmıştır.
Bu bağlamda, aykırılık bir servis istasyonunda ve bir tüketici işlemine ilişkin
olduğundan uygulanan idari para cezasının mevzuata uygun olduğu ve bu nedenle adı
geçen firma hakkında aynı fiil sebebiyle tekrar idari para cezası öngörülemeyeceği
değerlendirilmektedir.
Bilgilerinizi rica ederim.
Avni DİLBER
Bakan a.
Genel Müdür V.
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……………. VALİLİĞİNE
(Ticaret İl Müdürlüğü)
Bilindiği üzere, Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği 13.06.2014 tarihli
ve 29029 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu
Yönetmeliğin kullanıcı arayüzüne ilişin 5 inci maddesinin beşinci fıkrasının yürürlük
tarihi, ilgili sektörlerden gelen görüşler de dikkate alınarak, uyum için gerekli
hazırlıkların yapılabilmesi amacıyla 01.01.2015 tarihi olarak belirlenmiştir.
Kullanıcı arayüzü kavramının mevzuatımıza ilk defa girmiş olmasından ve birçok
farklı ürün grubunu ilgilendirmesinden dolayı, uygulamaya ilişkin olarak ilgili
sektörlerden Bakanlığımıza birçok soru ve görüş talebi gelmiştir.
Bunun üzerine uygulamada yaşanabilecek tereddütleri gidermek, uygulayıcılara yol
göstermek ve yeknesak bir uygulamayı hayata geçirmek amacı ile kullanıcı arayüzünün
uygulaması hakkında firmalara rehberlik edecek bir doküman çalışması yapılmıştır.
Rehber dokümanda, kullanıcı arayüzü tanımında yer alan dijital ortam ifadesinden
ne anlaşılması gerektiği belirtilmiş ve kullanıcı arayüzü kabul edilen ve edilmeyen
ortamlar örnekleri ile gösterilmiştir.
Genel Müdürlük Makamının 24.02.2015 tarih ve 2015/68 sayılı Onayı ile
Bakanlığımızın (http://tuketici.gtb.gov.tr/belgelendirme-islemleri/kullanici-arayuzurehberi) adresli internet sayfasında söz konusu rehber doküman ilan edilmiştir.
Bu bağlamda, “Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu” denetimlerinde malın kullanıcı
arayüzü
içermesi halinde, Bakanlığımızca hazırlanan rehber dokümanın dikkate alınması
hususunda
bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ramazan ERSOY
Bakan a.
Genel Müdür
DAĞITIM:
81 İl Valiliği
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İZMİR VALİLİĞİNE
(Ticaret İl Müdürlüğü)
İlgi: 16.08.2016 tarihli ve 28549754-00018088922 sayılı yazınız.
İlgide kayıtlı yazınızda özetle; “L. G. Endüstri ve Ticaret A.Ş.” firmasına 6502
sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 55. ve 56. maddelerine aykırılıktan
dolayı idari para cezası uygulandığı, söz konusu firma tarafından idari para cezasına
karşı açılan davada, davanın reddine karar verildiği ve firmanın ilk derece mahkemesi
kararını temyize götürdüğü hususları ifade edilmiştir. Diğer taraftan, İl Müdürlüğünüzce
Yamanlar Vergi Dairesine idari para cezasının tahsilatı için yazı yazıldığı, Vergi Dairesi
tarafından idari para cezasının tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emrine karşı adı
geçen firma tarafından dava açıldığı ve ilk derece mahkemesinin 2015/686 E.2016/639
K. sayılı kararı ile ortada kesinleşmiş bir amme alacağının bulunmaması sebebi ile
dava konusu ödeme emrinin hukuka aykırı bulunarak dava konusu idari işlemin iptal
edildiği belirtilerek bu aşamada vergi dairesince idari para cezasının tahsil edilip
edilmeyeceği hususunda Bakanlığımız görüşü sorulmaktadır.
Bilindiği üzere; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Hakkında Kanunun “Yürütmenin
Durdurulması” başlıklı 27. maddesinin birinci fıkrasında;” Danıştay’da veya idari
mahkemelerde dava açılması dava edilen idari işlemin yürütülmesini durdurmaz”
hükmü yer almaktadır.
Mezkur Kanunun “Kararların Sonuçları” başlıklı 28. maddesinde; (1) “Danıştay,
bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin
durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis
etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye
tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez.” “(3) Danıştay, bölge idare mahkemeleri,
idare ve vergi mahkemeleri kararlarına göre işlem tesis edilmeyen veya eylemde
bulunulmayan hallerde idare aleyhine Danıştay ve ilgili idari mahkemede maddi ve
manevi tazminat davası açılabilir.” “(4) Mahkeme kararlarının süresi içinde kamu
görevlilerince yerine getirilmemesi hâlinde tazminat davası ancak ilgili idare aleyhine
açılabilir.” hükümleri yer almaktadır.
Diğer taraftan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 78 inci
maddesinin ikinci fıkrasında ise; “Bu Kanun hükümlerine göre verilen idari yaptırım
kararlarına karşı 6/1/1982tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
hükümlerine göre idari yargı yoluna başvurulabilir. Ancak, idare mahkemesinde dava,
işlemin tebliğini izleyen günden itibaren otuz gün içinde açılır. İdare mahkemesinde
iptal davası açılmış olması, kararın yerine getirilmesini durdurmaz.” hükmü yer
almaktadır.
Buna göre, idari para cezası aleyhine iptal istemiyle İdare Mahkemesine dava
açılması, Mahkemece yürütmeyi durdurma veya iptal kararı verilmediği sürece
Bakanlığımız isteminin yerine getirilmesini durdurmayacağından söz konusu idari
para cezalarına ilişkin tahsilatın ivedilikle yerine getirilmesi gerekmektedir.
Ayrıca, mahkemece yürütmeyi durdurma veya iptal kararı verilmediği sürece
Bakanlığımız işleminin yerine getirilmesini durdurmayacağı şeklindeki uygulamanın
yasalara aykırılık teşkil etmediğine ilişkin Danıştay 15. Dairesinin vermiş olduğu
05.03.2013 tarihli, 2012/9920 Esas ve 2013/1742 Karar sayılı emsal kararında da
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görülmektedir. Söz konusu kararda; “ ... 4077 sayılı Kanun’un özel Kanun niteliğinde
olması ve Kanun’un değişik 26. maddesinin Kabahatler Kanunundan sonra yürürlüğe
girmesi karşısında, 4077 sayılı Kanun uyarınca verilecek idari yaptırım kararlarının
takip ve tahsili yönünden 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na tabi olmadığı sonucuna
ulaşılmaktadır. 4077 sayılı Kanun uyarınca verilen idari para cezalarına karşı dava
açılmış olmasının anılan Kanun’un 26. maddesinin üçüncü fıkrası hükmüne göre
cezanın yerine getirilmesini durdurmayacağından ve ceza işlemine yönelik iptal ya
da yürütmeyi dudurma kararı verilmediği sürece salt ceza işlemine karşı dava açılmış
olmasının, söz konusu alacağın 6183 sayılı Kanun uyarınca ödeme emri ile takibine
engel olmayacağından, İdare Mahkemesince işin esasına geçilerek bir karar verilmesi
gerekirken , Kabahatler Kanunu uyarınca idari para cezasına karşı açılan dava
kesinleşmeden kamu alacağının takip ve tahsili yapılamayacağı gerekçesi ile dava
konusu ödeme emrinin iptali yolunda verilen kararda hukuki isabet bulunmamaktadır.”
denilmektedir.
Söz konusu hükümler doğrultusunda; tahsilat konusunda görevli ve yetkili idarenin
vergi dairesi olması sebebi ile tahsilata ilişkin nihai değerlendirmenin söz konusu
idare tarafından yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmekle birlikte İzmir 4. İdare
Mahkemesi kararına karşı temyiz yoluna gidilmiş olması halinde yukarıda belirtilen
bu hususların Vergi Dairesi tarafından ek beyanda bulunularak ileri sürülmesi gerektiği
düşünülmektedir.
Bilgilerinizi rica ederim.

Bayram UZUNOĞLAN
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı
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ORDU VALİLİĞİNE
(Ticaret İl Müdürlüğü)
İlgi: 02.12.2016 tarihli ve 20702281 sayılı yazınız.
İlgide kayıtlı yazınızda, F. A. isimli tüketicinin 10.09.2016 tarihinde E. Ordu
Şubesinden S. S7 model cep telefonu aldığı ve çeşitli problemlerden dolayı 26.10.2016
tarihinde B. E. T. B. H. San. Tic. Ltd. Şti. unvanlı firmaya 35357 sayılı ürün bildirim
formuyla gönderdiği, söz konusu yetkili servisin cihazdaki hataların kullanıcı kaynaklı
olduğunu tespit ettiği ve cihazın garanti belgesi kapsamı dışında kalması nedeniyle,
ücret karşılığında tamir edilebileceği hususunda tüketiciye telefonla bilgilendirme
yapıldığı, ancak tüketicinin bu teklifi reddederek ürünü geri istediği ve 20 iş günü
geçmesine rağmen ürün tüketiciye gönderilmediği için mağduriyet oluştuğu ve
tüketicinin ürünün fatura bedelini tarafına iadesini talep ettiği belirtilerek, konu
hakkında Genel Müdürlüğümüz görüşü istenilmektedir.
Bilindiği üzere, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 56 ncı ve
58 inci maddelerine dayanılarak, 13/06/2014 tarih ve 29029 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Garanti Belgesi Yönetmeliği ve Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği
yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
Garanti Belgesi Yönetmeliğinin “Kullanım hatası” başlıklı 11 inci maddesinin
birinci fıkrasında; “Tüketicinin malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan
hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar hakkında 8 inci
(ücretsiz onarım isteme hakkı) ve 9 uncu (tüketicinin diğer hakları) madde hükümleri
uygulanamaz.” hükmü yer almaktadır. Aynı maddenin ikinci fıkrasında; “Arızalarda
kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis
istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya
üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen
raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.”
ve üçüncü fıkrasında ise “Tüketiciler, ikinci fıkrada belirtilen rapora ilişkin olarak
bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate
alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.” hükümleri
yer almaktadır.
Öte yandan, Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinin “Yetkili servis istasyonlarının
kuruluşu” başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında; üretici veya
ithalatçıların, kendileri tarafından kurulabilecek ya da verilen hizmetlerden sorumlu
olmak şartıyla faydalanabilecekleri kurulu servis istasyonları veya servis organizasyonları
vasıtasıyla, Yönetmeliğe ekli listede yer alan her mal grubu için kullanım ömürleri
süresince satış sonrası hizmetleri sunmak zorunda oldukları hüküm altına alınmıştır. Aynı
Yönetmeliğin “Servis istasyonlarının sorumlulukları” başlıklı 10 uncu maddesinin
dördüncü fıkrasında; kullanım ömrü süresince malın yetkili servis istasyonlarındaki
bakım ve onarım süresinin ekli listede yer alan her mal grubu için tespit edilen azami
tamir sürelerini geçemeyeceği ifade edilmiştir. Bu fıkraya göre azami tamir süreleri,
garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya
bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim
tarihinden itibaren başlamaktadır.
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Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinin “Üretici, ithalatçı ve satıcının
sorumluluğu” başlıklı 14 üncü maddenin birinci fıkrasında; “Üretici veya ithalatçılar,
yetkili servis istasyonlarının ayrı bir tüzel kişiliği olsa dahi, satış sonrası hizmetlerin
sağlanmasından ve yürütülmesinden yetkili servis istasyonları ile birlikte müteselsilen
sorumludur.” hükümlerine yer verilmiştir.
Yazınızda bahsedilen “cep telefonu”, söz konusu Yönetmeliğe ekli listenin 8.1.2
“Cep telefonları” başlığı altında bulunmakta olup, azami tamir süresi 20 iş günü olarak
tespit edilmiştir.
Sonuç olarak, yukarıda bahsedilen hükümlerden de anlaşılacağı üzere, kullanım
ömrü süresince malın bakım ve onarım süresinin azami tamir süresini aşmaması
konusunda yetkili servis istasyonuyla birlikte üretici veya ithalatçılar müteselsilen
sorumludur.
Yazınızda bahsedilen olayda, 20 iş günü olan azami tamir süresinin aşılıp
aşılmadığının somut bilgi ve belgelerle değerlendirilmesi gerekmektedir. Azami
tamir süresinin aşıldığının tespit edilmesi halinde, tüketicinin bedel iadesi hakkının
doğmayacağı, ancak tüketici tarafından ödenen onarım masraflarının iadesinin
yapılabileceği ve kullanım hatası nedeniyle ortaya çıkan arızanın tamirinden sonra,
kalan garanti süresi boyunca garantiye ilişkin hakların devam edeceği düşünülmektedir.
Bununla birlikte, Garanti Belgesi Yönetmeliğinin “Kullanım hatası” başlıklı 11 inci
maddesine göre, arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının bir raporla
belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi de zorunludur.
Ayrıca, İl Müdürlüğünüze tüketiciler tarafından yapılan başvurular üzerine 6502
sayılı Kanunun “Denetim” başlıklı 75 inci maddesine dayanılarak şikayet edilen
firmalar hakkında denetim yapılabileceği ve yine aynı Kanunun “Ceza hükümleri”
başlıklı 77 nci maddesine göre cezai yaptırım uygulanabileceği düşünülmektedir.
Bilgilerinizi rica ederim.

Bayram UZUNOĞLAN
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı
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İSTANBUL VALİLİĞİNE
(Ticaret İl Müdürlüğü)
İlgi: 06.12.2016 tarihli ve 20751976 sayılı yazınız.
İlgide kayıtlı yazınızda, H. K. isimli tüketicinin şikayeti üzerine Q. P. P. ve T. Ltd.
Şti. unvanlı firmada 13.10.2016 tarihinde yapılan denetimde; mesafeli satış yöntemi
ile internet üzerinden satın alınan ürünün iade edilmek istendiği, ancak 14 günlük
cayma süresi geçtiği için ürün iade talebinin, yasal süre geçmesi ve üründe herhangi bir
arıza olmaması nedeniyle kabul edilmediğinin tespit edildiği, tüketicinin şikayetinde
bahsedilen satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi süresinin 12.12.2015 tarihinde sona
erdiği ve söz konusu belgenin 02.03.2016 tarihinde yenilendiği, yenileme için Bakanlığa
23.12.2015 tarihinde müracaat edildiği, işlemlerin uzaması nedeniyle belgenin
02.03.3016 tarihinde düzenlendiği belirtilerek, firmanın 23.12.2015 ile 02.03.2016
tarihleri arasında Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi olmadan faaliyette bulunması
nedeniyle söz konusu firmaya idari yaptırım uygulanıp uygulanamayacağı hususunda
Genel Müdürlüğümüz görüşü talep edilmektedir.
Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinin “Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi
geçerlilik süresi ve diğer işlemler” başlıklı 7 nci maddesinin birinci fıkrasında “Satış
sonrası hizmet yeterlilik belgesi geçerlilik süresi iki yıldır. Süresi dolan belgeler için
yeniden başvuru yapılır.” hükmü yer almaktadır.
6502 sayılı Kanunun “Satış sonrası hizmetler” başlıklı 58 inci maddesinin ikinci
fıkrasında “Üretici veya ithalatçılar, yönetmelikle belirlenen mallar için Bakanlıkça
onaylı satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi almak zorundadır.” ve aynı Kanunun
“Ceza hükümleri” başlıklı 77 nci maddesinin onuncu fıkrasında ise; “Bu Kanunun 58
inci maddesine aykırı davranan üretici ve ithalatçılar hakkında, satış sonrası hizmet
yeterlilik belgesinin alınmaması durumunda yüz bin Türk Lirası; kurulmayan her bir
servis istasyonu için on bin Türk Lirası; servis istasyonlarında tespit edilen eksiklik ve
aykırılıklarla ilgili olarak her bir servis istasyonu için bin Türk Lirası idari para cezası
uygulanır.” hükümleri bulunmaktadır.
Yukarıda bahsedilen hükümlerden de anlaşılacağı üzere, üreticiler ve ithalatçıların
Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği ile belirlenen mallar için Bakanlıkça onaylı “Satış
Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi” alması zorunludur. Söz konusu belgenin alınmaması
durumunda uygulanacak idari yaptırım, Kanunun 77 nci maddesinin onuncu fıkrasında
açıkça belirtilmiştir.
Diğer taraftan, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun “Soruşturma Zamanaşımı”
başlıklı 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde soruşturma zamanaşımı süresi;
“Yüzbin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde beş
yıldır.” şeklinde düzenlenmiştir.
Sonuç olarak, yukarıda bahsedilen hükümlere göre idari yaptırım uygulanabileceği
ve uygulanacak idari yaptırımda 81 İl Valiliğine gönderilen 24.10.2014 tarihli ve
3539365 sayılı yazımızdaki idari para cezaları ve gayrisafi gelire ilişkin hususlara
dikkat edilmesi gerektiği düşünülmektedir.
Bilgilerinizi rica ederim.
Bayram UZUNOĞLAN
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı
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6.6. 6502 SAYILI KANUN’UN “FİYAT ETİKETİ” BAŞLIKLI 54 ÜNCÜ
MADDESİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ YAZILARI
ÇORUM VALİLİĞİNE
(Ticaret İl Müdürlüğü)
İlgide kayıtlı yazınızda özetle; Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğü’ne Kastamonu
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden intikal ettirilen bilgi yazısında
şikayet üzerine Kastamonu İli Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü gıda kontrol
görevlilerince yapılan bir denetimde perakende olarak satışa sunulan sucuk üzerinde
yer alan etiketlerde belirtilen ağırlık miktarı ile tartım sonucu görülen miktarın farklı
olduğu; bahsi geçen aykırılığın tespiti için Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğünde denetim
yapacak personelin olmaması sebebiyle İl Müdürlüğünüze gereğinin yapılması için
yazı gönderildiği ve bu sebeple denetimin kimin tarafından yapılacağı hususunda
Genel Müdürlüğümüz görüşleri talep edildiği anlaşılmıştır.
Bilindiği üzere mevzuatımızda fiyat etiketlerine ilişkin yürürlükteki düzenlemeler
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un “Fiyat etiketi” başlıklı 54
üncü maddesi ile 28.06.2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren “Fiyat Etiketi Yönetmeliği” dir. Konuya ilişkin olarak söz konusu
Yönetmeliğin “Etiket, tarife ve fiyat listelerinin biçim ve kapsamı” başlıklı 9 uncu
maddesinin birinci fıkrası; “(1) Etiketlerin üzerindeki rakam ve harflerin; okunabilir,
düzgün, eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve başka rakam, kelime ve
işaretlerle karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde olması, yanıltıcı ve aldatıcı bilgiler
içermemesi zorunludur. Etiketlerin tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilecek,
okunabilecek ve hangi mala ait olduğu açıkça belli olacak şekilde konulması gerekir.”
şeklinde düzenlenmiştir.
Bu kapsamda yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde adı geçen firma
nezdinde gerçekleştirilecek denetimde aykırı bir uygulamanın tespiti halinde, 6502
sayılı Kanun’un “Denetim” başlıklı 75 inci maddesinde yer alan; “(1) Bu Kanunun
uygulanmasında, Bakanlık müfettişleri, gümrük ve ticaret denetmenleri ile Bakanlıkça
görevlendirilecek personel, mal veya hizmet sunulan her yerde denetleme, inceleme
ve araştırma yapmaya yetkilidir.” hükmü gereği Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğü
tarafından idari yaptırım uygulanabileceği değerlendirilmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Bayram UZUNOĞLAN
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı
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SN. AV. M. K.
İlgi: 23.02.2016 tarihli başvurunuz.
İlgide kayıtlı yazınızda özetle; açık halde satılan mallara ilişkin fiyat etiketlerinde
yalnızca “birim fiyatı” ile “gramaj” bilgisinin yazılarak satış fiyatının yazılmamasına
ilişkin uygulamanızın ilgili mevzuat düzenlemelerine uygun olup olmadığı konusunda
Genel Müdürlüğümüz görüşlerinin talep edildiği anlaşılmıştır.
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un “Fiyat etiketi” başlıklı 54
üncü maddesi ile 28.06.2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren “Fiyat Etiketi Yönetmeliği” ile fiyat etiketine ilişkin yasal düzenlemeler
yapılmıştır.
6502 sayılı Kanun’un “Amaç” başlıklı 1 inci maddesinde; “(1) Bu Kanunun amacı;
kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını
koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı,
tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini
koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında
gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.” hükmü ve
Yönetmeliğin “Etiket, tarife ve fiyat listelerinin biçim ve kapsamı” başlıklı 9 uncu
maddesinin birinci fıkrasında da; “Etiketlerin üzerindeki rakam ve harflerin; okunabilir,
düzgün, eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve başka rakam, kelime ve
işaretlerle karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde olması, yanıltıcı ve aldatıcı bilgiler
içermemesi zorunludur. Etiketlerin tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilecek,
okunabilecek ve hangi mala ait olduğu açıkça belli olacak şekilde konulması gerekir.”
hükmü yer almaktadır.
Anılan Kanun ve Yönetmelik hükümlerinin birlikte değerlendirilmesi sonucu;
tüketici mevzuatı ile tüketicilerin çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı ve bilinçlendirici
önlemlerin alınması ile tüketicilerin yanıltılmaması, aldatılmaması, karışıklığa
sebebiyet vermeyecek şekilde bilgilendirilmesinin amaçlandığı görülmektedir.
Aynı Yönetmeliğin “Etiket bulundurma zorunluluğu” başlıklı 5 inci maddesinde yer
alan “(1) Perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının
üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde tüketicinin ödeyeceği tüm
vergiler dâhil satış fiyatı ve birim fiyatını gösteren, üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini
içeren etiket konulması; etiket konulması mümkün olmayan hâllerde aynı bilgileri
kapsayan listelerin kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde uygun yerlere asılması
zorunludur. Hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listeler de bu madde hükmüne
göre düzenlenerek asılır. (2) Etiket ve listelerde aşağıda yer alan hususların bulunması
zorunludur: a) Malın üretim yeri, b) Malın ayırıcı özelliği, c) Malın tüm vergiler
dâhil satış fiyatı, ç) Malın birim fiyatı.” hükmü genel kural olup; bu doğrultuda, ilgili
başvurunuza konu husus, bahsedilen genel kuralın istisnası olan “açık halde satılan
mallara” ilişkindir.
“Açık halde satılan mallar” anılan Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü
maddesinde yer alan “Bu Yönetmelikte geçen; a) Açık halde satılan mal: Önceden
paketlenmeksizin, tüketicinin hazır bulunduğu bir ortamda ölçülerek satılan malı, (…)
ifade eder.” hükmü ve “Etiket bulundurma zorunluluğu” başlıklı 5 inci maddesinin
beşinci fıkrasında yer alan “Açık halde satılan mallara ilişkin etiketlerde satış fiyatı
yerine sadece birim fiyatının yer alması yeterlidir.” hükmü ile düzenlenmiştir.
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Bu kapsamda, bakliyatlar, baharatlar, kuruyemiş, kasap ve manav ürünleri, kilo
ile satılan unlu mamuller, pasta, balık, şarküteri vb. ürünlerin ülkemiz perakende
sektöründe mevzuatta açık halde satılmaya elverişli olan hükmü ile ifade edilen malların
“önceden paketlenmeksizin”, tüketicilere “birim fiyatları” üzerinden, istedikleri ağırlık
miktarınca ölçülerek “satış fiyatının” satış anında etiketlenerek malın paketi üzerine
iliştirilmesi suretiyle satın alınmasına imkan verecek şekilde yapılan satışlara ilişkin
olarak uyulması gereken yasal düzenlemelere yukarıda yer verilmiştir.
Sonuç olarak, yukarıda bahsedildiği şekilde önceden paketlenmeksizin tüketicinin
ihtiyacına göre ölçülmek suretiyle açık halde satılan malların Genel Müdürlüğümüzce
düzenlenmiş olan Yönetmelik hükmü gereği satış fiyatı yerine sadece birim fiyatının
yer alması hususunun yeterli olduğu değerlendirilmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Bayram UZUNOĞLAN
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı
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SN. A. C. İ.
İlgi: 11.11.2014 tarihli başvurunuz.
İlgide kayıtlı başvurunuz incelenmiş olup aşağıdaki bilgilerin verilmesinde yarar
görülmektedir. Bilindiği üzere 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un
amacı, tüketicinin “…sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını
tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve
bilinçlendirici önlemleri almak…” tır. Bu kapsamda tüketiciye satın alacağı mal veya
hizmetlere ilişkin fiyatların kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde sunulması
gerekmektedir.
Kanun’un 54 üncü maddesine dayanılarak hazırlanıp 28.06.2014 tarihli ve 29044
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nin
“Etiket bulundurma zorunluluğu” başlıklı 5 inci maddesinde; “(1) Perakende
satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla
görülebilir ve okunabilir şekilde tüketicinin ödeyeceği tüm vergiler dâhil satış fiyatı
ve birim fiyatını gösteren, üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini içeren etiket konulması;
etiket konulması mümkün olmayan hâllerde aynı bilgileri kapsayan listelerin kolaylıkla
görülebilir ve okunabilir şekilde uygun yerlere asılması zorunludur. Hizmetlerin tarife
ve fiyatlarını gösteren listeler de bu madde hükmüne göre düzenlenerek asılır.” hükmü
yer almaktadır. Bu hükme göre fiyat etiketinin; malın veya malın ambalajının ya da
kaplarının üzerine koyulması, bu durumun mümkün olmadığı hallerde ise liste şeklinde
uygun bir yere asılması gerekmektedir.
Sadece aynı nitelikteki mal grupları olması şartıyla, bu malların diğer ürün
türleriyle karıştırılmayacak bir şekilde tek satılmasının yanısıra koli halinde de
satışa sunulacak A4 kağıdı için, ayrı bulunduğu raf, reyon gibi bir yerde tüketiciler
tarafından açıkça anlaşılabilecek şekilde tek bir etiket uygulamasının mümkün olduğu
değerlendirilmektedir.
“Ürünün fiyat ve üretim yerinin değişkenlik göstermesi” durumu Yönetmelik
kapsamında “etiket konulması mümkün olmayan haller” kapsamında
değerlendirilmemektedir, zira mal veya hizmetlerin fiyatı doğası gereği sıklıkla
değişkenlik gösteren bir unsurdur ve Yönetmelikte kastedilen hususlardan değildir.
Başvurunuza konu denetim hususunda ise Yönetmeliğin “Denetim” başlıklı 13
üncü maddesinde yer alan “(1) Bakanlık, belediyeler ve ilgili odalar bu Yönetmelik
hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle görevlidir. Bu
Yönetmeliğe aykırı uygulamaların tespit edilmesi halinde, tespit edilen aykırılık, gereği
yapılmak üzere aykırı uygulamayı yapanın merkezinin bulunduğu valiliğe gönderilir.”
hükmü gereği Bakanlık, belediyeler ve ilgili odalar görevlidir.
Bilgilerinizi rica ederim.
Avni DİLBER
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı
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T. A.Ş.
İlgi : 02/10/2015 tarihli yazınız.
İlgide kayıtlı yazınızda; firmanızın ticari faaliyetleri kapsamında aynı malın
farklı üreticilerden satın alınıp mağazanızda tek fiyat üzerinden satışa sunulabildiği,
bu nedenle ilgili mevzuat gereğince her ürünün ambalajı üzerinde menşei bilgisi yer
almasına rağmen, raflarda yer alacak fiyat etiketinde de menşei bilgisinin ayrıca yer alıp
almamasına gerek olup olmadığı ve bununla beraber tüketicilerin bilgilendirilmesine
yönelik olarak raflarda yer alacak etiketlerde ürünün ambalajına yönlendirici yardımcı
ifadelerin kullanılabilmesi hususunda Genel Müdürlüğümüz görüşleri talep edilmiştir.
Bilindiği üzere 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 54 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliği 28.06.2014 tarihli ve
29044 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
Söz konusu Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde “c) Etiket: Bir
malın tüm vergiler dâhil satış fiyatı, birim fiyatı, üretim yeri ile ayırıcı özellikleri
hakkında tüketicileri bilgilendirmek üzere kullanılan çeşitli boyut ve şekillerdeki fiyat
etiketini” hükmü ile “ğ) Malın üretim yeri: Malın üretildiği ülkeyi (...) ifade eder.”
hükümleri yer almaktadır. Yine aynı Yönetmeliğin “Etiket bulundurma zorunluluğu”
başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında “Perakende satışa arz edilen malların
veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir
şekilde tüketicinin ödeyeceği tüm vergiler dâhil satış fiyatı ve birim fiyatını gösteren,
üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini içeren etiket konulması; etiket konulması mümkün
olmayan hâllerde aynı bilgileri kapsayan listelerin kolaylıkla görülebilir ve okunabilir
şekilde uygun yerlere asılması zorunludur.” hükmü; aynı maddenin üçüncü fıkrasında
“İthal edilmiş mallara ait etiketlerde; malın üretildiği ülke isminin Türkçe yazılması
zorunludur.” hükümleri yer almaktadır.
Bu kapsamda; Fiyat Etiketi Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinin
(ğ) bendinde yer alan “Malın üretim yeri: Malın üretildiği ülke” ifadesinden her bir
malın üretildiği ülke bilgisi anlaşıldığından, söz konusu ürünlere dair raflarda yer
alacak fiyat etiketlerinde “malın üretildiği ülke” bilgisinin ayrı ayrı yazılması gerektiği
değerlendirilmektedir.
Bilgilerinizi rica ederim.

Bayram UZUNOĞLAN
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı
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SN. O. D.
İlgi: 01.03.2016 tarihli başvurunuz.
İlgide kayıtlı yazınızda özetle; şirketinizce satışı gerçekleştirilen Singapur’da
üretilen ürünlere ait gümrük belgeleriniz ile beyanlarınızda ve ürün kutularında menşei
ülke bilgisi olarak “Made in Singapur” ibaresine yer verildiği; bu ibareyi kaldırmanın
mevzuata aykırı olup olmayacağı hususunda Genel Müdürlüğümüz görüşlerinin talep
edildiği anlaşılmıştır.
Bilindiği üzere 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 54 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliği 28.06.2014 tarihli ve
29044 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
Söz konusu Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde “c) Etiket: Bir
malın tüm vergiler dâhil satış fiyatı, birim fiyatı, üretim yeri ile ayırıcı özellikleri
hakkında tüketicileri bilgilendirmek üzere kullanılan çeşitli boyut ve şekillerdeki fiyat
etiketini” hükmü ile “ğ) Malın üretim yeri: Malın üretildiği ülkeyi (...) ifade eder.”
hükümleri yer almaktadır. Yine aynı Yönetmeliğin “Etiket bulundurma zorunluluğu”
başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında “Perakende satışa arz edilen malların
veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir
şekilde tüketicinin ödeyeceği tüm vergiler dâhil satış fiyatı ve birim fiyatını gösteren,
üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini içeren etiket konulması; etiket konulması mümkün
olmayan hâllerde aynı bilgileri kapsayan listelerin kolaylıkla görülebilir ve okunabilir
şekilde uygun yerlere asılması zorunludur.” hükmü; aynı maddenin üçüncü fıkrasında
“İthal edilmiş mallara ait etiketlerde; malın üretildiği ülke isminin Türkçe yazılması
zorunludur.” ve “Denetim” başlıklı 13 üncü maddesinde ise “Bakanlık, belediyeler
ve ilgili odalar bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri
yürütmekle görevlidir. Bu Yönetmeliğe aykırı uygulamaların tespit edilmesi halinde,
tespit edilen aykırılık, gereği yapılmak üzere aykırı uygulamayı yapanın merkezinin
bulunduğu valiliğe gönderilir.” hükümleri yer almaktadır.
Yukarıda bahsedilen mevzuat yurt içinde piyasaya perakende olarak sunulan
ürünlerle ilgili olup, şirketinizce satışı gerçekleştirilen Singapur’da üretilen ürünlere ait
gümrük belgeleriniz ile beyanlarınızda ürünlerin ithalatı aşamasında ürünün menşeini
gösteren etiketlerin kontrol edilmesi konusunun Genel Müdürlüğümüz mevzuatı
kapsamında değerlendirilmesinin uygun olmayacağı düşünülmektedir.
Bununla beraber üretim yeri bilgisi ile alakalı olarak; “perakende olarak satışa arz
edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir ve
okunabilir şekilde tüketicinin ödeyeceği tüm vergiler dâhil satış fiyatı ve birim fiyatını
gösteren, üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini içeren etiket konulması” zorunluluğu ve
“ithal edilmiş mallara ait fiyat etiketlerinde malın üretildiği ülke isminin Türkçe
yazılması” zorunluluğu gereği olarak “Made in Singapur” ibaresi mevzuata uygun
bulunmamakta, bu ibareye Türkçe yer verilmesi gerekmektedir.
Bilgilerinizi rica ederim.

Hasan MUTAF
Bakan a.
Daire Başkanı
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C. AVUKATLIK BÜROSU
İlgi: 21.11.2016 tarihli başvurunuz.
İlgide kayıtlı başvurunuz incelenmiş olup aşağıdaki bilgilerin verilmesinde yarar
görülmüştür.
Bilindiği üzere mevzuatımızda fiyat etiketlerine ilişkin yürürlükteki düzenlemeler
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un “Fiyat etiketi” başlıklı 54
üncü maddesi ile 28.06.2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren “Fiyat Etiketi Yönetmeliği” dir.
Söz konusu Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde “c) Etiket: Bir
malın tüm vergiler dâhil satış fiyatı, birim fiyatı, üretim yeri ile ayırıcı özellikleri
hakkında tüketicileri bilgilendirmek üzere kullanılan çeşitli boyut ve şekillerdeki fiyat
etiketini” hükmü ile “ğ) Malın üretim yeri: Malın üretildiği ülkeyi (...) ifade eder.”
hükümleri yer almaktadır. Yine aynı Yönetmeliğin “Etiket bulundurma zorunluluğu”
başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında “Perakende satışa arz edilen malların
veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir
şekilde tüketicinin ödeyeceği tüm vergiler dâhil satış fiyatı ve birim fiyatını gösteren,
üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini içeren etiket konulması; etiket konulması mümkün
olmayan hâllerde aynı bilgileri kapsayan listelerin kolaylıkla görülebilir ve okunabilir
şekilde uygun yerlere asılması zorunludur.” hükmü; aynı maddenin üçüncü fıkrasında
“İthal edilmiş mallara ait etiketlerde; malın üretildiği ülke isminin Türkçe yazılması
zorunludur.” hükümleri yer almaktadır.
Bu kapsamda görüleceği üzere Genel Müdürlüğümüz görev alanı ile ilgili mevzuat
kapsamında perakende satışa konu bir malın fiyat etiketinde ya da koşulları yukarıda
belirtildiği şekilde üzerinde ya da ambalajında üretim yerinin bulunması gerektiği
açık olup, yazınız ekinde yer alan Dışişleri Bakanlığı’nca hazırlanan listedeki ülke
isimleri kısaltmaları bilgisinin üretim yeri bilgisi olarak kabul edilip edilmeyeceğine
ilişkin bir hüküm bulunmamasına rağmen söz konusu düzenlemelerinin amacının,
Yönetmeliğin “etiket” tanımında da ifade edildiği üzere; tüketicilerin bilgilendirilmesi
ve aydınlatılması olduğu dikkate alındığında, bütün tüketicilerin söz konusu listedeki
ülke isimleri kısaltmalarından malın üretim yeri bilgisi konusunda bilgi sahibi olması
beklenemeyeceğinden, bu kısaltmaların etikette bulunması zorunlu üretim yeri bilgisini
karşılamayacağı değerlendirilmektedir.
Bununla beraber malın üretim yeri bilgisinin başlığı olarak “Üretim Y.” veya
“Menşei” olarak yazılmasının mümkün olduğu değerlendirilmektedir.
Bilgilerinizi rica ederim.
Hasan MUTAF
Bakan a.
Daire Başkanı
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6.7. 6502 SAYILI KANUN’UN “MESAFELİ SÖZLEŞMELER”
BAŞLIKLI 48 İNCİ MADDESİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ YAZILARI
B. A.Ş.
İlgi: Bila tarihli başvurunuz.
İlgide kayıtlı yazınızda; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
uyarınca belli koşulların varlığı halinde tüketicilerin cayma hakkına sahip oldukları;
satın alınan malın denenmesinin, ambalajının açılmasının ve mutat kullanımının
bu hakkı ortadan kaldırmadığı, ancak bazı tüketicilerin bu hakkı kötüye kullanarak
malın ambalajına telafi edilemeyecek derecede hasar vermeleri sonucu malın tekrar
satılmasını imkansız hale getirmeleri nedeniyle satıcılar aleyhine maddi zarar oluştuğu
belirtilmiş olup; bu durumun Türk Medeni Kanunu’nun 2 nci ve 3 üncü maddeleri
uyarınca, kanuni hakların karşı tarafa zarar vermeden kullanılması halinde her iki taraf
için de adalet sağlanacağı ve hakkaniyet ilkesine uygun bir durum oluşacağı hususuna
ilişkin olarak Genel Müdürlüğümüz görüşlerinin talep edildiği anlaşılmıştır.
Bilindiği üzere; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un “Mesafeli
Sözleşmeler” başlıklı 48 inci maddesinde; “(4) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir
gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcı veya sağlayıcıya
yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin
bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür. Tüketici, cayma hakkı konusunda
gerektiği şekilde bilgilendirilmezse, cayma hakkını kullanmak için on dört günlük
süreyle bağlı değildir. Her hâlükârda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren
bir yıl sonra sona erer. Tüketici, cayma hakkı süresi içinde malın mutat kullanımı
sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.” hükmü;
27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 27.2.2015 tarihinde
yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin “Cayma hakkı” başlıklı 9 uncu
maddesinde; “(1) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve
cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.” hükmü ve “Tüketicinin
yükümlülükleri” başlıklı 13 üncü maddesinde; “(2) Tüketici, cayma süresi içinde malı,
işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı
takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.” hükmü
yer almaktadır. Aynı Yönetmeliğin “Cayma hakkının istisnaları” başlıklı 15 inci
maddesinde ise tüketicinin cayma hakkını kullanamayacağı mesafeli sözleşme türleri
tek tek sayılmak sureti ile on bent halinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
Bu kapsamda; sözleşmenin taraflarının yüz yüze yani fiziksel olarak bir arada
bulunmadıkları bir zamanda kurulan mesafeli sözleşmelerde tüketiciye sözleşme
konusu malı gereği gibi inceleyemeyeceği düşüncesinden hareketle tanınan “gerekçe
göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin” cayma hakkı bu sözleşme türünde tüketiciyi
koruma amacı ile yapılmış düzenlemelerdendir. Cayma hakkı, ilgili AB Direktifinde
de (2011/83/EU) yer aldığı gibi, satıcı karşısında daha zayıf durumda olan tüketiciye,
bu sözleşme türüne özgü bir koruma sağlamaktadır. Buna rağmen, amacı tüketiciyi
korumak olan Kanun ve ilgili Yönetmelik, bazı koşullarda cayma hakkı hususunda
istisnalara yer vererek, hakkaniyet ilkesi gereği satıcı ve sağlayıcıların da korunmasını
sağlamıştır.
405

Bu doğrultuda, Genel Müdürlüğümüzce yapılan değerlendirmeler neticesinde,
mesafeli sözleşmelerdeki cayma hakkına ilişkin yasal düzenlemelere yukarıda yer
verilmiş olup, şirketiniz uygulamalarında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda
işlem tesis edilmesi gerektiği ve tüketicilerin malı, işleyişine, teknik özelliklerine
ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen
değişiklik ve bozulmalar için tüketiciler aleyhine hak arama yollarına başvurabileceğiniz
hususlarında bilgilerinizi rica ederim.

Ramazan ERSOY
Bakan a.
Genel Müdür
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E. B. LTD. ŞTİ.
İlgi: 25.10.2016 tarihli başvurunuz.
İlgide kayıtlı başvurunuz incelenmiş olup aşağıdaki bilgilerin verilmesinde yarar
görülmüştür.
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un “Mesafeli sözleşmeler”
başlıklı 48 inci maddesinin dördüncü fıkrasında: “Tüketici, on dört gün içinde
herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma
hakkına sahiptir.” ve Kanun’un 48 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Mesafeli
Sözleşmeler Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde; “e) Mesafeli
sözleşme: 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
sözleşmeleri (…) ifade eder.” hükmü; “Cayma hakkı” başlıklı 9 uncu maddesinin birinci
fıkrasında; “(1) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve
cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.” hükmü ve “Tüketicinin
yükümlülükleri” başlıklı 13 üncü maddesinde yer alan; “(2) Tüketici, cayma süresi
içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde
kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.”
hükümleri yer almaktadır. Bu hükümlere göre tüketici mesafeli olarak gerçekleştirmiş
olduğu alışverişlerde gerekçe göstermeksizin cayma hakkına sahiptir.
Cayma hakkı, hem 6502 sayılı Kanun’un 48 inci maddesi ile ilgili Yönetmelik
maddelerinde, hem de anılan mevzuata mehaz teşkil eden 2011/83/AB Sayılı AB
Direktifinde, mesafeli sözleşmede tüketiciye tanınan en önemli hak olarak düzenlenmiştir.
Şöyle ki; mesafeli sözleşmenin karakteristik özelliği tarafların karşılıklı olarak bir
araya gelmeden; telefon, internet gibi uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla sözleşme
akdedilmesidir ve mesafeli yöntemle alışveriş yapan tüketici, mağazadan alışveriş
yapan tüketiciyle kıyaslandığında, satın alınan mal görülmeden, test ve muayene
edilmeden, kalitesi ve niteliği kontrol edilmeden satın alındığı için, hukuki olarak
satıcıdan daha çok korunmaya muhtaç durumdadır. Bu nedenle mağazadan alışveriş
yapılması durumunda gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkı
bulunmazken mesafeli sözleşmede böyle bir hak bulunmaktadır.
Bu düzenleme 6502 sayılı Kanun’un amaç kısmında belirtildiği üzere tüketicinin
sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla getirilen bir
düzenlemedir. Kaldı ki bu düzenlemeye rağmen Genel Müdürlüğümüze intikal eden
birçok tüketici şikayetinde satıcı/sağlayıcının tanıtımını yaptığı mal ya da hizmetin
kalitesi ve niteliği konusunda, aldatıcı ve yanıltıcı davranarak birçok mağduriyetin
oluştuğu görülmektedir.
Cayma hakkı süresi içerisinde tüketici, malı işleyişine, teknik özelliklerine
ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen
değişiklik ve bozulmalardan sorumlu olmayacaktır. Bunun dışında kalan durumlar
için ise satıcının genel hukuk kuralları çerçevesinde hak arama yoluna başvurması
her zaman mümkündür. Kaldı ki 6502 sayılı Kanun’un “Tüketici Hakem Heyeti”
bölümünde Kuruluşu ve görev alanı” başlıklı 66 ncı maddesinde de “(1) Bakanlık,
tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara
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çözüm bulmak amacıyla il merkezlerinde ve yeterlilik şartları yönetmelikle belirlenen
ilçe merkezlerinde en az bir tüketici hakem heyeti oluşturmakla görevlidir.”
hükmü yer almakta olup, tüketicilerin yanı sıra satıcılar da bu hak arama yoluna
başvurabileceklerdir.
Bilgilerinizi rica ederim.
Hasan MUTAF
Bakan a.
Daire Başkanı
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Y. A.Ş.
İlgi: 20.10.2015 tarihli yazınız.
İlgide kayıtlı yazınızda; firmanıza ait olan www…..com adresli internet sitesi
üzerinden online yemek siparişi alınarak firmanız bünyesinde bulunan restoranlardan
kullanıcılara yemek tedariki sağlandığı, bu kapsamda firmanızca yürütülen online
yemek siparişinin diğer online mal/hizmet siparişlerinden ayrılan en önemli unsurunun
kullanıcıların kısa sürede yemeğe ulaşması ve yine kısa sürede tüketmesi, dolayısıyla
tüketime hazır şeklide bulundurulan yiyeceklerin uzun sürede tüketilmeye uygun
mahiyette olmaması sebebiyle Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamı dışında
değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda tereddüde düşüldüğü ve konu
hakkında Genel Müdürlüğümüz görüşlerinin talep edildiği anlaşılmıştır.
Bilindiği üzere, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin “Kapsam” başlıklı 2 nci
maddesinde “Bu Yönetmelik hükümleri; (…) ğ) Yiyecek ve içecekler gibi günlük
tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine
veya işyerine götürülmesi, (…) ile ilgili sözleşmelere uygulanmaz.” hükümleri yer
almaktadır.
Bu kapsamda; Genel Müdürlüğümüzce yapılan değerlendirmeler neticesinde
firmanızın sunmuş olduğu yemek siparişi hizmetinin “anlık tüketim konusu” yiyecek
içecek maddelerine yönelik olduğu ve yukarıda anılan hüküm çerçevesinde, bu
hususun Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında değerlendirilemeyeceği
düşünülmektedir.
Bilgilerinizi rica ederim.
Ramazan ERSOY
Bakan a.
Genel Müdür
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6.8. 6502 SAYILI KANUN’DA DÜZENLENMİŞ OLAN DİĞER
HUSUSLARA İLİŞKİN GÖRÜŞ YAZILARI
İSTANBUL VALİLİĞİNE
(Ticaret İl Müdürlüğü)
İlgi: 26.05.2016 tarih ve 16167544 sayılı yazınız.
İlgide kayıtlı yazınızda, B. G. ve M. S. isimli tüketicilerin satın aldıkları ürünler
için yetkili servisler tarafından ilk kurulum ve montaj bedeli aldığına ilişkin şikayette
bulunduğu ve söz konusu şikayetler üzerine Ticaret İl Müdürlüğü elemanlarınca
denetim yapıldığı ve düzenlenen tespit tutanakları, ekleri ve alınan cevabi yazıların ekte
gönderildiği belirtilerek, ilk kurulum ve montaj bedeli alan firmalara ceza uygulanıp
uygulanmayacağı hususunda Genel Müdürlüğümüz görüşleri talep edilmektedir.
Bilindiği üzere; 28/11/2013 tarih ve 28835 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 28/05/2014 tarihinde yürürlüğe
girmiş bulunmaktadır.
6502 sayılı Kanunun “Temel ilkeler” başlıklı 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında
“Tüketiciden; kendisine sunulan mal veya hizmet kapsamında haklı olarak yapılmasını
beklediği ve sözleşmeyi düzenleyenin yasal yükümlülükleri arasında yer alan edimler
ile sözleşmeyi düzenleyenin kendi menfaati doğrultusunda yapmış olduğu masraflar
için ek bir bedel talep edilemez...” hükmü bulunmaktadır.
Sonuç olarak, satın alınan malların ilk kurulum ve montajı için yetkili servis tarafından
ücret alınmasının yukarıda bahsedilen hükme aykırı olduğu değerlendirilmektedir. Bu
kapsamda, 6502 sayılı Kanunun “Denetim” başlıklı 75 inci maddesine dayanılarak
yapılan denetimler neticesinde, yine aynı Kanunun “Ceza hükümleri” başlıklı 77 nci
maddesinin birinci fıkrasına göre cezai yaptırım uygulanabileceği düşünülmektedir.
Ayrıca, 6502 sayılı Kanun kapsamında tüketicinin uygulamadan kaynaklanan
mağduriyetinin giderilmesi için “Tüketici Hakem Heyetleri” ile “Tüketici Mahkemeleri”
hususlarında bilgilendirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.
Bilgilerinizi rica ederim.

Avni DİLBER
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı
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……………. VALİLİĞİNE
(Ticaret İl Müdürlüğü)
Bilindiği üzere, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 28.5.2014
tarihinde yürürlüğe girmiş olup, Kanun uyarınca uygulanacak idari para cezalarına
ilişkin aşağıdaki hususların açıklanmasında fayda görülmüştür.
1- İdari Para Cezalarının Zaman Bakımından Uygulanması:
5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun “Zaman bakımından uygulama” başlıklı 5
inci maddesinde, “(1) 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun zaman
bakımından uygulamaya ilişkin hükümleri kabahatler bakımından da uygulanır.
Ancak, kabahatler karşılığında öngörülen idarî yaptırımlara ilişkin kararların yerine
getirilmesi bakımından derhal uygulama kuralı geçerlidir.
(2) Kabahat, failin icraî veya ihmali davranışı gerçekleştirdiği zaman işlenmiş
sayılır. Neticenin oluştuğu zaman, bu bakımdan dikkate alınmaz.” hükmü yer almaktadır.
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Zaman bakımından uygulama” başlıklı 7 nci
maddesinde, “(1) İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan
bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. İşlendikten
sonra yürürlüğe giren kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı da kimse
cezalandırılamaz ve hakkında güvenlik tedbiri uygulanamaz. Böyle bir ceza veya
güvenlik tedbiri hükmolunmuşsa infazı ve kanuni neticeleri kendiliğinden kalkar.
(2) Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren
kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur…”
hükmü yer almaktadır.
Danıştay da çeşitli kararlarında konuyu, “İdari para cezalarında, ceza verilmesinin
dayanağı kuralın yürürlükten kaldırılması veya lehe düzenleme yapılması yoluyla
ortaya çıkan yeni hukuki durumun dikkate alınması gerekmektedir.” şeklinde ele
almaktadır.
Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri uyarınca, 28.5.2014 tarihinden önce
işlenmiş ancak 28.5.2014 tarihinden sonra idari yaptırıma konu edilen fiillerde hem
mülga 4077 sayılı Kanun’a hem de 6502 sayılı Kanun’a göre uygulanması gereken
idari yaptırımların tespit edilerek, sonuçta bunlardan kabahati işleyenin lehine olan
yaptırımın uygulanması gerekecektir.
2- İdari Yaptırım Karar Verme Mercii:
6502 sayılı Kanun’un 78 inci maddesi uyarınca; 77 nci maddenin ikinci, yedinci,
sekizinci, dokuzuncu, on birinci, on ikinci ve on üçüncü fıkraları uyarınca, idari
yaptırımlar Bakanlık tarafından diğer tüm fıkralardaki idari yaptırımlar ise Valilik
tarafından uygulanacaktır. Görüleceği üzere, mülga 4077 sayılı Kanun’da yer alan
“mahalli mülki amir” kavramı kullanılmayarak, yetki konusunda yaşanan ValiKaymakam belirsizliğinin sona erdirilmesi amaçlanmıştır.
Bununla birlikte aynı maddede, idari yaptırıma uygulananın merkezinin bulunduğu
valilik tarafından karar verileceği belirtilerek 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nda yer
alan genel yetki kuralı uygulaması terk edildiğinden, yapılacak denetimler neticesinde
bir aykırılığın tespiti halinde, idari para cezası uygulanmadan önce ilgilinin bir
şube statüsünde olup olmadığı belirlenerek işlem tesis edilmesi bu anlamda önem
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taşımaktadır. Bilindiği üzere, şubeler bulundukları yerdeki ticaret siciline tescil ve ilan
edilmesi gerekir ve kendi merkezlerinin ticaret unvanını, şube olduklarını belirterek
kullanmak zorundadır.
Örneğin, Mersin Ticaret İl Müdürlüğü’nce, işletme merkezi İstanbul’da bulunan
bir süpermarketin Mersin’de bulunan şubesinde 6502 sayılı Kanun uyarınca idari para
cezası öngörülen bir aykırılığın tespiti halinde, Kanun’un 78 inci maddesi uyarınca,
merkez İstanbul’da bulunduğundan dolayı söz konusu tespit ve ilgili belgeler idari para
cezası uygulanmak üzere İstanbul Valiliği’ne gönderilecektir.
Bu durumun, 6502 sayılı Kanun’un 54 üncü maddesinin “Bakanlık, belediyeler
ve ilgili odalar, bu madde hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri
yürütmekle görevlidirler.” şeklindeki dördüncü fıkrası uyarınca, gerçekleştirilen
denetimler neticesinde uygulanacak idari para cezalarında da dikkate alınması
gerekmektedir.
Diğer taraftan, şubeden farklı olarak bir franchise sözleşmesi çerçevesinde hizmet
ya da mal sunan bir franchise işletmesi için, esasen belli bir bölgede kendi ad ve
hesabına bağımsız olarak çalışması nedeniyle doğrudan o franchise işletmesine idari
yaptırım uygulanması gerekecektir.
Bu noktada, firma merkezlerinin bulunduğu Valiliklerce idari para cezasının
uygulanmasında herhangi bir tereddüte yer vermemek adına tespit tutanaklarının
usulüne uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.
3- Cezalarda Üst Sınır:
6502 sayılı Kanun’un 77 nci maddesinin on dokuzuncu fıkrası ile aynı maddenin
sekizinci, dokuzuncu, on ikinci ve on üçüncü fıkralarındaki idari para cezaları
(Bakanlıkça uygulanacak olanlar) hariç olmak üzere, aykırılığın tespit edildiği tarih
itibarıyla bir takvim yılında uygulanan toplam idari para cezası tutarının yirmi beş bin
Türk Lirasını aştığı durumlarda, bu miktardan az olmamak ve yüz milyon Türk Lirasını
geçmemek üzere toplam idari para cezası tutarının;
a) Cezaya muhatap gerçek ya da tüzel kişinin, aykırılığın tespitinden bir önceki
mali yıl
sonunda oluşan yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde beşini aşamayacağı, bir önceki yıl
gayrisafi gelirinin oluşmaması hâlinde, tespit tarihi itibarıyla oluşan gayrisafi gelirinin
dikkate alınacağı ve gayrisafi gelirlerinin bildirilmediği veya yanlış bildirildiği
durumlarda bu hükmün uygulanmayacağı,
b) Bankalar, tüketici kredisi veren finansal kuruluşlar ve kart çıkaran kuruluşlar
için, kamuya açıklanan en son finansal tablolarda yayınlanan öz kaynağının binde
beşini aşamayacağı,
hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda yapılacak denetimler neticesinde uygulanması
öngörülen idari para cezasının tutar itibariyle bu kapsamda bulunması halinde,
uygulama birliğinin sağlanması adına gayrisafi gelirden ne anlaşılması gerektiğinin
tespiti yoluna gidilmiştir.
Gayrisafi gelirin, bilanço esasına tabi olanlar için tek düzen hesap planı gelir
tablosunda yer alan brüt satışları; işletme hesabı esasına tabi olan işletmeler için
“dönem içinde elde edilen hasılat” ve “diğer gelirler” gelir kalemlerinin toplamını;
serbest meslek kazanç defterine tabi olanlar için ise indirimlerden önceki kazancı
içeren gayrisafi hasılatı ifade ettiği değerlendirilmektedir.
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Diğer taraftan, ön ödemeli ve sonradan teslim koşullu konut ve devre tatil
satışlarında, inşaatın devamı karşılığında yapılan satışlar karşılığı alınan tutarların
avans olarak dikkate alınması ve satılan dairelerin teslim edildiği dönem kazancına
dahil edilmesi hususları değerlendirildiğinde, ön ödemeli konut ve devre tatil
satışlarında gayrisafi gelir olarak bilanço esasına tabi olanlar için brüt satışların tek
başına dikkate alınmasının amaca hizmet etmeyeceği, bu itibarla, ön ödemeli konut ve
devre tatil satışlarının özelliği gereği sözleşme kapsamındaki satış ile tesliminin farklı
hesap dönemlerine girmesi nedeniyle, ön ödemeli konut ve devre tatil satışlarına ilişkin
uygulanacak idari para cezalarının değerlendirilmesinde, “brüt satışlar” kaleminin yanı
sıra, tek düzen muhasebe sisteminde yer alan 340 ve 440 Alınan Sipariş Avansları
hesaplarında yer alan tutarların da dikkate alınması gerektiği değerlendirilmektedir.
4- Hüküm Bulunmayan Hallere İlişkin Yaptırım Uygulanması:
6502 sayılı Kanun’un 77 nci maddesinin on sekizinci fıkrasında, söz konusu
ceza maddesi dışında kalan ancak Kanunun getirdiği yükümlülükler ile Bakanlıkça
yönetmelik veya tebliğle belirlenen tedbirlere uymayanlar hakkında bin Türk Lirasından
elli bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verileceği hüküm altına alınmıştır.
Yapılacak denetimler neticesinde, bu kapsamda değerlendirilecek bir aykırılığın
tespiti ve durumun münferit bir özellik arz etmesi halinde (örneğin satıcının, tüketicinin
Kanunun 11 inci maddesi kapsamındaki talebini yerine getirmemesi halinde) alt
sınırdan yaptırım uygulanmalıdır. Kanuna aykırı fiilin süreklilik arz ettiğinin tespiti
halinde ise, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında
belirtilen işlenen kabahatin haksızlık içeriği ile failin kusuru ve ekonomik durumunun
birlikte göz önünde bulundurulacağı hükmünden hareketle, söz konusu idari para
cezasının anılan üst sınıra kadar uygulanabileceği tabiidir.
5- Tekerrür Uygulaması:
6502 sayılı Kanun ile mülga 4077 sayılı Kanun’un 25 inci maddesinin “Yukarıdaki
fıkralarda belirtilen para cezaları, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde iki misli olarak
uygulanır.” şeklindeki son fıkrası uyarınca, uygulanan genel tekerrür uygulaması
terk edilmiş olup, Valilikler tarafından sadece Kanun’un 77 nci maddenin on beşinci
fıkrası kapsamındaki bir aykırılığın bir yıl içinde tekrarı halinde idari para cezasının
iki misli olarak uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Bu doğrultuda, Valiliklerce 6502
sayılı Kanunun 75 inci maddesine aykırılık dışındaki idari para cezalarında tekerrür
uygulanması söz konusu olmayacaktır.
6- Kanun Yolu ve Dava Açma Süresi:
6502 sayılı Kanun’un 78 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, idari yaptırım
kararlarına karşı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre kanun
yoluna başvurulacağı, idare mahkemesinde davanın işlemin tebliği tarihinden itibaren
otuz gün içinde açılacağı hüküm altına alınmıştır. Buna göre, mülga 4077 sayılı Kanun
uyarınca on beş gün olan dava açma süresi otuz güne çıkarılmış bulunmaktadır.
7- Zamanaşımı:
Ceza yaptırımlarında olduğu gibi idari para cezalarında da tabi oldukları kanunların
öngördüğü zamanaşımı süreleri geçerlidir. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, soruşturma
ve yerine getirme zamanaşımını ayrı maddelerde düzenlemiştir.
Soruşturma zamanaşımının dolması halinde, kabahatten dolayı idari yaptırım
kararı verilemez. Soruşturma zamanaşımı süresi, kabahatler karşılığı uygulanan idari
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para cezasına göre kademeli belirlenmiştir. 5326 sayılı Kanun’un 20 nci maddesinde;
“Soruşturma zamanaşımının dolması halinde kabahatten dolayı kişi hakkında idari
para cezasına karar verilemez. Soruşturma zamanaşımı süresi; a) Yüzbin Türk Lirası
veya daha fazla idari para cezasını gerektiren kabahatlerde beş, b) Ellibin Türk Lirası
veya daha fazla idari para cezasını gerektiren hallerde dört, c) Ellibin Türk Lirasından
az idari para cezasını gerektiren kabahatlerde üç yıldır. Nispi idari para cezasını
gerektiren kabahatlerde zamanaşımı süresi sekiz yıldır. Zamanaşımı süresi, kabahate
ilişkin tanımdaki fiilin işlenmesiyle veya neticenin gerçekleşmesiyle başlar. Kabahati
oluşturan fiilin aynı zamanda suç oluşturması halinde suça ilişkin dava zamanaşımı
hükümleri uygulanır.” hükmü yer almaktadır.
Yerine getirme zamanaşımının dolması halinde, idari yaptırım kararı artık yerine
getirilemez. 5326 sayılı Kanun’un “Yerine getirme zamanaşımı” başlıklı 21 inci
maddesinde; “Yerine getirme zamanaşımının dolması halinde idari para cezasına veya
mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin karar artık yerine getirilemez. Yerine getirme
zamanaşımı süresi; a) Ellibin Türk Lirası veya daha fazla idari para cezasına karar
verilmesi halinde yedi, b) Yirmibin Türk Lirası veya daha fazla idari para cezasına
karar verilmesi halinde beş, c) Onbin Türk Lirası veya daha fazla idari para cezasına
karar verilmesi halinde dört, d) Onbin Türk Lirasından az idari para cezasına karar
verilmesi halinde üç yıldır. Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin zamanaşımı süresi
on yıldır. Zamanaşımı süresi, kararın kesinleşmesinin rastladığı takvim yılını takip
eden takvim yılı başından itibaren işlemeye başlar. Kanun hükmü gereği olarak idari
yaptırımların yerine getirilmesine başlanamaması veya yerine getirilememesi halinde
zamanaşımı işlemez.” hükmü yer almaktadır.
Bu kapsamda, 6502 sayılı Kanun uyarınca uygulanacak idari para cezalarında, hem
soruşturma hem de yerine getirme zamanaşımlarına riayet edilmesi ve Kanunun 77 nci
maddesinin 15 inci ve 19 uncu fıkraları uyarınca, ceza tutarının nispi olarak belirleneceği
durumların da olması ihtimaline binaen zamanaşımı süreleri dikkate alınırken, hem
miktara hem de cezanın nispi olup olmadığına dikkat edilmesi gerekmektedir.
Zamanaşımı sürelerinin dolması durumunda, bu konudaki sorumluluğun
Valiliklerde olması nedeniyle, Bakanlık görüşünün beklenmeden gereğinin yapılması
gerekmektedir.
8- İdari Yaptırım Kararlarının Tebliği:
İdari yaptırım kararı, 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine
göre ilgili kişiye tebliğ edilir. Tebligat metninde, bu karara karşı başvurulabilecek
kanun yolu, mercii ve süresi açık bir şekilde belirtilir.
İdari yaptırım kararının ilgili gerçek kişinin huzurunda verilmesi halinde, tutanakta
bu husus açıkça belirtilir. Bu karara karşı başvurabileceği kanun yolu, mercii ve süresine
ilişkin olarak bilgilendirildikten sonra kişinin karar tutanağını imzalaması istenir.
İmzadan kaçınılması halinde bu durum tutanakta açıkça belirtilir. Karar tutanağının bir
örneği kişiye verilir.
Tüzel kişi hakkında verilen idari yaptırım kararları her halde ilgili tüzel kişiye
tebliğ edilir.
9-İdari Para Cezalarının Tahsili:
6502 sayılı Kanun’a göre uygulanan idari para cezası, idari para cezası kararının
kesinleşmesi beklenmeden tahsil edilir. Ancak, mahkemece yürütmenin durdurulmasına
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karar verilmesi durumunda, dava sonuçlanıncaya kadar tahsilat işlemi durdurulur.
İdari para cezalarının, kişinin ekonomik durumunun müsait olmaması halinde, ilk
taksitinin peşin ödenmesi koşuluyla, bir yıl içinde ve dört eşit taksit halinde ödenmesine
karar verilebilir.
İdari para cezasını kanun yoluna başvurmadan önce ödeyen kişiden bunun dörtte
üçü tahsil edilir. Peşin ödeme, kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurma hakkını
engellemez.
10-Diğer Hususlar:
Gerek Bakanlığımız müfettişlerince gerçekleştirilen denetimler neticesinde
hazırlanan inceleme raporları, gerekse resen yapılan denetimler neticesinde uygulanan
idari para cezalarında, Kanun’un birden fazla maddesinin ihlali neticesinde farklı
para cezalarının uygulanması gerektiği durumların ortaya çıkması halinde, bunların
toplanarak tek bir tutanak ile muhatabına tebliğ edilmesi yerine, Kanun’un farklı
hükümlerine aykırılıktan kaynaklanan her bir idari para cezası için ayrı karar
tutanağı düzenlenmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan, Valiliklerce uygulanan idari para cezalarına karşı açılan davalarda
Bakanlığımıza gönderilen savunmaya esas görüş istemine ilişkin yazıların ve davaya
ilişkin yapılan diğer tebligatların, savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılması
adına, savunmanın hazırlanması, gerekli belgelerin hazırlanması, yazışma süreçleri
gibi hususlar da dikkate alınarak ivedilikle gönderilmesi büyük önem taşımaktadır.
Bilgilerinizi ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

		

Ramazan ERSOY
Bakan a.
Genel Müdür

DAĞITIM: 81 İl Valiliği
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İSTANBUL VALİLİĞİNE
(Ticaret İl Müdürlüğü)
İlgi : a) 14.11.2012 tarihli ve 62798 sayılı yazınız.
b) 28.01.2015 tarihli yazı.
c) 05.02.2015 tarihli ve 1675 sayılı yazınız.
d) Bila tarihli yazı.
e) 05.03.2015 tarihli ve 2610 sayılı yazınız.
İlgi (e)’de kayıtlı yazınızda Bakanlığımız müfettişleri tarafından S. E. İstanbul
Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti’nde yapılan inceleme sonucu düzenlenen 21.05.2015
tarihli ve 01 sayılı inceleme raporunda yer alan tespitler doğrultusunda adı geçen
firmaya Valiliğinizce 02.11.2012 tarih ve D-3960 sayılı karar ile uygulanan idari para
cezasının iptaline ilişkin İstanbul 1. İdare Mahkemesinde dava açıldığı ve yargılama
sonucunda idari işlemin iptal edildiği, bunun üzerine Valiliğinizce temyize gidildiği
ve Danıştay 15. Dairesinin 2014/6038 E. , 2014/8040 K. sayılı kararı ile ilk derece
mahkemesi tarafından verilen kararın hukuka uygun bulunarak onandığı; bunun üzerine
Valiliğinizce Danıştay Başkanlığına karar düzeltme başvurusu yapıldığı belirtilmiş
olup; davacı vekili tarafından iadesi talep edilen idari para cezasının iade edilip
edilmemesi konusunda tereddüt hasıl olmuş ve bu husus hakkında görüş sorulmuştur.
2577 sayılı idari yargılama usulü hakkında kanunun 28 inci maddesi ;” Danıştay,
bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin
durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis
etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye
tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez. (…)
Konusu belli bir miktar paranın ödenmesini gerektiren davalarda hükmedilen miktar
ile her türlü davalarda hükmedilen vekalet ücreti ve yargılama giderleri, davacının
veya vekilinin davalı idareye yazılı şekilde bildireceği banka hesap numarasına, bu
bildirim tarihinden itibaren, birinci fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde
yatırılır. Birinci fıkrada belirtilen süreler içinde ödeme yapılmaması halinde, genel
hükümler dairesinde infaz ve icra olunur.” hükmü gereği anılan Mahkeme kararına
istinaden Valiliğiniz tarafından gereğinin yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini
rica ederim.
Mikayil KILIÇ
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı
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………….VALİLİĞİNE
(Ticaret İl Müdürlüğü)
İlgi
: a) 9/5/2006 tarihli ve 14067 sayılı yazımız (Genelge Numarası: 2006/05).
b)13/1/2016 tarihli ve 13039023 sayılı yazımız.
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un “Amaç” başlıklı 1’inci
maddesinde, “(1) Bu Kanunun amacı; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık
ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel
tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri
almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki
politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları
düzenlemektir.” hükmüne yer verilmiştir.
Söz konusu Kanun maddesinde öngörülen amaçlara ulaşılması, uygulamada önemli
görevler yüklenilen Bakanlığımız taşra teşkilatının 6502 sayılı Kanun’dan kaynaklanan
yetkilerini kullanması halinde mümkün olacağı değerlendirilmektedir.
Ancak, Ticaret İl Müdürlüklerimizde Gümrük ve Ticaret Denetmeni olarak görev
yapan personel sayısının yeterli olmaması veya bahsi geçen unvanda personelin
bulunmaması gerekçeleriyle, 6502 sayılı Kanun hükümleri uyarınca Ticaret İl
Müdürlükleri tarafından yapılması gereken denetimlerin hiç yapılmadığı ya da olması
gereken seviyede olmadığı gözlemlenmektedir.
6502 sayılı Kanun’un “Denetim” başlıklı 75’inci maddesinde,
“(1) Bu Kanunun uygulanmasında, Bakanlık müfettişleri, gümrük ve ticaret
denetmenleri ile Bakanlıkça görevlendirilecek personel, mal veya hizmet sunulan her
yerde denetleme, inceleme ve araştırma yapmaya yetkilidir.
(2) Bu Kanun kapsamına giren hususlarda, yetkili ve görevli kişi veya kuruluşlara
her türlü bilgi ve belgenin doğru olarak gösterilmesi veya istenmesi hâlinde belgelerin
aslının veya onaylı kopyalarının verilmesi zorunludur.” hükümlerine,
“Ceza hükümleri” başlıklı 77’nci maddesinin on beşinci fıkrasında,
“Bu Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklere aykırı
hareket edenler hakkında yedi gün içinde bilgi ve belgelerin doğru olarak verilmesi
veya yerinde inceleme imkânının sağlanması ihtar edilir. İhtara rağmen aykırılığın
devamı hâlinde yirmi beş bin Türk Lirasından az olmamak üzere aykırılığın tespitinden
bir önceki mali yıl sonunda oluşan yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde birine kadar idari
para cezası verilir. Aykırı fiilin bir yıl içinde tekrar edilmesi hâlinde idari para cezası
iki misli olarak uygulanır.” hükmüne ve
“Cezalarda yetki ve itiraz” başlıklı 78’inci maddesinin birinci fıkrasında,
“Bu Kanunun 77 nci maddesinin ikinci, yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve on birinci
fıkralarındaki idari yaptırımlar Bakanlık tarafından verilir; on ikinci ve on üçüncü
fıkraları uyarınca Reklam Kurulu tarafından karar verilen idari yaptırımlar Bakanlık
tarafından uygulanır. Diğer fıkralarındaki idari yaptırımlar ise yaptırım uygulananın
merkezinin bulunduğu valilik tarafından verilir.” hükmüne yer verilmiştir.
Görüldüğü üzere, 6502 sayılı Kanun’da yapılması öngörülen denetimlerin, Kanunun
75’inci maddesinde sayılan personel vasıtasıyla yerine getirilebilmesi mümkündür.
Buna göre, Ticaret İl Müdürlükleri tarafından illerde yapılan denetimlerin, 6502 sayılı
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Kanun’da yer verilen düzenlemelere göre, özellikle Kanunun “Fiyat etiketi” başlıklı
54’üncü maddesi, “Tanıtma ve kullanma kılavuzu” başlıklı 55’inci maddesi, “Garanti
belgesi” başlıklı 56’ncı maddesi, “İhtiyari garanti” başlıklı 57’nci maddesi ve “Satış
sonrası hizmetler” başlıklı 58’inci maddesi dahilinde daha etkin bir şekilde yapılması
amaçlanmalıdır.
Bu doğrultuda, ilgide kayıtlı yazılarımızda belirtildiği üzere, 6502 sayılı Kanun ve
4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair
Kanun hükümleri uyarınca, Ticaret İl Müdürlüklerince yapılan denetim neticelerinin,
denetim yapılan tarihi takip eden her ayın 15’inci gününe kadar Genel Müdürlüğümüze
gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.

		

Ramazan ERSOY
Bakan a.
Genel Müdür

Ek: 9/5/2006 tarihli ve 14067 sayılı yazımız (Genelge Numarası: 2006/05 – 3
Sayfa)

Dağıtım: 81 İl Valiliği
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………….VALİLİĞİNE
(Ticaret İl Müdürlüğü)
İlgi : 11/3/2016 tarihli ve 14453152 sayılı yazımız.
İlgide kayıtlı yazımızda, özetle, Ticaret İl Müdürlükleri tarafından illerde yapılan
denetimlerin, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da yer verilen
düzenlemelere göre, özellikle Kanunun “Fiyat etiketi” başlıklı 54’üncü maddesi,
“Tanıtma ve kullanma kılavuzu” başlıklı 55’inci maddesi, “Garanti belgesi” başlıklı
56’ncı maddesi, “İhtiyari garanti” başlıklı 57’nci maddesi ve “Satış sonrası hizmetler”
başlıklı 58’inci maddesi dâhilinde daha etkin bir şekilde yapılması ve yapılan denetim
neticelerinin, denetim yapılan tarihi takip eden her ayın 15’inci gününe kadar Genel
Müdürlüğümüze gönderilmesi gerektiği ifade edilmiştir.
İl Müdürlüklerimizden gelen ortak soruların cevaplandırılması amacıyla ilgide
kayıtlı yazımızda yapılan açıklamalara ek olarak aşağıdaki hususların belirtilmesinde
fayda görülmüştür.
6502 sayılı Kanun’un “Denetim” başlıklı 75’inci maddesinin birinci fıkrasında yer
verilen, “(1) Bu Kanunun uygulanmasında, Bakanlık müfettişleri, gümrük ve ticaret
denetmenleri ile Bakanlıkça görevlendirilecek personel, mal veya hizmet sunulan
her yerde denetleme, inceleme ve araştırma yapmaya yetkilidir...” hükmünde yer
alan “Bakanlıkça görevlendirilecek personel” ifadesi, Ticaret İl Müdürlüklerimizin
Bakanlığımızın taşra teşkilatı içerisinde yer alması sebebiyle Ticaret İl Müdürlüğü
personelimizi de kapsamaktadır.
Buna göre, Ticaret İl Müdürlüklerimiz bağlı bulundukları Valiliklerle aralarındaki
yetki devri ilişkisine göre ya kendiliğinden ya da Valilik onayıyla bünyesinde çalışan
personeli denetimler için görevlendirebilmesi mümkün bulunmaktadır.
Denetim yapacak personelimizin denetim yapabilmesi için herhangi bir sertifikaya
sahip olması veya eğitime tabi tutulması gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır.
Bununla beraber, denetim için görevlendirilecek İl Müdürlüğü personelinin denetim
yapacağı konuya ilişkin yeterli bilgiye sahip olması ve ekte yer verilen “Denetimler
Sırasında Uygulanacak Usul ve Esaslar” dahilinde hareket etmesinin uygun olacağı
değerlendirilmektedir.
Ekte Ticaret İl Müdürlüklerimizin denetim süreçlerinde kullanması gereken belge
örneklerine yer verilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

		

Ramazan ERSOY
Bakan a.
Genel Müdür
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Ekler:
1) Tespit tutanağı ve ekleri örneği (4 sayfa).
2) Ceza karar örneği (1 sayfa).
3) Ceza tebligatı örneği (1 sayfa).
4) 6502 sayılı Kanun’da yer verilen ceza hükümlerine ilişkin açıklayıcı özet tablo
(14 sayfa).
5) 6502 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuata göre yapılacak denetimler sırasında
uygulanacak usul ve esaslar (1 sayfa).
Dağıtım: 81 İl Valiliği
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7. TİCARET İL MÜDÜRLÜKLERİNİN 6502 SAYILI KANUN
KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ DENETİMLERDE
KULLANILAN BELGE ÖRNEKLERİ
7.1. TESPİT TUTANAĞI VE EKLERİ ÖRNEĞİ
T.C.
…….. VALİLİĞİ
Ticaret İl Müdürlüğü
Seri No:
TESPİT TUTANAĞI
A. Denetlenen Gerçek veya Tüzel Kişinin (1)
Adı/Ticari Unvanı
:
Adresi
:
Kayıtlı Olduğu Oda/Kayıt Numarası :
Vergi Dairesi ve Numarası
:
Telefon Numarası
:
Faks Numarası
:
B. Denetlenen Yer (2):
Satıcı
Sağlayıcı
Bayi
Acente
Üretici
İthalatçı
Servis İstasyonu

C. İlgili Mevzuat (3):

Ç. Denetlenen Malın/Hizmetin
Tanımı (4)
:
Adedi (5)
:
(6)
Fatura/Sözleşme Tarihi/Numarası :
(Not: Ürünlere İlişkin Bilgiler Ek’te yer almaktadır.)
D. Tespit Edilen Hususlar (7)
İlgili mevzuat hükümleri gereğince, yukarıda açık bilgilerine yer verilen işletmede yapılan incelemelerde
aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
1.
2.
3.
İş bu tutanak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde 3 (Üç) nüsha
olarak, yukarıda adı/unvanı ve adresi belirtilen yerde düzenlenmiş, aşağıda adları yazılı kişilerce okunarak
imzalanmış ve bir nüshası ilgililere verilmiştir. ………. (8) ..../…. /20..

YETKİLİ KİŞİ (10)
DENETLEYENLER(9)		
Adı Soyadı
Görevi
T.C. Kimlik Numarası
Baba Adı
Doğum Yeri ve Tarihi
Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer
İkametgah Adresi
EK(11): 		

:
:
:
:
:
:
:
İMZA-KAŞE
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AÇIKLAMALAR
(1) Denetlenen gerçek veya tüzel kişiye ilişkin bilgiler eksiksiz olarak doldurulacaktır.
(2) Mal veya hizmetin satıcısı, sağlayıcısı, bayisi, acentesi, üreticisi veya ithalatçısı
olma durumuna göre, denetlenen yere ilişkin bilgiler belirtilecektir.
(3) Denetime esas ilgili Kanun, Yönetmelik, Tebliğ, Teknik Düzenlemesi vb. açıkça
yazılacaktır.
(4) Ürünün tanımı için adı, markası, cinsi, modeli, tipi vb. arasından uygun olanlar
yazılacaktır.
(5) Yapılan denetim sonucunda tespit edilen mal veya hizmetin toplam sayısı
yazılacaktır.
(6) Fatura bilgisi, denetimin satış noktalarında yapılması durumunda, üretici veya
ithalatçıya ulaşmak amacı ile istenmektedir. Fatura ve sözleşmeler tutanağın ekinde
yer almalıdır.
(7) Tespit edilen hususlar bölümüne uygunluk veya aykırılık durumları yazılacaktır.
Aykırılık tespiti söz konusuysa, aykırılık, Kanun ve ilgili yönetmelik veya teknik
düzenlemelerde belirtildiği şekli ile açıkça ifade edilmelidir.
(8) Denetimin gerçekleştiği ilin adı yazılacaktır.
(9) Denetleyenlerin adı ve soyadı, görevi ve imzası yer alacaktır.
(10) Söz konusu tutanaklar denetlemeyi yapan ile mal sahibi veya temsilcisi
tarafından birlikte imzalanır. Yetkili kişi tutanağı imzalamaktan imtina ederse, bu
husus tutanakta belirtilerek iki tanığa imza ettirilir veya kolluk kuvvetlerinden yardım
istenir ve tutanak her ikisi tarafından imzalanır.
(11) Denetimlerde mal veya hizmetin özelliğine göre fiyat etiketi, tanıtma ve
kullanma kılavuzu, garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi gibi
hususlarda belgelerin içeriğine göre inceleme yapılabilmesi, listeler düzenlenmesi
ya da özel açıklamalar yapılması gerekeceğinden tutanağa bu amaçla ek yapılması
mümkündür.
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T.C.
…….. VALİLİĞİ
Ticaret İl Müdürlüğü
EK-1

AD/TİCARİ UNVAN :
ADRES
:
MALIN
CİNSİ

MARKASI

MALIN AYIRICI
ÖZELLİĞİ
BİLGİSİ
VAR

YOK

DENETLEYENLER
		

MALIN ÜRETİM
YERİ BİLGİSİ
VAR

YOK

MALIN SATIŞ
FİYATI
VAR

YOK

BİRİM
FİYATI
VAR

YOK

ETİKETİN
KONULUŞ BİÇİMİ
VE YERİ
UYGUN

UYGUN
DEĞİL

ETİKET, TARİFE VE
FİYAT LİSTELERİNİN
BİÇİM VE KAPSAMI
UYGUN

UYGUN
DEĞİL

YETKİLİ KİŞİ
İMZA-KAŞE
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T.C.
…….. VALİLİĞİ
Ticaret İl Müdürlüğü
EK-2

AD/TİCARİ UNVAN :
ADRES
:

CİNSİ

MARKASI

GARANTİ BELGESİ

VAR

DENETLEYENLER
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YOK

YETKİLİ KİŞİ
İMZA-KAŞE

T.C.
…….. VALİLİĞİ
Ticaret İl Müdürlüğü
EK-3

AD/TİCARİ UNVAN :
ADRES
:

CİNSİ

MARKASI

TANITMA VE
KULLANMA
KILAVUZU
VAR

DENETLEYENLER
		

YOK

YETKİLİ KİŞİ
İMZA-KAŞE
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T.C.
…….. VALİLİĞİ
Ticaret İl Müdürlüğü
AD/TİCARİ UNVAN :
ADRES
:

EK-4

A. Yetkili Servis Sözleşmesinin Yapıldığı Kişinin Ticari Unvanı(1):
B. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi Tarih ve NO(2):
C. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Tarih ve NO(3):
Ç. Yeterli Teknik Kadro Var mı?(4)
D. Servis Fişi Düzenlenmiş mi?(5)
E. Yedek Parça Fiyat Listesi Yönetmeliğe Uygun mu?(6)
F. Diğer hususlar (7):

DENETLEYENLER

YETKİLİ KİŞİ

		

İMZA-KAŞE

AÇIKLAMALAR
(1) Yetkili servis sözleşmesi düzenlenmiş mi? Yetkili servis sözleşmesi
düzenlenmişse hangi kişi ya da kişilerle yapıldığını belirtiniz.
(2) Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi düzenlenmiş mi? (Belgenin bir örneği
tutanağa eklenecektir.)
(3) TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi düzenlenmiş mi? (Belgenin bir örneği tutanağa
eklenecektir.)
(4) Yeterli teknik kadro var mı?
(5) Tüketiciye teslim edilen mallarla ilgili bilgileri içeren servis fişi ilgili Yönetmeliğe
uygun mu? (Belgenin bir örneği tutanağa eklenecektir.) Kargo ile gönderilen arızalı
mallar hariç olmak üzere, servis istasyonuna teslim edilen veya teslim alınan arızalı
malların teslim alındığına ilişkin düzenlenen belge Yönetmeliğe uygun mu? (Belgenin
bir örneği tutanağa eklenecektir.)
(6) Yedek parça fiyat listesi Yönetmeliğe uygun bir biçimde düzenlenmiş mi?
(7) Tespiti yapılan diğer hususları yazınız.
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7.2. CEZA KARAR ÖRNEĞİ
T.C.
…….. VALİLİĞİ
Ticaret İl Müdürlüğü
CEZA KARARI
KARAR TARİH VE SAYISI
:
GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİNİN
ADI VEYA TİCARİ ÜNVANI
:
GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİNİN
ADRESİ
:
BAĞLI BULUNDUĞU VERGİ DAİRESİ
VE VERGİ NUMARASI
:
TESPİTE İLİŞKİN TUTANAĞIN
TARİHİ VE SERİ NUMARASI
:
TUTANAĞIN KONUSU
:
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde,
yukarıda adı/ticari unvanı ve adresi belirtilen firmada yapılan denetim sonucunda, bu
Kanun’un ………… maddesinin ………..fıkrasına aykırılık tespit edilmesi nedeniyle,
aynı Kanunun 77 ve 78 inci maddeleri gereğince ……………..TL (yazı ile Türk
Lirası) idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Bu cezaya karşı işlemin tebliğini izleyen günden itibaren 30 (otuz) gün içinde
Yetkili İdare Mahkemesine başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış
olması halinde idari yaptırım kararı kesinleşir. Ödenmeyen idari para cezaları 6183
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil
edilecektir.
Tarih:
İmza
Vali
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7.3. CEZA TEBLİGATI ÖRNEĞİ
T.C.
…….. VALİLİĞİ
Ticaret İl Müdürlüğü
Sayı :
Konu

- CEZA TEBLİGATI : İdari Para Cezası

Tebligat Yapılan

AD/TİCARİ UNVAN
ADRES

Gerçek veya Tüzel Kişilik :
Tebligat Adresi :
Tebligat Konusu : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 77 ve
78 inci maddeleri uyarınca verilen idari para cezası hakkında.
Ceza Türü : İdari para cezası.
Ceza Konusu : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ……
maddesine/maddelerine aykırılık.
Ceza Miktarı :
Ceza Karar Tarihi ve Sayısı :
Cezanın Ödeneceği Yer : İlinizde bulunan Defterdarlık / Vergi Dairesi / Mal Müdürlüğü.
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 78 inci maddesinin ikinci
fıkrası hükmü uyarınca, söz konusu idari yaptırım kararına karşı işlemin tebliğini izleyen
günden itibaren otuz (30) gün içinde yetkili idare mahkemesinde iptal davası açılabilir.
Yetkili idare mahkemesinde iptal davası açılmış olması, idari yaptırım kararının yerine
getirilmesini durdurmaz. Bu nedenle, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca idari para cezasının, tebliği tarihinden itibaren bir
ay içinde Defterdarlık /Vergi Dairesi / Mal Müdürlüğüne ödenmesi zorunlu olup, ödemeye
ilişkin Alındı Belgesi ve Muhasebe İşlem Fişinin aslının veya Noter onaylı örneğinin, yasal
ödeme süresini takip eden 15 (on beş) gün içerisinde İl Müdürlüğümüze ibraz edilmesi
gerekmektedir. Bu süre zarfında ödemeye ilişkin Müdürlüğümüze bilgi verilmediği
taktirde cezanın tahsili için ilgili Vergi Dairesine bildirim yapılacaktır.
Bununla birlikte, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17 nci maddesinin altıncı
fıkrasında, idari para cezasının kanun yoluna başvurulmadan önce peşin ödenmesi halinde
ceza tutarının dörtte üçünün tahsil edileceği hüküm altına alınmıştır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

EK : …… tarihli ve …… sayılı karar örneği (… sayfa).
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İmza
İlMüdürü

8. 6502 SAYILI KANUNDA DÜZENLENMİŞ OLAN BELGE ÖRNEKLERİ
8.1. İŞ YERİ DIŞINDA SATIŞ YETKİ BELGESİ ÖRNEĞİ
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8.2. GARANTİ BELGESİ ÖRNEĞİ
Üretici veya İthalatçı Firmanın:
Unvanı:
Adresi:
Telefonu:
Faks:
e-posta:
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

Cinsi:
Markası:
Modeli:

GARANTİ BELGESİ
Satıcı Firmanın:
Unvanı:
Adresi:
Telefonu:
Faks:
e-posta:
Fatura Tarih ve Sayısı:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

Malın
Garanti Süresi:
Azami Tamir Süresi:
Bandrol ve Seri No:
GARANTİ ŞARTLARI

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve ……… yıldır. (Bu süre 2 yıldan
az olamaz)
2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik
masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep
etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım
hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu
hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı
tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın
ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini
reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen
sorumludur.
6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü
geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna
veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna
teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi
halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip
başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde
arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan
arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek
uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki
Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne
başvurabilir.
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AÇIKLAMA:
1- Garanti belgesi örneği yol gösterici mahiyettedir ve sınırlayıcı bir metin değildir.
2- Garanti belgesi örneği, tüketici ve üretici ya da ithalatçı firmaları bilgilendirme
amacıyla hazırlanmış olup, üretici ya da ithalatçı firmalar 6502 sayılı Kanun ve Garanti
Belgesi Yönetmeliği’ne uygun olmak kaydıyla kendi garanti belgelerini serbestçe
düzenleyebilirler.
3- Garanti belgesi örneğinde yer alan hükümler, sadece taraflardan birinin tüketici
olduğu satışlar için geçerlidir.
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8.3. SATIŞ SONRASI HİZMET YETERLİLİK BELGESİ ÖRNEĞİ

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET
BAKANLIĞI
TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE
PİYASA GÖZETİMİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
SATIŞ SONRASI HİZMET YETERLİLİK
BELGESİ

Belgenin Veriliş Tarihi ve
Sayısı:
Belgenin Geçerlilik Tarihi:

İmalatçı ve İthalatçı Firmanın

Ünvanı :
Merkez Adresi :
Verilen Hizmetin Kapsamı :

TS 13650 Yetkili Servisler - Bisikletler - Kurallar

Bu belgenin kullanılmasına; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarinca, T.C. Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Bakan a.
Daire Başkanı

Belgenin Doğruluğu www.gtb.gov.tr Adresinden Kontrol Edilebilir.
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