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TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
 

Kanun Numarası                  : 6502
Kabul Tar�h�                          : 7/11/2013
Yayımlandığı R.Gazete    : Tar�h  : 28/11/2013           Sayı : 28835
Yayımlandığı Düstur        : Tert�p : 5                              C�lt : 54 

 
BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu yararına uygun olarak tüket�c�n�n sağlık ve

güvenl�ğ� �le ekonom�k çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazm�n ed�c�, çevresel tehl�kelerden
korunmasını sağlayıcı, tüket�c�y� aydınlatıcı ve b�l�nçlend�r�c� önlemler� almak, tüket�c�ler�n
kend�ler�n� koruyucu g�r�ş�mler�n� özend�rmek ve bu konulardak� pol�t�kaların
oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeler� teşv�k etmeye �l�şk�n hususları düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Kanun, her türlü tüket�c� �şlem� �le tüket�c�ye yönel�k

uygulamaları kapsar.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Bakan: Gümrük ve T�caret Bakanını,
b) Bakanlık: Gümrük ve T�caret Bakanlığını,
c) Genel Müdür: Tüket�c�n�n Korunması ve P�yasa Gözet�m� Genel Müdürünü,
ç) Genel Müdürlük: Tüket�c�n�n Korunması ve P�yasa Gözet�m� Genel Müdürlüğünü,
d) H�zmet: B�r ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt ed�len

mal sağlama dışındak� her türlü tüket�c� �şlem�n�n konusunu,
e) İthalatçı: Kamu tüzel k�ş�ler� de dâh�l olmak üzere mal veya h�zmetler� ya da bu

malların hammaddeler�n� yahut ara mallarını t�car� veya meslek� amaçlarla �thal ederek
satım, k�ra, f�nansal k�ralama veya benzer� b�r yolla p�yasaya süren gerçek veya tüzel k�ş�y�,

f) Kalıcı ver� saklayıcısı: Tüket�c�n�n gönderd�ğ� veya kend�s�ne gönder�len b�lg�y�,
bu b�lg�n�n amacına uygun olarak makul b�r süre �ncelemes�ne elverecek şek�lde
kayded�lmes�n� ve değ�şt�r�lmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu b�lg�ye aynen
ulaşılmasına �mkân veren kısa mesaj, elektron�k posta, �nternet, d�sk, CD, DVD, hafıza
kartı ve benzer� her türlü araç veya ortamı,

g) Konut f�nansmanı kuruluşu: Konut f�nansmanı kapsamında doğrudan tüket�c�ye
kred� kullandıran ya da f�nansal k�ralama yapan bankalar �le Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurulu tarafından konut f�nansmanı faal�yet�nde bulunması uygun görülen
f�nansal k�ralama ş�rketler� ve f�nansman ş�rketler�n�,
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ğ) Kred� veren: Mevzuatı gereğ� tüket�c�lere kred� vermeye yetk�l� olan gerçek veya
tüzel k�ş�y�,
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h) Mal: Alışver�şe konu olan; taşınır eşya, konut veya tat�l amaçlı taşınmaz mallar �le
elektron�k ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzer� her türlü
gayr� madd� malları,

ı) Sağlayıcı: Kamu tüzel k�ş�ler� de dâh�l olmak üzere t�car� veya meslek� amaçlarla
tüket�c�ye h�zmet sunan ya da h�zmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek
veya tüzel k�ş�y�,

�) Satıcı: Kamu tüzel k�ş�ler� de dâh�l olmak üzere t�car� veya meslek� amaçlarla
tüket�c�ye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya
tüzel k�ş�y�,

j) Tekn�k düzenleme: 29/6/2001 tar�hl� ve 4703 sayılı Ürünlere İl�şk�n Tekn�k
Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Da�r Kanunda yer alan tanımı,

k) Tüket�c�: T�car� veya meslek� olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel
k�ş�y�,

l) Tüket�c� �şlem�: Mal veya h�zmet p�yasalarında kamu tüzel k�ş�ler� de dâh�l olmak
üzere t�car� veya meslek� amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket
eden gerçek veya tüzel k�ş�ler �le tüket�c�ler arasında kurulan, eser, taşıma, s�msarlık,
s�gorta, vekâlet, bankacılık ve benzer� sözleşmeler de dâh�l olmak üzere her türlü sözleşme
ve hukuk� �şlem�,

m) Tüket�c� örgütler�: Tüket�c�n�n korunması amacıyla kurulan dernek, vakıf veya
bunların üst kuruluşlarını,

n) Üret�c�: Kamu tüzel k�ş�ler� de dâh�l olmak üzere tüket�c�ye sunulmuş olan mal ya
da bu malların hammaddeler�n� yahut ara mallarını üretenler �le mal üzer�ne markasını,
unvanını veya herhang� b�r ayırt ed�c� �şaret�n� koyarak kend�s�n� üret�c� olarak gösteren
gerçek veya tüzel k�ş�y�,

�fade eder.
İKİNCİ KISIM
Genel Esaslar

Temel �lkeler
MADDE 4- (1) Bu Kanunda yazılı olarak düzenlenmes� öngörülen sözleşmeler �le

b�lg�lend�rmeler en az on �k� punto büyüklüğünde, anlaşılab�l�r b�r d�lde, açık, sade ve
okunab�l�r b�r şek�lde düzenlen�r ve bunların b�r nüshası kâğıt üzer�nde veya kalıcı ver�
saklayıcısı �le tüket�c�ye ver�l�r. Sözleşmede bulunması gereken şartlardan b�r veya
b�rkaçının bulunmaması durumunda, eks�kl�k sözleşmen�n geçerl�l�ğ�n� etk�lemez. Bu
eks�kl�k sözleşmey� düzenleyen tarafından derhâl g�der�l�r.

(2) Sözleşmede öngörülen koşullar, sözleşme süres� �ç�nde tüket�c� aleyh�ne
değ�şt�r�lemez.

(3) Tüket�c�den; kend�s�ne sunulan mal veya h�zmet kapsamında haklı olarak
yapılmasını bekled�ğ� ve sözleşmey� düzenleyen�n yasal yükümlülükler� arasında yer alan
ed�mler �le sözleşmey� düzenleyen�n kend� menfaat� doğrultusunda yapmış olduğu
masraflar �ç�n ek b�r bedel talep ed�lemez. Bankalar, tüket�c� kred�s� veren f�nansal
kuruluşlar ve kart çıkaran kuruluşlar tarafından tüket�c�ye sunulan ürün veya h�zmetlerde
�se tüket�c�den fa�z dışında alınacak her türlü ücret, kom�syon ve masraf türler� �le bunlara
�l�şk�n usul ve esaslar Bakanlığın görüşü alınarak bu Kanunun ruhuna uygun olarak ve
tüket�c�y� koruyacak şek�lde Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası tarafından bel�rlen�r.(1)

_______________
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(1) 20/2/2020 tar�hl� ve 7222 sayılı Kanunun 39 uncu maddes�yle, bu fıkranın �k�nc�
cümles�nde yer alan “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu” �bares� “Türk�ye
Cumhur�yet Merkez Bankası” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
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(4) Bu Kanunda düzenlenen sözleşmelere �st�naden tüket�c�den talep ed�lecek her
türlü ücret ve masrafa �l�şk�n b�lg�ler�n, sözleşmen�n ek� olarak kâğıt üzer�nde yazılı şek�lde
tüket�c�ye ver�lmes� zorunludur. Uzaktan �let�ş�m aracıyla kurulan sözleşmelerde �se, bu
b�lg�ler kullanılan uzaktan �let�ş�m aracına uygun şek�lde ver�l�r. Bu b�lg�ler�n tüket�c�ye
ver�ld�ğ�n�n �spatı sözleşmey� düzenleyene a�tt�r.

(5) Tüket�c�n�n yapmış olduğu �şlemler neden�yle kıymetl� evrak n�tel�ğ�nde sadece
nama yazılı ve her b�r taks�t ödemes� �ç�n ayrı ayrı olacak şek�lde senet düzenleneb�l�r. Bu
fıkra hükümler�ne aykırı olarak düzenlenen senetler tüket�c� yönünden geçers�zd�r.

(6) Tüket�c� �şlemler�nde, tüket�c�n�n ed�mler�ne karşılık olarak alınan şahs�
tem�natlar, her ne �s�m altında olursa olsun ad� kefalet sayılır. Tüket�c�n�n alacaklarına
�l�şk�n karşı tarafça ver�len şahs� tem�natlar d�ğer kanunlarda aks�ne hüküm bulunmadıkça
mütesels�l kefalet sayılır.

(7) Temerrüt hâl� de dâh�l olmak üzere, tüket�c� �şlemler�nde b�leş�k fa�z uygulanmaz.
(8) Bu Kanun tüm düzenlemeler� yönünden katılım bankalarını da kapsar. Uygulama,

kâr payı d�kkate alınarak yapılır.
Tüket�c� sözleşmeler�ndek� haksız şartlar
MADDE 5- (1) Haksız şart; tüket�c�yle müzakere ed�lmeden sözleşmeye dâh�l ed�len

ve tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükler�nde dürüstlük kuralına aykırı
düşecek b�ç�mde tüket�c� aleyh�ne denges�zl�ğe neden olan sözleşme şartlarıdır.

(2) Tüket�c�yle akded�len sözleşmelerde yer alan haksız şartlar kes�n olarak
hükümsüzdür. Sözleşmen�n haksız şartlar dışındak� hükümler� geçerl�l�ğ�n� korur. Bu
durumda sözleşmey� düzenleyen, kes�n olarak hükümsüz sayılan şartlar olmasaydı d�ğer
hükümlerle sözleşmey� yapmayacak olduğunu �ler� süremez.

(3) B�r sözleşme şartı önceden hazırlanmış ve standart sözleşmede yer alması
neden�yle tüket�c� �çer�ğ�ne etk� edemem�şse, o sözleşme şartının tüket�c�yle müzakere
ed�lmed�ğ� kabul ed�l�r. Sözleşmey� düzenleyen, b�r standart şartın münfer�den müzakere
ed�ld�ğ�n� �dd�a ed�yorsa bunu �spatla yükümlüdür. Sözleşmen�n bütün olarak
değerlend�r�lmes�nden standart sözleşme olduğu sonucuna varılırsa, bu sözleşmedek� b�r
şartın bel�rl� unsurlarının veya münfer�t b�r hükmünün müzakere ed�lm�ş olması,
sözleşmen�n kalan kısmına bu madden�n uygulanmasını engellemez.

(4) Sözleşme şartlarının yazılı olması hâl�nde, tüket�c�n�n anlayab�leceğ� açık ve
anlaşılır b�r d�l�n kullanılmış olması gerek�r. Sözleşmede yer alan b�r hükmün açık ve
anlaşılır olmaması veya b�rden çok anlama gelmes� hâl�nde; bu hüküm, tüket�c�n�n leh�ne
yorumlanır.

(5) Faal�yetler�n�, kanun veya yetk�l� makamlar tarafından ver�len �z�nle yürütmekte
olan k�ş� veya kuruluşların hazırladıkları sözleşmelere de n�tel�kler�ne bakılmaksızın bu
madde hükümler� uygulanır.

(6) B�r sözleşme şartının haksızlığı; sözleşme konusu olan mal veya h�zmet�n n�tel�ğ�,
sözleşmen�n kuruluşunda var olan şartlar ve sözleşmen�n d�ğer hükümler� veya haksız
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şartın �lg�l� olduğu d�ğer b�r sözleşmen�n hükümler� d�kkate alınmak suret�yle sözleşmen�n
kuruluş anına göre bel�rlen�r.

12154
 

(7) Sözleşme şartlarının haksızlığının takd�r�nde, bu şartlar açık ve anlaşılır b�r d�lle
yazılmış olmak koşuluyla, hem sözleşmeden doğan asl� ed�m yükümlülükler� arasındak�
hem de mal veya h�zmet�n p�yasa değer� �le sözleşmede bel�rlenen f�yat arasındak� dengeye
�l�şk�n b�r değerlend�rme yapılamaz.

(8) Bakanlık, genel olarak kullanılmak üzere hazırlanmış sözleşmelerde yer alan
haksız şartların, sözleşme met�nler�nden çıkarılması veya kullanılmasının önlenmes� �ç�n
gerekl� tedb�rler� alır.

(9) Haksız şartların tesp�t ed�lmes� ve denetlenmes�ne �l�şk�n usul ve esaslar �le
sınırlayıcı olmamak üzere haksız şart olduğu kabul ed�len sözleşme şartları yönetmel�kle
bel�rlen�r.

Satıştan kaçınma
MADDE 6- (1) V�tr�nde, rafta, elektron�k ortamda veya açıkça görüleb�l�r herhang�

b�r yerde teşh�r ed�len malın, satılık olmadığı bel�rt�len b�r �bareye yer ver�lmed�kçe
satışından kaçınılamaz.

(2) H�zmet sağlamaktan haklı b�r sebep olmaksızın kaçınılamaz.
(3) T�car� veya meslek� amaçlarla hareket edenler; aks�ne b�r teamül, t�car� örf veya

adet ya da haklı b�r sebep yoksa; b�r mal veya h�zmet�n satışını o mal veya h�zmet�n,
kend�s� tarafından bel�rlenen m�ktar, sayı, ebat g�b� koşullara ya da başka b�r mal veya
h�zmet�n satın alınması şartına bağlayamaz.

(4) Bakanlık ve beled�yeler, bu madde hükümler�n�n uygulanması ve �zlenmes�ne
�l�şk�n �şler� yürütmekle görevl�d�r.

S�par�ş ed�lmeyen mal veya h�zmetler
MADDE 7- (1) S�par�ş ed�lmeyen malların gönder�lmes� ya da h�zmetler�n sunulması

durumunda, tüket�c�ye karşı herhang� b�r hak �ler� sürülemez. Bu hâllerde, tüket�c�n�n sess�z
kalması ya da mal veya h�zmet� kullanmış olması, sözleşmen�n kurulmasına yönel�k kabul
beyanı olarak yorumlanamaz. Tüket�c�n�n malı ger� göndermek veya muhafaza etmek g�b�
b�r yükümlülüğü yoktur.

(2) B�r mal veya h�zmet�n s�par�ş ed�ld�ğ�n� �dd�a eden bu �dd�asını �spatla
yükümlüdür.

 
ÜÇÜNCÜ KISIM

Ayıplı Mal ve H�zmetler
BİRİNCİ BÖLÜM

Ayıplı Mallar
Ayıplı mal
MADDE 8- (1) Ayıplı mal, tüket�c�ye tesl�m� anında, taraflarca kararlaştırılmış olan

örnek ya da modele uygun olmaması ya da objekt�f olarak sah�p olması gereken özell�kler�
taşımaması neden�yle sözleşmeye aykırı olan maldır.

(2) Ambalajında, et�ket�nde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, �nternet portalında ya
da reklam ve �lanlarında yer alan özell�kler�nden b�r veya b�rden fazlasını taşımayan; satıcı
tarafından b�ld�r�len veya tekn�k düzenlemes�nde tesp�t ed�len n�tel�ğe aykırı olan; muad�l�



08.06.2021 Mevzuat B�lg� S�stem�

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6502&MevzuatTur=1&MevzuatTert�p=5 5/40

olan malların kullanım amacını karşılamayan, tüket�c�n�n makul olarak bekled�ğ� faydaları
azaltan veya ortadan kaldıran madd�, hukuk� veya ekonom�k eks�kl�kler �çeren mallar da
ayıplı olarak kabul ed�l�r.
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(3) Sözleşmeye konu olan malın, sözleşmede kararlaştırılan süre �ç�nde tesl�m
ed�lmemes� veya montajının satıcı tarafından veya onun sorumluluğu altında
gerçekleşt�r�ld�ğ� durumlarda gereğ� g�b� monte ed�lmemes� sözleşmeye aykırı �fa olarak
değerlend�r�l�r. Malın montajının tüket�c� tarafından yapılmasının öngörüldüğü hâllerde,
montaj tal�matındak� yanlışlık veya eks�kl�k neden�yle montaj hatalı yapılmışsa,
sözleşmeye aykırı �fa söz konusu olur.

Ayıplı maldan sorumluluk
MADDE 9- (1) Satıcı, malı satış sözleşmes�ne uygun olarak tüket�c�ye tesl�m etmekle

yükümlüdür.
(2) Satıcı, kend�s�nden kaynaklanmayan reklam yoluyla yapılan açıklamalardan

haberdar olmadığını ve haberdar olmasının da kend�s�nden beklenemeyeceğ�n� veya yapılan
açıklamanın �çer�ğ�n�n satış sözleşmes�n�n akd� anında düzelt�lm�ş olduğunu veya satış
sözleşmes� kurulma kararının bu açıklama �le nedensell�k bağı �ç�nde olmadığını �spatladığı
takd�rde açıklamanın �çer�ğ� �le bağlı olmaz.

İspat yükü
MADDE 10- (1) Tesl�m tar�h�nden �t�baren altı ay �ç�nde ortaya çıkan ayıpların,

tesl�m tar�h�nde var olduğu kabul ed�l�r. Bu durumda malın ayıplı olmadığının �spatı
satıcıya a�tt�r. Bu kar�ne, malın veya ayıbın n�tel�ğ� �le bağdaşmıyor �se uygulanmaz.

(2) Tüket�c�n�n, sözleşmen�n kurulduğu tar�hte ayıptan haberdar olduğu veya
haberdar olmasının kend�s�nden beklend�ğ� hâllerde, sözleşmeye aykırılık söz konusu
olmaz. Bunların dışındak� ayıplara karşı tüket�c�n�n seç�ml�k hakları saklıdır.

(3) Satışa sunulacak ayıplı mal üzer�ne ya da ambalajına, üret�c�, �thalatçı veya satıcı
tarafından tüket�c�n�n kolaylıkla okuyab�leceğ� şek�lde malın ayıbına �l�şk�n açıklayıcı
b�lg�y� �çeren b�r et�ket konulur. Bu et�ket�n tüket�c�ye ver�lmes� veya ayıba �l�şk�n
açıklayıcı b�lg�n�n tüket�c�ye ver�len fatura, f�ş veya satış belges� üzer�nde açıkça
göster�lmes� zorunludur. Tekn�k düzenlemes�ne uygun olmayan ürünler �se h�çb�r şek�lde
p�yasaya arz ed�lemez. Bu ürünlere, Ürünlere İl�şk�n Tekn�k Mevzuatın Hazırlanması ve
Uygulanmasına Da�r Kanun ve �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� uygulanır.

Tüket�c�n�n seç�ml�k hakları
MADDE 11- (1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüket�c�;
a) Satılanı ger� vermeye hazır olduğunu b�ld�rerek sözleşmeden dönme,
b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedel�nden �nd�r�m �steme,
c) Aşırı b�r masraf gerekt�rmed�ğ� takd�rde, bütün masrafları satıcıya a�t olmak üzere

satılanın ücrets�z onarılmasını �steme,
ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız b�r m�sl� �le değ�şt�r�lmes�n� �steme,
seç�ml�k haklarından b�r�n� kullanab�l�r. Satıcı, tüket�c�n�n terc�h ett�ğ� bu taleb� yer�ne

get�rmekle yükümlüdür.
(2) Ücrets�z onarım veya malın ayıpsız m�sl� �le değ�şt�r�lmes� hakları üret�c� veya

�thalatçıya karşı da kullanılab�l�r. Bu fıkradak� hakların yer�ne get�r�lmes� konusunda satıcı,
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üret�c� ve �thalatçı mütesels�len sorumludur. Üret�c� veya �thalatçı, malın kend�s� tarafından
p�yasaya sürülmes�nden sonra ayıbın doğduğunu �spat ett�ğ� takd�rde sorumlu tutulmaz.

12156
 

(3) Ücrets�z onarım veya malın ayıpsız m�sl� �le değ�şt�r�lmes�n�n satıcı �ç�n orantısız
güçlükler� beraber�nde get�recek olması hâl�nde tüket�c�, sözleşmeden dönme veya ayıp
oranında bedelden �nd�r�m haklarından b�r�n� kullanab�l�r. Orantısızlığın tay�n�nde malın
ayıpsız değer�, ayıbın önem� ve d�ğer seç�ml�k haklara başvurmanın tüket�c� açısından
sorun teşk�l ed�p etmeyeceğ� g�b� hususlar d�kkate alınır.

(4) Ücrets�z onarım veya malın ayıpsız m�sl� �le değ�şt�r�lmes� haklarından b�r�n�n
seç�lmes� durumunda bu taleb�n satıcıya, üret�c�ye veya �thalatçıya yönelt�lmes�nden
�t�baren azam� otuz �ş günü, konut ve tat�l amaçlı taşınmazlarda �se altmış �ş günü �ç�nde
yer�ne get�r�lmes� zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 �nc� maddes� uyarınca çıkarılan
yönetmel�k ek� l�stede yer alan mallara �l�şk�n, tüket�c�n�n ücrets�z onarım taleb�,
yönetmel�kte bel�rlenen azam� tam�r süres� �ç�nde yer�ne get�r�l�r. Aks� hâlde tüket�c� d�ğer
seç�ml�k haklarını kullanmakta serbestt�r.

(5) Tüket�c�n�n sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden �nd�r�m hakkını
seçt�ğ� durumlarda, ödem�ş olduğu bedel�n tümü veya bedelden yapılan �nd�r�m tutarı
derhâl tüket�c�ye �ade ed�l�r.

(6) Seç�ml�k hakların kullanılması neden�yle ortaya çıkan tüm masraflar, tüket�c�n�n
seçt�ğ� hakkı yer�ne get�ren tarafça karşılanır. Tüket�c� bu seç�ml�k haklarından b�r� �le
b�rl�kte 11/1/2011 tar�hl� ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümler� uyarınca tazm�nat
da talep edeb�l�r.

Zamanaşımı
MADDE 12- (1) Kanunlarda veya taraflar arasındak� sözleşmede daha uzun b�r süre

bel�rlenmed�ğ� takd�rde, ayıplı maldan sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa b�le,
malın tüket�c�ye tesl�m tar�h�nden �t�baren �k� yıllık zamanaşımına tab�d�r. Bu süre konut
veya tat�l amaçlı taşınmaz mallarda taşınmazın tesl�m tar�h�nden �t�baren beş yıldır.

(2) Bu Kanunun 10 uncu maddes�n�n üçüncü fıkrası saklı olmak üzere �k�nc� el
satışlarda satıcının ayıplı maldan sorumluluğu b�r yıldan, konut veya tat�l amaçlı taşınmaz
mallarda �se üç yıldan az olamaz.

(3) Ayıp, ağır kusur ya da h�le �le g�zlenm�şse zamanaşımı hükümler� uygulanmaz.
 

İKİNCİ BÖLÜM
Ayıplı H�zmetler

Ayıplı h�zmet
MADDE 13- (1) Ayıplı h�zmet, sözleşmede bel�rlenen süre �ç�nde başlamaması veya

taraflarca kararlaştırılmış olan ve objekt�f olarak sah�p olması gereken özell�kler�
taşımaması neden�yle sözleşmeye aykırı olan h�zmett�r.

(2) H�zmet sağlayıcısı tarafından b�ld�r�len, �nternet portalında veya reklam ve
�lanlarında yer alan özell�kler� taşımayan ya da yararlanma amacı bakımından değer�n� veya
tüket�c�n�n ondan makul olarak bekled�ğ� faydaları azaltan veya ortadan kaldıran madd�,
hukuk� veya ekonom�k eks�kl�kler �çeren h�zmetler ayıplıdır.

Ayıplı h�zmetten sorumluluk
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MADDE 14- (1) Sağlayıcı, h�zmet� sözleşmeye uygun olarak �fa etmekle
yükümlüdür.
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(2) Sağlayıcı, kend�s�nden kaynaklanmayan reklam yoluyla yapılan açıklamalardan
haberdar olmadığını ve haberdar olmasının da kend�s�nden beklenemeyeceğ�n� veya yapılan
açıklamanın �çer�ğ�n�n h�zmet sözleşmes�n�n kurulduğu tar�hte düzelt�lm�ş olduğunu veya
h�zmet sözleşmes�n�n kurulması kararının bu açıklama �le nedensell�k bağı �çermed�ğ�n�
�spatladığı takd�rde açıklamanın �çer�ğ� �le bağlı olmaz.

Tüket�c�n�n seç�ml�k hakları
MADDE 15- (1) H�zmet�n ayıplı �fa ed�ld�ğ� durumlarda tüket�c�, h�zmet�n yen�den

görülmes�, h�zmet sonucu ortaya çıkan eser�n ücrets�z onarımı, ayıp oranında bedelden
�nd�r�m veya sözleşmeden dönme haklarından b�r�n� sağlayıcıya karşı kullanmakta
serbestt�r. Sağlayıcı, tüket�c�n�n terc�h ett�ğ� bu taleb� yer�ne get�rmekle yükümlüdür.
Seç�ml�k hakların kullanılması neden�yle ortaya çıkan tüm masraflar sağlayıcı tarafından
karşılanır. Tüket�c�, bu seç�ml�k haklarından b�r� �le b�rl�kte Türk Borçlar Kanunu
hükümler� uyarınca tazm�nat da talep edeb�l�r.

(2) Ücrets�z onarım veya h�zmet�n yen�den görülmes�n�n sağlayıcı �ç�n orantısız
güçlükler� beraber�nde get�recek olması hâl�nde tüket�c� bu hakları kullanamaz.
Orantısızlığın tay�n�nde h�zmet�n ayıpsız değer�, ayıbın önem� ve d�ğer seç�ml�k haklara
başvurmanın tüket�c� açısından sorun teşk�l ed�p etmeyeceğ� g�b� hususlar d�kkate alınır.

(3) Tüket�c�n�n sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden �nd�r�m hakkını
seçt�ğ� durumlarda, ödem�ş olduğu bedel�n tümü veya bedelden �nd�r�m yapılan tutar derhâl
tüket�c�ye �ade ed�l�r.

(4) Ücrets�z onarım veya h�zmet�n yen�den görülmes�n�n seç�ld�ğ� hâllerde, h�zmet�n
n�tel�ğ� ve tüket�c�n�n bu h�zmetten yararlanma amacı d�kkate alındığında, makul
sayılab�lecek b�r süre �ç�nde ve tüket�c� �ç�n c�dd� sorunlar doğurmayacak şek�lde bu talep
sağlayıcı tarafından yer�ne get�r�l�r. Her hâlükârda bu süre taleb�n sağlayıcıya
yönelt�lmes�nden �t�baren otuz �ş gününü geçemez. Aks� takd�rde tüket�c� d�ğer seç�ml�k
haklarını kullanmakta serbestt�r.

Zamanaşımı
MADDE 16- (1) Kanunlarda veya taraflar arasındak� sözleşmede daha uzun b�r süre

bel�rlenmed�ğ� takd�rde, ayıplı h�zmetten sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa
b�le, h�zmet�n �fası tar�h�nden �t�baren �k� yıllık zamanaşımına tab�d�r.

(2) Ayıp, ağır kusur ya da h�le �le g�zlenm�şse zamanaşımı hükümler� uygulanmaz.
 

DÖRDÜNCÜ KISIM
Tüket�c� Sözleşmeler�

BİRİNCİ BÖLÜM
Taks�tle Satış

Taks�tle satış sözleşmeler�
MADDE 17- (1) Taks�tle satış sözleşmes�, satıcı veya sağlayıcının malın tesl�m� veya

h�zmet�n �fasını üstlend�ğ�, tüket�c�n�n de bedel� kısım kısım öded�ğ� sözleşmelerd�r.
(2) Tüket�c�n�n, k�ra süres� sonunda b�r malın mülk�yet�n� ed�nme zorunluluğunun

bulunduğu f�nansal k�ralama sözleşmeler� hakkında da bu Bölüm hükümler� uygulanır.
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(3) Taks�tle satış sözleşmes� yazılı olarak kurulmadıkça geçerl� olmaz. Geçerl� b�r
sözleşme yapmamış olan satıcı veya sağlayıcı, sonradan sözleşmen�n geçers�zl�ğ�n�
tüket�c�n�n aleyh�ne olacak şek�lde �ler� süremez.
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Cayma hakkı
MADDE 18- (1) Tüket�c�, yed� gün �ç�nde herhang� b�r gerekçe göstermeks�z�n ve

ceza� şart ödemeks�z�n taks�tle satış sözleşmes�nden cayma hakkına sah�pt�r.
(2) Cayma hakkının kullanıldığına da�r b�ld�r�m�n bu süre �ç�nde satıcı veya

sağlayıcıya yönelt�lm�ş olması yeterl�d�r. Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda
tüket�c�n�n b�lg�lend�r�ld�ğ�n� �spat etmekle yükümlüdür.

(3) Satıcı cayma süres� �ç�nde malı tüket�c�ye tesl�m etm�şse tüket�c�, malı ancak
olağan b�r gözden geç�rmen�n gerekt�rd�ğ� ölçüde kullanab�l�r; aks� takd�rde tüket�c� cayma
hakkını kullanamaz. Cayma hakkı süres� sona ermeden önce, tüket�c�n�n onayı �le h�zmet�n
�fasına başlanan h�zmet sözleşmeler�nde de tüket�c� cayma hakkını kullanamaz.

(4) Tüket�c�n�n satıcıyı bulduğu f�nansal k�ralama �şlemler�nde cayma hakkı
kullanılamaz.

Temerrüt
MADDE 19- (1) Taks�tle satış sözleşmeler�nde tüket�c�n�n taks�tler� ödemede

temerrüde düşmes� durumunda, satıcı veya sağlayıcı, kalan borcun tümünün �fasını talep
etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hak ancak satıcı veya sağlayıcının bütün ed�mler�n� �fa
etm�ş olması, tüket�c�n�n de kalan borcun en az onda b�r�n� oluşturan ve b�rb�r�n� �zleyen en
az �k� taks�d� veya kalan borcun en az dörtte b�r�n� oluşturan b�r taks�d� ödemede temerrüde
düşmes� hâl�nde kullanılab�l�r. Satıcı veya sağlayıcının bu hakkı kullanab�lmes� �ç�n
tüket�c�ye en az otuz gün süre vererek muaccel�yet uyarısında bulunması zorunludur.

(2) Muaccel kılınan taks�tler�n hesaplanmasında fa�z, kom�syon ve benzer� masraflar
d�kkate alınmaz.

Erken ödeme
MADDE 20- (1) Tüket�c�, borçlandığı toplam m�ktarı önceden ödeyeb�leceğ� g�b�

vades� gelmem�ş b�r ya da b�rden çok taks�t ödemes�nde de bulunab�l�r. Her �k� durumda da
satıcı veya sağlayıcı, fa�z veya kom�syon aldığı durumlarda ödenen m�ktara göre gerekl�
tüm fa�z ve kom�syon �nd�r�m�n� yapmakla yükümlüdür.

D�ğer hususlar
MADDE 21- (1) Tüket�c�n�n taşınır b�r malın satış bedel�n� önceden kısım kısım

ödemey�, satıcının da bedel�n tamamen ödenmes�nden sonra satılanı tüket�c�ye tesl�m
etmey� üstlend�kler� ve ödeme süres� b�r yıldan daha uzun veya bel�rs�z olan sözleşmeler
hakkında Türk Borçlar Kanununun ön ödemel� taks�tle satış hükümler� uygulanır.

(2) Sözleşmen�n zorunlu �çer�ğ�, tüket�c� �le satıcı ve sağlayıcının hak ve
yükümlülükler�, cayma hakkı, erken ödeme �le d�ğer hususlara �l�şk�n usul ve esaslar
yönetmel�kle bel�rlen�r.

 
İKİNCİ BÖLÜM
Tüket�c� Kred�ler�

Tüket�c� kred�s� sözleşmeler�
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MADDE 22- (1) Tüket�c� kred�s� sözleşmes�, kred� veren�n tüket�c�ye fa�z veya
benzer� b�r menfaat karşılığında ödemen�n ertelenmes�, ödünç veya benzer� f�nansman
şek�ller� aracılığıyla kred� verd�ğ� veya kred� vermey� taahhüt ett�ğ� sözleşmey� �fade eder.
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(2) Kred� kartı sözleşmeler�, fa�z veya benzer� b�r menfaat karşılığında, ödemen�n üç
aydan daha uzun süre ertelenmes� veya benzer şek�lde taks�tle ödeme �mkânı sağlanması
hâl�nde tüket�c� kred�s� sözleşmes� olarak değerlend�r�l�r. Ancak bu durumda uygulanacak
fa�z oranı kred� kartı sözleşmes� uyarınca bel�rlenen orandan fazla olamaz.

(3) Tüket�c� kred�s� sözleşmes� yazılı olarak kurulmadıkça geçerl� olmaz. Geçerl� b�r
sözleşme yapmamış olan kred� veren, sonradan sözleşmen�n geçers�zl�ğ�n� tüket�c�n�n
aleyh�ne olacak şek�lde �ler� süremez.

Sözleşme önces� b�lg�lend�rme yükümlülüğü
MADDE 23- (1) Kred� veren�n ve varsa kred� aracısının, tüket�c�ye, tekl�f ett�kler�

kred� sözleşmes�n�n koşullarını �çeren sözleşme önces� b�lg� formunu, sözleşmen�n
kurulmasından makul b�r süre önce vermes� zorunludur.

Cayma hakkı
MADDE 24- (1) Tüket�c�, on dört gün �ç�nde herhang� b�r gerekçe göstermeks�z�n ve

ceza� şart ödemeks�z�n tüket�c� kred�s� sözleşmes�nden cayma hakkına sah�pt�r.
(2) Kred� veren, cayma hakkı olduğu konusunda tüket�c�n�n b�lg�lend�r�ld�ğ�n� �spat

etmekle yükümlüdür. Cayma hakkının kullanıldığına da�r b�ld�r�m�n cayma hakkı süres�
�ç�nde kred� verene yönelt�lm�ş olması yeterl�d�r.

(3) Cayma hakkını kullanan tüket�c�n�n kred�den faydalandığı hâllerde, tüket�c�,
anaparayı ve kred�n�n kullanıldığı tar�hten anaparanın ger� ödend�ğ� tar�he kadar olan
sürede tahakkuk eden fa�z� en geç cayma b�ld�r�m�n� kred� verene göndermes�nden sonra
otuz gün �ç�nde ger� öder. Bu süre �ç�nde ödeme yapılmaması hâl�nde tüket�c� kred�s�nden
cayılmamış sayılır. Fa�z, akdî fa�z oranına göre hesaplanır. Tüket�c�den, hesaplanan akdî
fa�z ve b�r kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü k�ş�lere ödenm�ş olan masraflar
dışında herhang� b�r bedel talep ed�lemez.

Fa�z oranı
MADDE 25- (1) Bel�rl� sürel� tüket�c� kred�s� sözleşmeler�nde fa�z oranı sab�t olarak

bel�rlen�r. Sözleşmen�n kurulduğu tar�hte bel�rlenen bu oran tüket�c� aleyh�ne
değ�şt�r�lemez.

(2) Tüket�c� kred�s� sözleşmeler�nde, akdî fa�z, efekt�f yıllık fa�z veya kred�n�n toplam
mal�yet�n�n yer almaması durumunda, kred� tutarı fa�zs�z olarak sözleşme süres�n�n sonuna
kadar kullanılır. Efekt�f fa�z oranı, olduğundan düşük göster�lm�şse, kred�n�n toplam
mal�yet�n�n hesaplanmasında esas alınacak akdî fa�z oranı, düşük göster�len efekt�f fa�z
oranına uyacak şek�lde yen�den bel�rlen�r. Bu hâllerde ödeme planı, yapılan değ�ş�kl�klere
göre yen�den düzenlen�r.

Sözleşmede değ�ş�kl�k yapılması
MADDE 26- (1) Bel�rl� sürel� kred� sözleşmes�n�n şartları, tüket�c� aleyh�ne

değ�şt�r�lemez.
(2) Bel�rs�z sürel� kred� sözleşmeler�nde fa�z oranında değ�ş�kl�k yapılması hâl�nde,

bu değ�ş�kl�ğ�n yürürlüğe g�rmes�nden otuz gün önce, tüket�c�ye kâğıt üzer�nde veya kalıcı
ver� saklayıcısı aracılığıyla yazılı olarak b�ld�r�lmes� zorunludur. Bu b�ld�r�mde, yen� fa�z
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oranının yürürlüğe g�rmes�nden sonra yapılacak ödemeler�n tutarı, sayısı �le aralıklarının
değ�şmes�ne �l�şk�n ayrıntılara yer ver�l�r. Fa�z oranının artırılması hâl�nde, yen� fa�z oranı
ger�ye dönük olarak uygulanamaz. Tüket�c�, b�ld�r�m tar�h�nden �t�baren en geç altmış gün
�ç�nde borcun tamamını öded�ğ� ve kred� kullanmaya son verd�ğ� takd�rde fa�z artışından
etk�lenmez.
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Erken ödeme
MADDE 27- (1) Tüket�c�, vades� gelmem�ş b�r veya b�rden çok taks�t ödemes�nde

bulunab�l�r veya kred� borcunun tamamını erken ödeyeb�l�r. Bu hâllerde kred� veren, erken
ödenen m�ktara göre gerekl� tüm fa�z ve d�ğer mal�yet unsurlarına �l�şk�n �nd�r�m yapmakla
yükümlüdür.

Temerrüt
MADDE 28- (1) Bel�rl� sürel� kred� sözleşmeler�nde tüket�c�n�n taks�tler� ödemede

temerrüde düşmes� durumunda, kred� veren, borcun tamamının �fasını talep etme hakkını
saklı tutmuşsa, bu hak ancak kred� veren�n bütün ed�mler�n� �fa etm�ş olması, tüket�c�n�n de
b�rb�r�n� �zleyen en az �k� taks�d� ödemede temerrüde düşmes� hâl�nde kullanılab�l�r. Kred�
veren�n bu hakkı kullanab�lmes� �ç�n tüket�c�ye en az otuz gün süre vererek muaccel�yet
uyarısında bulunması zorunludur.

(2) Muaccel kılınan taks�tler�n hesaplanmasında fa�z, kom�syon ve benzer� masraflar
d�kkate alınmaz.

S�gorta yaptırılması
MADDE 29- (1) Tüket�c�n�n yazılı veya kalıcı ver� saklayıcısı aracılığıyla açık taleb�

olmaksızın kred� �le �lg�l� s�gorta yaptırılamaz. Tüket�c�n�n s�gorta yaptırmak �stemes�
hâl�nde, �sted�ğ� s�gorta ş�rket�nden sağladığı tem�nat, kred� veren tarafından kabul ed�lmek
zorundadır. Bu s�gortanın kred� konusuyla, meblağ s�gortalarında kalan borç tutarıyla ve
vades�yle uyumlu olması gerek�r.

Bağlı kred�ler
MADDE 30- (1) Bağlı kred� sözleşmes�; tüket�c� kred�s�n�n münhasıran bel�rl� b�r

malın veya h�zmet�n tedar�k�ne �l�şk�n b�r sözleşmen�n f�nansmanı �ç�n ver�ld�ğ� ve bu �k�
sözleşmen�n objekt�f açıdan ekonom�k b�rl�k oluşturduğu sözleşmed�r.

(2) Ekonom�k b�rl�ğ�n varlığı;
a) Satıcı veya sağlayıcının tüket�c� �ç�n kred�y� f�nanse ett�ğ�,
b) Üçüncü b�r tarafça f�nanse ed�lmes� durumunda, kred� veren�n kred� sözleşmes�n�n

�mzalanması veya hazırlanması �le �lg�l� olarak satıcı veya sağlayıcının h�zmetler�nden
yararlandığı,

c) Bel�rl� b�r mal veya h�zmet�n ver�lmes�n�n kred� sözleşmes�nde açıkça bel�rt�ld�ğ�,
durumlarından en az b�r�n�n varlığı hâl�nde kabul ed�l�r.

(3) Tüket�c�n�n mal veya h�zmet tedar�k�ne �l�şk�n sözleşmeden cayması ve buna
�l�şk�n b�ld�r�m�n cayma süres� �ç�nde ayrıca kred� verene de yönelt�lmes� hâl�nde, bağlı
kred� sözleşmes� de herhang� b�r tazm�nat veya ceza� şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın
sona erer.

(4) Bağlı kred�lerde, mal veya h�zmet h�ç ya da gereğ� g�b� tesl�m veya �fa ed�lmez �se
satıcı, sağlayıcı ve kred� veren, tüket�c�n�n satış sözleşmes�nden dönme veya bedelden
�nd�r�m hakkını kullanması hâl�nde mütesels�len sorumludur. Tüket�c�n�n bedelden �nd�r�m
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hakkını kullanması hâl�nde bağlı kred� de bu oranda �nd�r�l�r ve ödeme planı buna göre
değ�şt�r�l�r. Tüket�c�n�n sözleşmeden dönme hakkını kullanması hâl�nde, o güne kadar
yapmış olduğu ödemen�n �ades� hususunda satıcı, sağlayıcı ve kred� veren mütesels�len
sorumludur. Ancak, kred� veren�n sorumluluğu; malın tesl�m veya h�zmet�n �fa ed�lmed�ğ�
durumlarda satış sözleşmes�nde veya bağlı kred� sözleşmes�nde bel�rt�len malın tesl�m veya
h�zmet�n �fa ed�lme tar�h�nden, malın tesl�m veya h�zmet�n �fa ed�ld�ğ� durumlarda malın
tesl�m veya h�zmet�n �fa ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren, kullanılan kred� m�ktarı �le sınırlı olmak
üzere b�r yıldır.
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(5) Kred� veren �le satıcı veya sağlayıcı arasında bel�rl� b�r malın veya h�zmet�n
tedar�k�ne �l�şk�n b�r sözleşme olmaksızın, tüket�c�n�n kend�s� tarafından bel�rlenen malın
veya h�zmet�n bedel�n�n kred� veren tarafından ödenmes� suret�yle kullandırılan kred�ler
bağlı kred� sayılmaz.

D�ğer hususlar
MADDE 31- (1) Bel�rl� sürel� kred� sözleşmes�ne �l�şk�n b�r hesap açılması ve bu

hesaptan sadece kred� �le �lg�l� �şlemler yapılması durumunda, tüket�c�den bu hesaba �l�şk�n
herhang� b�r �s�m altında ücret veya masraf talep ed�lemez. Bu hesap, tüket�c�n�n aks�ne
yazılı taleb� olmaması hâl�nde kred�n�n ödenmes� �le kapanır.

(2) Tüket�c�n�n açık tal�matı olmaksızın, bel�rl� sürel� kred� sözleşmes� �le �l�şk�l� b�r
kred�l� mevduat sözleşmes� yapılamaz.

(3) Kart çıkaran kuruluşlar, tüket�c�lere yıllık üyel�k a�datı ve benzer� �s�m altında
ücret tahs�l etmed�kler� b�r kred� kartı türü sunmak zorundadır.

(4) Sözleşme önces� b�lg�lend�rme, sözleşmen�n zorunlu �çer�ğ�, kapsam dışı
sözleşmeler, tüket�c� �le kred� veren�n hak ve yükümlülükler�, cayma hakkı, erken ödeme,
efekt�f yıllık fa�z�n hesaplanması, tüket�c� kred�ler�ne �l�şk�n reklamların zorunlu �çer�ğ�,
fes�h hakkının kullanılması, temerrüt, kred�n�n devr�, bağlı kred� �le d�ğer hususlara �l�şk�n
usul ve esaslar yönetmel�kle bel�rlen�r.

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Konut F�nansmanı

Konut f�nansmanı sözleşmeler�
MADDE 32- (1) Konut f�nansmanı sözleşmes�, konut ed�nmeler� amacıyla;

tüket�c�lere kred� kullandırılması, konutların f�nansal k�ralama yoluyla tüket�c�lere
k�ralanması, sah�p oldukları konutların tem�natı altında tüket�c�lere kred� kullandırılması ve
bu kred�ler�n yen�den f�nansmanı amacıyla kred� kullandırılmasına yönel�k sözleşmed�r.

(2) Konut f�nansmanı sözleşmes� yazılı olarak kurulmadıkça geçerl� olmaz. Geçerl�
b�r sözleşme yapmamış olan konut f�nansmanı kuruluşu, sonradan sözleşmen�n
geçers�zl�ğ�n� tüket�c�n�n aleyh�ne olacak şek�lde �ler� süremez.

Sözleşme önces� b�lg�lend�rme yükümlülüğü
MADDE 33- (1) Konut f�nansmanı kuruluşları, tüket�c�ye, konut f�nansmanı

sözleşmes�n�n koşullarını �çeren sözleşme önces� b�lg� formunu, sözleşmen�n
kurulmasından makul b�r süre önce vermek zorundadır.

Temerrüt
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MADDE 34- (1) Tüket�c�n�n taks�tler� ödemede temerrüde düşmes� durumunda konut
f�nansmanı kuruluşu, kalan borcun tamamının �fasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu
hak ancak konut f�nansmanı kuruluşunun bütün ed�mler�n� �fa etm�ş olması ve tüket�c�n�n
de b�rb�r�n� �zleyen en az �k� taks�d� ödemede temerrüde düşmes� hâl�nde kullanılab�l�r.
Konut f�nansmanı kuruluşunun bu hakkını kullanab�lmes� �ç�n tüket�c�ye en az otuz gün
süre vererek muaccel�yet uyarısında bulunması gerek�r.

(2) Muaccel kılınan taks�tler�n hesaplanmasında fa�z, kom�syon ve benzer� masraflar
d�kkate alınmaz.
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(3) F�nansal k�ralama �şlemler�nde, muaccel�yet uyarısında ver�len süre �ç�nde
tüket�c�n�n ed�m�n� yer�ne get�rmemes� hâl�nde, bu süren�n sona ermes�n� tak�ben konut
f�nansmanı kuruluşu kalan borcun tamamını �fa etme hakkını kullanmak üzere konut
f�nansmanı sözleşmes�n� feshett�ğ� takd�rde, konutu derhâl satışa çıkarmakla yükümlüdür.
Konut f�nansmanı kuruluşu satış önces�nde konut �ç�n 6/12/2012 tar�hl� ve 6362 sayılı
Sermaye P�yasası Kanunu uyarınca yetk� ver�lm�ş olan k�ş� veya kurumlara kıymet takd�r�
yaptırır. Takd�r ed�len kıymet, satıştan en az on �ş günü önce tüket�c�ye b�ld�r�l�r. Konut
f�nansmanı kuruluşu takd�r ed�len kıymet� d�kkate alarak bas�retl� b�r tac�r g�b� davranmak
suret�yle konutun satışını gerçekleşt�r�r. Konutun satışından elde ed�len bedel�n, kalan borcu
aşması hâl�nde aşan kısım tüket�c�ye derhâl öden�r. Konut f�nansmanına yönel�k f�nansal
k�ralama �şlemler�nde 21/11/2012 tar�hl� ve 6361 sayılı F�nansal K�ralama, Faktor�ng ve
F�nansman Ş�rketler� Kanununun 33 üncü maddes� uygulanmaz.

(4) Konutun satışının bu madden�n üçüncü fıkrası kapsamında gerçekleşt�r�lmes� ve
varsa elde ed�len bedel�n kalan borcu aşan kısmının tüket�c�ye ödenmes�n� tak�ben tüket�c�
veya z�lyetl�ğ�n devred�lm�ş olması hâl�nde z�lyetl�ğ� el�nde bulunduran üçüncü şahıslar
konutu tahl�ye etmekle yükümlüdür. Konutun tahl�ye ed�lmemes� hâl�nde konut sah�b�,
9/6/1932 tar�hl� ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 26 ncı ve 27 nc� maddeler� uyarınca
tüket�c� veya z�lyetl�ğ� el�nde bulunduran üçüncü şahıslar aleyh�ne �cra yoluna başvurab�l�r.

Bağlı kred�ler
MADDE 35- (1) Bağlı kred� sözleşmes�; konut f�nansmanı kred�s�n�n münhasıran

bel�rl� b�r konutun satın alınması durumunda b�r sözleşmen�n f�nansmanı �ç�n ver�ld�ğ� ve
bu �k� sözleşmen�n objekt�f açıdan ekonom�k b�r b�rl�k oluşturduğu sözleşmed�r.

(2) Bağlı kred�lerde, konutun h�ç ya da gereğ� g�b� tesl�m ed�lmemes� neden�yle
tüket�c�n�n bu Kanunun 11 �nc� maddes�nde bel�rt�len seç�ml�k haklarından b�r�n�
kullanması hâl�nde, satıcı ve konut f�nansmanı kuruluşu mütesels�len sorumludur. Ancak,
konut f�nansmanı kuruluşunun sorumluluğu; konutun tesl�m ed�lmemes� durumunda konut
satış sözleşmes�nde veya bağlı kred� sözleşmes�nde bel�rt�len konut tesl�m tar�h�nden,
konutun tesl�m ed�lmes� durumunda konutun tesl�m ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren, kullanılan
kred� m�ktarı �le sınırlı olmak üzere b�r yıldır.

(3) Konut f�nansmanı kuruluşları tarafından ver�len kred�ler�n �potek f�nansmanı
kuruluşlarına, konut f�nansmanı fonlarına veya �potek tem�natlı menkul kıymet tem�nat
havuzlarına devrolması hâl�nde dah�, kred� veren konut f�nansmanı kuruluşunun
sorumluluğu devam eder. Kred�y� devralan kuruluş bu madde kapsamında sorumlu olmaz.

(4) Konut f�nansmanı kuruluşu �le satıcı arasında bel�rl� b�r konutun tedar�k�ne �l�şk�n
b�r sözleşme olmaksızın, tüket�c�n�n kend�s� tarafından bel�rlenen konutun bedel�n�n kred�
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veren konut f�nansmanı kuruluşu tarafından ödenmes� suret�yle kullandırılan kred�ler bağlı
kred� sayılmaz.

Fa�z oranı
MADDE 36- (1) Kred�lerde ger� ödeme tutarlarının, f�nansal k�ralama �şlemler�nde

�se k�ra bedeller�n�n anaparayı aşan kısmı bu madde kapsamında fa�z olarak kabul ed�l�r.
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(2) Sözleşmede bel�rt�lmek suret�yle konut f�nansmanına yönel�k kred�lerde ve
f�nansal k�ralama �şlemler�nde fa�z oranı sab�t veya değ�şken olarak ya da aynı kred� �ç�n
her �k� yöntem esas alınmak suret�yle bel�rleneb�l�r. Fa�z oranının sab�t olarak bel�rlenmes�
hâl�nde, sözleşmen�n kurulduğu tar�hte bel�rlenen oran tarafların rızası dışında
değ�şt�r�lemez. Oranın değ�şken olarak bel�rlenmes� hâl�nde �se, başlangıçta sözleşmede
bel�rlenen oran, dönemsel ger� ödeme tutarı başlangıçta sözleşmede bel�rlenen azam�
dönemsel ger� ödeme tutarını aşmamak koşuluyla ve sözleşmede bel�rlenecek yurt �ç�nde
veya yurt dışında genel kabul görmüş ve yaygın olarak kullanılan endekslerden en düşük
olanı baz alınarak değ�şt�r�leb�l�r. Oranların değ�şken olarak bel�rlenmes� hâl�nde bu
yöntem�n muhtemel etk�ler� konusunda tüket�c�ler�n b�lg�lend�r�lmes� şarttır. Bu amaçlarla
kullanılab�lecek referans fa�zler ve endeksler Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası
tarafından bel�rlen�r.

Erken ödeme
MADDE 37- (1) Tüket�c�, vades� gelmem�ş b�r veya b�rden çok taks�t ödemes�nde

bulunab�leceğ� g�b�, konut f�nansmanı borcunun tamamını erken ödeyeb�l�r. Bu hâllerde,
konut f�nansmanı kuruluşu, erken ödenen m�ktara göre gerekl� tüm fa�z ve d�ğer mal�yet
unsurlarına �l�şk�n �nd�r�m yapmakla yükümlüdür.

(2) Fa�z oranının sab�t olarak bel�rlenmes� hâl�nde, sözleşmede yer ver�lmek suret�yle,
b�r ya da b�rden fazla ödemen�n vades�nden önce yapılması durumunda, konut f�nansmanı
kuruluşu tarafından tüket�c�den erken ödeme tazm�natı talep ed�leb�l�r. Erken ödeme
tazm�natı gerekl� fa�z �nd�r�m� yapılarak hesaplanan ve tüket�c� tarafından konut f�nansmanı
kuruluşuna erken ödenen tutarın kalan vades� otuz altı ayı aşmayan kred�lerde yüzde b�r�n�,
kalan vades� otuz altı ayı aşan kred�lerde �se yüzde �k�s�n� geçemez. Oranların değ�şken
olarak bel�rlenmes� hâl�nde tüket�c�den erken ödeme tazm�natı talep ed�lemez.

S�gorta yaptırılması
MADDE 38- (1) Tüket�c�n�n yazılı veya kalıcı ver� saklayıcısı aracılığıyla açık taleb�

olmaksızın kred� �le �lg�l� s�gorta yaptırılamaz. Tüket�c�n�n s�gorta yaptırmak �stemes�
hâl�nde, �sted�ğ� s�gorta ş�rket�nden sağladığı tem�nat, konut f�nansmanı kuruluşu tarafından
kabul ed�lmek zorundadır. Bu s�gortanın kred� konusuyla, meblağ s�gortalarında kalan borç
tutarıyla ve vades�yle uyumlu olması gerek�r.

D�ğer hususlar
MADDE 39- (1) Konut f�nansmanı sözleşmes�ne �l�şk�n b�r hesap açılması ve bu

hesaptan sadece kred� �le �lg�l� �şlemler yapılması durumunda, tüket�c�den bu hesaba �l�şk�n
herhang� b�r �s�m altında ücret veya masraf talep ed�lemez. Bu hesap, tüket�c�n�n aks�ne
yazılı taleb� olmaması hâl�nde kred�n�n ödenmes� �le kapanır.

(2) Tüket�c�n�n açık tal�matı olmaksızın konut f�nansmanı sözleşmes� �le �l�şk�l� b�r
kred�l� mevduat sözleşmes� yapılamaz.
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(3) Bu Bölüm hükümler�n�n uygulanmasında, konut yapı kooperat�fler�n�n gerçek k�ş�
ortakları da tüket�c� olarak kabul ed�l�r.

(4) Sözleşme önces� b�lg�lend�rme, tüket�c� �le konut f�nansmanı kuruluşunun hak ve
yükümlülükler�, sözleşmen�n zorunlu �çer�ğ�, konut f�nansmanı reklamları, yen�den
f�nansman, bağlı kred�, temerrüt, erken ödeme ve yıllık mal�yet oranının hesaplanması �le
d�ğer hususlara �l�şk�n usul ve esaslar yönetmel�kle bel�rlen�r.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ön Ödemel� Konut Satışı

Ön ödemel� konut satış sözleşmeler�
MADDE 40- (1) Ön ödemel� konut satış sözleşmes�, tüket�c�n�n konut amaçlı b�r

taşınmazın satış bedel�n� önceden peş�n veya taks�tle ödemey�, satıcının da bedel�n
tamamen veya kısmen ödenmes�nden sonra taşınmazı tüket�c�ye dev�r veya tesl�m etmey�
üstlend�ğ� sözleşmed�r.

(2) Tüket�c�lere sözleşmen�n kurulmasından en az b�r gün önce, Bakanlıkça
bel�rlenen hususları �çeren ön b�lg�lend�rme formu ver�lmek zorundadır.

(3) Yapı ruhsatı alınmadan, tüket�c�lerle ön ödemel� konut satış sözleşmes� yapılamaz.
Şek�l şartı
MADDE 41- (1) Ön ödemel� konut satışının tapu s�c�l�ne tesc�l ed�lmes�, satış vaad�

sözleşmes�n�n �se noterde düzenleme şekl�nde yapılması zorunludur. Aks� hâlde satıcı,
sonradan sözleşmen�n geçers�zl�ğ�n� tüket�c�n�n aleyh�ne olacak şek�lde �ler� süremez.

(2) Satıcı, geçerl� b�r sözleşme yapılmış olmadıkça tüket�c�den herhang� b�r �s�m
altında ödeme yapmasını veya tüket�c�y� borç altına sokan herhang� b�r belge vermes�n�
�steyemez.

Tem�nat
MADDE 42- (1) Bakanlıkça projedek� konut aded� ya da projen�n toplam bedel�

kr�ter�ne göre bel�rlenecek büyüklüğün üzer�ndek� projeler �ç�n satıcının ön ödemel� konut
satışına başlamadan önce; kapsamı, koşulları ve uygulama esasları Haz�ne Müsteşarlığınca
bel�rlenen b�na tamamlama s�gortası yaptırması veya Bakanlıkça bel�rlenen d�ğer tem�nat
ve şartları sağlaması zorunludur.

(2) B�na tamamlama s�gortası kapsamında sağlanan tazm�nat, tem�nat ve benzer�
güvenceler �flas veya tasf�ye masasına dâh�l ed�lemez, haczolunamaz, üzerler�ne �ht�yat�
tedb�r ve �ht�yat� hac�z konulamaz.

Cayma hakkı
MADDE 43- (1) Tüket�c�, on dört gün �ç�nde herhang� b�r gerekçe göstermeks�z�n ve

ceza� şart ödemeks�z�n ön ödemel� konut satış sözleşmes�nden cayma hakkına sah�pt�r.
Cayma hakkının kullanıldığına da�r b�ld�r�m�n bu süre �ç�nde satıcıya yönelt�lm�ş olması
yeterl�d�r. Satıcı, cayma hakkı konusunda tüket�c�n�n b�lg�lend�r�ld�ğ�n� �spat etmekle
yükümlüdür.

(2) Taşınmazın kısmen veya tamamen bağlı kred�yle alınması durumunda bağlı kred�
sözleşmes�, sözleşmen�n kurulduğu tar�hte hüküm doğurmak üzere bu maddede öngörülen
cayma hakkı süres� sonunda yürürlüğe g�rer. Konut f�nansmanı kuruluşu cayma hakkı
süres� �ç�nde tüket�c�den fa�z, kom�syon, yasal yükümlülük ve benzer� �s�mler altında h�çb�r
masraf talep edemez.
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(3) Satıcının aldığı bedel� ve tüket�c�y� borç altına sokan her türlü belgey� �ade ett�ğ�
tar�hten �t�baren, tüket�c� on gün �ç�nde ed�n�mler�n� �ade eder.

Konutun tesl�m�
MADDE 44- (1) Ön ödemel� konut satışında dev�r veya tesl�m süres� sözleşme

tar�h�nden �t�baren otuz altı ayı geçemez. Kat �rt�fakının tüket�c� adına tapu s�c�l�ne tesc�l
ed�lmes�yle b�rl�kte z�lyetl�ğ�n devr� hâl�nde de dev�r ve tesl�m yapılmış sayılır.
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Sözleşmeden dönme
MADDE 45- (1) (Değ�ş�k: 2/1/2017-KHK-684/8 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-

7074/8 md.) Ön ödemel� konut satışında sözleşme tar�h�nden �t�baren y�rm�dört aya kadar 
tüket�c�n�n herhang� b�r gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkı vardır.
Sözleşmeden dönülmes� durumunda satıcı; konutun satışı veya satış vaad� sözleşmes�
neden�yle oluşan verg�, harç ve benzer� yasal yükümlülüklerden doğan masraflar �le
sözleşme tar�h�nden �t�baren �lk üç ay �ç�n sözleşme bedel�n�n yüzde �k�s�ne, üç �la altı ay
arası �ç�n yüzde dördüne, altı �la on�k� ay arası �ç�n yüzde altısına ve on�k� �la y�rm�dört ay
arası �ç�n de yüzde sek�z�ne kadar tazm�natın ödenmes�n� �steyeb�l�r.

(2) Satıcı, yükümlülükler�n� h�ç ya da gereğ� g�b� yer�ne get�rmezse tüket�c�den
herhang� b�r bedel talep edemez. Tüket�c�n�n ölmes� veya kazanç elde etmekten sürekl�
olarak yoksun kalması sebeb�yle ön ödemeler� yapamayacak duruma düşmes� ya da
sözleşmen�n yer�ne olağan koşullarla yapılacak b�r taks�tle satış sözleşmes�n�n konulmasına
�l�şk�n öner�s�n�n satıcı tarafından kabul ed�lmemes� yüzünden sözleşmeden dönülmes�
hâller�nde tüket�c�den herhang� b�r bedel talep ed�lemez.

(3) Sözleşmeden dönülmes� durumunda, tüket�c�ye �ade ed�lmes� gereken tutar ve
tüket�c�y� borç altına sokan her türlü belge, dönme b�ld�r�m�n�n satıcıya ulaştığı tar�hten
�t�baren en geç yüzseksen gün �ç�nde tüket�c�ye ger� ver�l�r. Satıcının aldığı bedel� ve
tüket�c�y� borç altına sokan her türlü belgey� �ade ett�ğ� tar�hten �t�baren, tüket�c� on gün
�ç�nde ed�n�mler�n� �ade eder. (1)

D�ğer hususlar
MADDE 46- (1) Sözleşme önces� b�lg�lend�rme, sözleşmen�n zorunlu �çer�ğ�, tüket�c�

�le satıcının hak ve yükümlülükler�, cayma hakkı ve sözleşmeden dönme �le d�ğer uygulama
usul ve esasları yönetmel�kle bel�rlen�r.

 
BEŞİNCİ BÖLÜM

D�ğer Tüket�c� Sözleşmeler�
İş yer� dışında kurulan sözleşmeler
MADDE 47- (1) Satıcı veya sağlayıcı �le tüket�c� arasında;
a) Tekl�f�n tüket�c� ya da satıcı veya sağlayıcı tarafından yapılmasına bakılmaksızın �ş

yer� dışında, tarafların eş zamanlı f�z�ksel varlığında kurulan,
b) Tarafların eş zamanlı f�z�ksel varlığında tüket�c�yle �ş yer� dışında görüşülmes�n�n

hemen sonrasında, satıcı veya sağlayıcının �ş yer�nde ya da herhang� b�r uzaktan �let�ş�m
aracıyla kurulan,

c) Mal ve h�zmetler�n tüket�c�ye tanıtımı ya da satışı amacıyla satıcı veya sağlayıcı
tarafından düzenlenen b�r gez� esnasında kurulan,

sözleşmeler �ş yer� dışında kurulan sözleşmeler olarak kabul ed�l�r.
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(2) İş yer� dışında kurulan sözleşmeler, Bakanlık tarafından yetk�lend�r�lm�ş satıcı
veya sağlayıcı tarafından kurulur.

(3) Tüket�c�n�n, �ş yer� dışında kurulan sözleşme ya da buna karşılık gelen herhang�
b�r öner� �le bağlanmadan önce ayrıntıları yönetmel�kte bel�rlenen hususlarda açık ve
anlaşılır şek�lde b�lg�lend�r�lmes� zorunludur. Tüket�c�n�n b�lg�lend�r�ld�ğ�ne �l�şk�n �spat
yükü satıcı veya sağlayıcıya a�tt�r.
–––––––––––––––––––––––––
(1) 2/1/2017 tar�hl� ve 684 sayılı KHK’n�n 8 �nc� maddes�yle, bu fıkrada yer alan “doksan

gün” �bares� “yüzseksen gün” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018
tar�hl� ve 7074 sayılı Kanunun 8 �nc�  maddes�yle aynen kabul ed�lerek kanunlaşmıştır.
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(4) İş yer� dışında kurulan sözleşmeler yazılı olarak kurulmadıkça geçerl� olmaz.
Geçerl� b�r sözleşme kurmamış olan satıcı veya sağlayıcı, sonradan sözleşmen�n
geçers�zl�ğ�n� tüket�c�n�n aleyh�ne olacak şek�lde �ler� süremez. Satıcı veya sağlayıcı;
tüket�c�n�n kend� el yazısı �le sözleşme tar�h�n� yazmasını ve sözleşmey� �mzalamasını
sağlamak, sözleşmen�n b�r nüshasını tüket�c�ye vermek ve mal veya h�zmet� tüket�c�ye
sunmakla yükümlüdür. Sözleşmen�n tüket�c�ye tesl�m ed�ld�ğ�n�n ve mal veya h�zmet�n
sunulduğunun �spatı satıcı veya sağlayıcıya a�tt�r.

(5) Tüket�c�, on dört gün �ç�nde herhang� b�r gerekçe göstermeks�z�n ve ceza� şart
ödemeks�z�n sözleşmeden cayma hakkına sah�pt�r. Cayma hakkının kullanıldığına da�r
b�ld�r�m�n bu süre �ç�nde satıcı veya sağlayıcıya yönelt�lm�ş olması yeterl�d�r. Cayma süres�
�ç�nde satıcı veya sağlayıcı sözleşmeye konu mal veya h�zmet karşılığında tüket�c�den
herhang� b�r �s�m altında ödeme yapmasını veya tüket�c�y� borç altına sokan herhang� b�r
belge vermes�n� �steyemez. Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüket�c�n�n
b�lg�lend�r�ld�ğ�n� �spat etmekle yükümlüdür. Tüket�c�, cayma süres� �ç�nde malın mutat
kullanımı sebeb�yle meydana gelen değ�ş�kl�k ve bozulmalardan sorumlu değ�ld�r.

(6) Satıcı veya sağlayıcının bu maddede bel�rt�len yükümlülüklere aykırı hareket
etmes� veya tüket�c�y� cayma hakkı konusunda gerekt�ğ� şek�lde b�lg�lend�rmemes�
durumunda, tüket�c� cayma hakkını kullanmak �ç�n on dört günlük süreyle bağlı değ�ld�r.
Her hâlükârda bu süre cayma süres�n�n b�tt�ğ� tar�hten �t�baren b�r yıl sonra sona erer.

(7) Sözleşmen�n zorunlu �çer�ğ�, kapsam dışı sözleşmeler, doğrudan satışlar, tüket�c�
�le satıcı ve sağlayıcının hak ve yükümlülükler�, cayma hakkı, b�lg�lend�rme yükümlülüğü,
tesl�mat, satış yapacaklarda aranacak n�tel�kler �le d�ğer uygulama usul ve esasları
yönetmel�kle bel�rlen�r.

Mesafel� sözleşmeler
MADDE 48- (1) Mesafel� sözleşme, satıcı veya sağlayıcı �le tüket�c�n�n eş zamanlı

f�z�ksel varlığı olmaksızın, mal veya h�zmetler�n uzaktan pazarlanmasına yönel�k olarak
oluşturulmuş b�r s�stem çerçeves�nde, taraflar arasında sözleşmen�n kurulduğu ana kadar ve
kurulduğu an da dâh�l olmak üzere uzaktan �let�ş�m araçlarının kullanılması suret�yle
kurulan sözleşmelerd�r.

(2) Tüket�c�, mesafel� sözleşmey� ya da buna karşılık gelen herhang� b�r tekl�f� kabul
etmeden önce ayrıntıları yönetmel�kte bel�rlenen hususlarda ve s�par�ş� onaylandığı takd�rde
ödeme yükümlülüğü altına g�receğ� konusunda açık ve anlaşılır şek�lde satıcı veya sağlayıcı
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tarafından b�lg�lend�r�l�r. Tüket�c�n�n b�lg�lend�r�ld�ğ�ne �l�şk�n �spat yükü satıcı veya
sağlayıcıya a�tt�r.

(3) Satıcı veya sağlayıcı, tüket�c�n�n s�par�ş�n�n kend�s�ne ulaştığı andan �t�baren
taahhüt ed�len süre �ç�nde ed�m�n� yer�ne get�r�r. Mal satışlarında bu süre her hâlükârda otuz
günü geçemez. Satıcı veya sağlayıcının bu süre �ç�nde ed�m�n� yer�ne get�rmemes�
durumunda tüket�c� sözleşmey� feshedeb�l�r.

(4) Tüket�c�, on dört gün �ç�nde herhang� b�r gerekçe göstermeks�z�n ve ceza� şart
ödemeks�z�n sözleşmeden cayma hakkına sah�pt�r. Cayma hakkının kullanıldığına da�r
b�ld�r�m�n bu süre �ç�nde satıcı veya sağlayıcıya yönelt�lm�ş olması yeterl�d�r. Satıcı veya
sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüket�c�n�n b�lg�lend�r�ld�ğ�n� �spat etmekle yükümlüdür.
Tüket�c�, cayma hakkı konusunda gerekt�ğ� şek�lde b�lg�lend�r�lmezse, cayma hakkını
kullanmak �ç�n on dört günlük süreyle bağlı değ�ld�r. Her hâlükârda bu süre cayma
süres�n�n b�tt�ğ� tar�hten �t�baren b�r yıl sonra sona erer. Tüket�c�, cayma hakkı süres� �ç�nde
malın mutat kullanımı sebeb�yle meydana gelen değ�ş�kl�k ve bozulmalardan sorumlu
değ�ld�r.
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(5) Oluşturdukları s�stem çerçeves�nde, uzaktan �let�ş�m araçlarını kullanmak veya
kullandırmak suret�yle satıcı veya sağlayıcı adına mesafel� sözleşme kurulmasına aracılık
edenler, bu maddede yer alan hususlardan dolayı satıcı veya sağlayıcı �le yapılan �şlemlere
�l�şk�n kayıtları tutmak ve �sten�lmes� hâl�nde bu b�lg�ler� �lg�l� kurum, kuruluş ve
tüket�c�lere vermekle yükümlüdür. Ancak bu fıkra kapsamında aracılık edenler, satıcı veya
sağlayıcı �le yaptıkları sözleşmeye aykırı f��ller�nden dolayı sorumludur.

(6) Mesafel� sözleşmelerde, kapsam dışı sözleşmeler, tüket�c� �le satıcı ve sağlayıcının
hak ve yükümlülükler�, cayma hakkı, b�lg�lend�rme yükümlülüğü, tesl�mat �le d�ğer
uygulama usul ve esasları yönetmel�kle bel�rlen�r.

F�nansal h�zmetlere �l�şk�n mesafel� sözleşmeler
MADDE 49- (1) F�nansal h�zmetler, her türlü banka h�zmet�, kred�, s�gorta, b�reysel

emekl�l�k, yatırım ve ödeme �le �lg�l� h�zmetler� �fade eder. F�nansal h�zmetlere �l�şk�n
mesafel� sözleşme, f�nansal h�zmetler�n uzaktan pazarlanmasına yönel�k olarak
oluşturulmuş b�r s�stem çerçeves�nde, sağlayıcı �le tüket�c� arasında uzaktan �let�ş�m
araçlarının kullanılması suret�yle kurulan sözleşmelerd�r.

(2) F�nansal h�zmetlere �l�şk�n mesafel� sözleşmelerde, tüket�c�n�n sözleşmen�n
kurulmasına �l�şk�n �rades�n� açıklamadan önce, cayma hakkı, tüket�c�n�n kabul beyanı
vermes� hâl�nde yükümlülük altına g�receğ� ve ayrıntıları Bakanlıkça bel�rlenen d�ğer
hususlarda, açık, anlaşılır ve kullanılan �let�ş�m araçlarına uygun b�r şek�lde
b�lg�lend�r�lmes� zorunludur. Bu b�lg�lend�rmen�n t�car� amaçla yapıldığı anlaşılır olmalı ve
sesl� �let�ş�m araçlarının kullanıldığı hâllerde sağlayıcının k�ml�ğ� �le görüşme taleb�n�n
sebeb� her görüşmen�n başında bel�rt�lmel�d�r. Tüket�c�n�n sözleşmen�n kurulmasına da�r
kabul beyanı kullanılan �let�ş�m araçlarına uygun olarak f�z�k� veya elektron�k ortamda
tesp�t veya kayıt ed�l�r. Sağlayıcı, cayma hakkının �let�lmes� �le f�z�k� veya elektron�k
ortamda yapılacak tesp�t veya kayıtlar �ç�n gerekl� önlemler� almakla yükümlüdür.

(3) Sağlayıcının, sözleşmen�n bütün şartlarını ve Bakanlıkça bel�rlenen d�ğer
hususları, kâğıt üzer�nde veya kalıcı ver� saklayıcısı aracılığıyla tüket�c�ye �letmes�
zorunludur. Bu yükümlülük, tüket�c�n�n sözleşmey� kuran �rades�n� yöneltmes�nden önce
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veya tüket�c�n�n taleb� üzer�ne yazılı b�lg�lend�rmeye elver�şl� olmayan b�r uzaktan �let�ş�m
aracı kullanılarak sözleşmen�n kurulması hâl�nde sözleşmen�n kurulmasından hemen sonra
yer�ne get�r�l�r.

(4) Tüket�c�, sözleşme �l�şk�s�n�n devam ett�ğ� süre �ç�nde herhang� b�r ücret
ödemeks�z�n sözleşmen�n kâğıt üzer�nde yazılı b�r örneğ�n� talep edeb�l�r. Ayrıca tüket�c�,
f�nansal h�zmet�n n�tel�ğ�yle bağdaşması hâl�nde kullanılan uzaktan �let�ş�m aracını
değ�şt�rme hakkına sah�pt�r.

(5) Tüket�c�, f�nansal h�zmetlere �l�şk�n mesafel� sözleşmelerden on dört gün �ç�nde
herhang� b�r gerekçe göstermeks�z�n ve ceza� şart ödemeks�z�n cayma hakkına sah�pt�r.
Cayma hakkının kullanıldığına da�r b�ld�r�m�n bu süre �ç�nde sağlayıcıya yönelt�lm�ş olması
yeterl�d�r. Sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüket�c�n�n b�lg�lend�r�ld�ğ�n� �spatla
yükümlüdür. S�gorta sözleşmeler�ne ve b�reysel emekl�l�ğe �l�şk�n sözleşmelerde �se cayma
süres� hakkında d�ğer mevzuatta yer alan tüket�c� leh�ne olan hükümler uygulanır.
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(6) F�nansal h�zmetlere �l�şk�n mesafel� sözleşmelerde, tüket�c�n�n sözleşmey� sona
erd�rmes�ne �l�şk�n taleb�n� herhang� b�r uzaktan �let�ş�m aracıyla �letmes� yeterl�d�r.
Tüket�c�, sözleşmey� sona erd�rmek �ç�n sözleşmen�n tes�s ed�lmes�n� sağlayan yöntemden
daha ağır koşullar �çeren b�r yöntem kullanmak zorunda bırakılamaz.

(7) F�nansal h�zmetlere �l�şk�n mesafel� sözleşmelerde, uzaktan �let�ş�m araçlarının
kullanılması, kapsam dışı sözleşmeler, kartla ödeme, tüket�c� �le sağlayıcının hak ve
yükümlülükler�, cayma hakkı �le d�ğer uygulama usul ve esasları yönetmel�kle bel�rlen�r.

Devre tat�l ve uzun sürel� tat�l h�zmet� sözleşmeler�
MADDE 50- (1) Devre tat�l sözleşmes�, b�r yıldan uzun süre �ç�n kurulan ve

tüket�c�ye bu süre zarfında b�rden fazla dönem �ç�n b�r veya daha fazla sayıda gecel�k
konaklama �mkânı veren sözleşmelerd�r.

(2) Devre tat�l sözleşmeler� �le sağlanan hakkın şahs� veya ayn� b�r hak olması bu
madden�n uygulanmasını engellemez. Devre tat�le konu taşınmazın �nşa ed�leceğ� arsa �ç�n
yapı ruhsatı alınmadan tüket�c�lerle ön ödemel� devre tat�l sözleşmes� yapılamaz.

(3) Uzun sürel� tat�l h�zmet� sözleşmes�, b�r yıldan uzun süre �ç�n kurulan ve
tüket�c�ye, bel�rlenen süre zarfında konaklamaya veya konaklama �le b�rl�kte seyahat ya da
d�ğer h�zmetler�n beraber sunulduğu durumlara �l�şk�n �nd�r�m yahut d�ğer menfaatlerden
faydalanma hakkı ver�len sözleşmelerd�r.

(4) Tüket�c�lere aşağıdak� sözleşmeler�n kurulmasından en az b�r gün önce,
Bakanlıkça bel�rlenen hususları �çeren ön b�lg�lend�rme formu ver�lmes� zorunludur:

a) Devre tat�l sözleşmeler�
b) Uzun sürel� tat�l h�zmet� sözleşmeler�
c) Değ�ş�m sözleşmeler�
ç) Satıcı veya sağlayıcının, devre tat�l veya uzun sürel� tat�l h�zmet�n�n alınıp

satılması hususunda tüket�c�ye yardımcı olduğu yen�den satış sözleşmeler�.
(5) Mesafel� satış yöntem�yle kurulan sözleşmeler har�ç olmak üzere satıcı veya

sağlayıcı, tüket�c�n�n kend� el yazısıyla sözleşme tar�h�n� yazmasını ve sözleşmey�
�mzalamasını sağlamakla yükümlüdür. Yazılı veya mesafel� olarak kurulan bu
sözleşmeler�n b�r nüshasının kâğıt üzer�nde veya kalıcı ver� saklayıcısı �le tüket�c�ye
ver�lmes� zorunludur. Daha ağır şek�l şartları öngören kanun hükümler� saklıdır.
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(6) Tüket�c�, on dört gün �ç�nde herhang� b�r gerekçe göstermeks�z�n ve ceza� şart
ödemeks�z�n sözleşmeden cayma hakkına sah�pt�r. Devre mülk hakkı veren sözleşmeler
har�ç olmak üzere, cayma süres� dolmadan satıcı veya sağlayıcı, tüket�c�den herhang� b�r
�s�m altında ödeme yapmasını veya tüket�c�y� borç altına sokan herhang� b�r belge
vermes�n� �steyemez. Devre tat�l, uzun sürel� tat�l h�zmet� sözleşmeler� ve bu sözleşmelerle
b�rl�kte düzenlenm�ş olan yen�den satım, değ�ş�m ve �lg�l� d�ğer tüm sözleşmeler cayma
hakkının kullanılması �le b�rl�kte kend�l�ğ�nden sona erer.

(7) Tüket�c�n�n ödeyeceğ� bedel, kısmen veya tamamen satıcı veya sağlayıcı �le kred�
veren arasındak� anlaşmaya dayanılarak b�r kred� veren tarafından karşılanıyorsa,
tüket�c�n�n sözleşmeden cayması ve buna �l�şk�n b�ld�r�m�n cayma süres� �ç�nde ayrıca kred�
verene de yönelt�lmes� hâl�nde, bağlı kred� sözleşmes� de herhang� b�r tazm�nat veya ceza�
şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın sona erer.
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(8) Bakanlıkça projedek� devre sayısı ya da projen�n toplam bedel� kr�terler�ne göre
bel�rlenecek büyüklüğün üzer�ndek� projeler �ç�n satıcı veya sağlayıcının ön ödemel� devre
tat�le konu taşınmazın satışına başlamadan önce kapsamı, koşulları ve uygulama esasları
Haz�ne Müsteşarlığınca bel�rlenen b�na tamamlama s�gortası yaptırması veya Bakanlıkça
bel�rlenen d�ğer tem�nat veya şartları sağlaması zorunludur. B�na tamamlama s�gortası
kapsamında sağlanan tazm�nat, tem�nat ve benzer� güvenceler �flas veya tasf�ye masasına
dâh�l ed�lemez, haczolunamaz, üzerler�ne �ht�yat� tedb�r ve �ht�yat� hac�z konulamaz.

(9) Devre tat�le konu taşınmazın ön ödemel� satılması durumunda, dev�r veya tesl�m
tar�h�ne kadar tüket�c�n�n herhang� b�r gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkı
vardır. Sözleşmeden dönülmes� durumunda satıcı, sözleşme bedel�n�n yüzde �k�s�ne kadar
tazm�nat talep edeb�l�r. Satıcı, yükümlülükler�n� h�ç ya da gereğ� g�b� yer�ne get�rmezse
tüket�c�den herhang� b�r bedel talep edemez. Sözleşmeden dönülmes� durumunda,
tüket�c�ye �ade ed�lmes� gereken tutar ve tüket�c�y� borç altına sokan her türlü belge, dönme
b�ld�r�m�n�n satıcıya ulaştığı tar�hten �t�baren en geç doksan gün �ç�nde tüket�c�ye ger�
ver�l�r. Satıcının aldığı bedel� ve tüket�c�y� borç altına sokan her türlü belgey� �ade ett�ğ�
tar�hten �t�baren, tüket�c� on gün �ç�nde ed�n�mler�n� �ade eder.

(10) Devre tat�l amaçlı taşınmazın ön ödemel� satışında dev�r ve tesl�m süres�
sözleşme tar�h�nden �t�baren otuz altı ayı geçemez.

(11) Devre tat�l, uzun sürel� tat�l h�zmet�, yen�den satım, değ�ş�m sözleşmeler� ve ön
b�lg�lend�rmen�n �çer�ğ�, tüket�c� �le satıcı ve sağlayıcının hak ve yükümlülükler�, cayma
hakkı, ön ödemel� satışlar �le d�ğer uygulama usul ve esasları yönetmel�kle bel�rlen�r.

Paket tur sözleşmeler�
MADDE 51- (1) Paket tur sözleşmes�, paket tur düzenley�c�ler� veya aracıları

tarafından aşağıdak� h�zmetlerden en az �k�s�n�n b�rl�kte, her şey�n dâh�l olduğu f�yatla
satıldığı veya satımının vaat ed�ld�ğ� ve h�zmet�n y�rm� dört saatten uzun b�r sürey�
kapsadığı veya gecel�k konaklamayı �çerd�ğ� sözleşmelerd�r:

a) Ulaştırma
b) Konaklama
c) Ulaştırma ve konaklama h�zmetler�ne bağlı olmayan başka tur�zm h�zmetler�.
(2) Turun ayrıntılarının, paket tur düzenley�c�s�, aracısı veya tüket�c� tarafından

bel�rlenm�ş olması veya aynı paket tur �ç�ndek� h�zmetler�n ayrı ayrı faturalandırılması
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hâller�nde de bu madde hükümler� uygulanır.
(3) Paket tur düzenley�c�s�n�n Türk�ye’de tems�lc�s�n�n bulunmadığı hâllerde paket tur

aracısı paket tur düzenley�c�s� g�b� sorumlu olur.
(4) Paket tur sözleşmes�n�n kurulmasından önce tüket�c�ye ön b�lg�lend�rme amaçlı

broşür ver�lmes� zorunludur.
(5) Paket tur düzenley�c�ler� veya aracıları, yazılı veya mesafel� olarak kurulan paket

tur sözleşmeler�n�n b�r nüshasını kâğıt üzer�nde veya kalıcı ver� saklayıcısı aracılığıyla
tüket�c�ye vermek zorundadır.
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(6) Tüket�c�, kend�s�nden kaynaklanmayan nedenlerle paket tur sözleşmes�n�n esaslı
unsurlarından b�r�s�n�n değ�şmes� veya turun başlamadan önce �ptal ed�lmes� hâller�nde bu
değ�ş�kl�ğ� veya paket tur düzenley�c�s� tarafından sunulan alternat�f b�r turu kabul
edeb�leceğ� g�b� sözleşmeden dönme hakkına da sah�pt�r. Sözleşmeden dönülmes� hâl�nde
paket tur düzenley�c�s� veya aracısının, dönme b�ld�r�m�n�n kend�s�ne ulaştığı tar�hten
�t�baren tüket�c�n�n ödem�ş olduğu tüm bedel� herhang� b�r kes�nt� yapmaksızın derhâl �ade
etmes� zorunludur.

(7) Tüket�c�n�n, sözleşmen�n �fası sürec�nde ortaya çıkan her türlü eks�kl�k neden�yle
bedel�n �nd�r�lmes�n� talep etme hakkı vardır. Paket tur düzenley�c�s�n�n, tur başladıktan
sonra öneml� b�r yükümlülüğünü yer�ne get�rmed�ğ� veya get�remeyeceğ� tesp�t ed�ld�ğ�nde
tüket�c� sözleşmeden döneb�l�r. Bu hâllerde paket tur düzenley�c�s� veya aracısının ücret
talep etme hakkı sona erer. Yapılmış olan ödemeler�n sözleşmeden dönüldüğü tar�hten
�t�baren tüket�c�ye derhâl �ade ed�lmes� zorunludur. Ancak paket tur düzenley�c�s� o ana
kadar �fa etm�ş olduğu ed�mler �ç�n tüket�c�den h�zmetten faydalandığı oranda uygun b�r
karşılık talep edeb�l�r.

(8) 14/9/1972 tar�hl� ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları B�rl�ğ�
Kanununun zorunlu s�gorta �le �lg�l� hükümler� saklı olmak üzere, paket tur düzenley�c�s�
sözleşmen�n h�ç veya gereğ� g�b� �fa ed�lmemes� neden�yle tüket�c�n�n uğradığı her türlü
zarardan sorumludur. Tüket�c� boşa harcanan tat�l zamanı �ç�n de uygun b�r tazm�nat talep
edeb�l�r.

(9) T�car� veya meslek� faal�yetler� çerçeves�nde paket tur h�zmet�nden faydalanan
k�ş�ler de tüket�c� olarak kabul ed�l�r.

(10) Ön b�lg�lend�rme, sözleşmen�n �çer�ğ�, paket turun devr�, sözleşmede değ�ş�kl�k
yapılmasının koşulları ve bu hâllerde tüket�c�n�n hakları, paket turun �ptal ed�lmes�n�n
sonuçları, paket tur düzenley�c�s�n�n ve aracısının sorumlulukları, tüket�c�n�n hang� hâllerde
tazm�nat talep edeb�leceğ�, sözleşmeden dönme ve sonuçları �le d�ğer uygulama usul ve
esasları yönetmel�kle bel�rlen�r.

Abonel�k sözleşmeler�
MADDE 52- (1) Abonel�k sözleşmes�, tüket�c�n�n, bel�rl� b�r mal veya h�zmet� sürekl�

veya düzenl� aralıklarla ed�nmes�n� sağlayan sözleşmelerd�r.
(2) Yazılı veya mesafel� olarak kurulan bu sözleşmeler�n b�r nüshasının kâğıt üzer�nde

veya kalıcı ver� saklayıcısı �le tüket�c�ye ver�lmes� zorunludur.
(3) Bel�rl� sürel� abonel�k sözleşmeler�ne sözleşmen�n bel�rlenen süre kadar

uzayacağına �l�şk�n hükümler konulamaz; ancak abonel�k sözleşmes�n�n kurulmasından
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sonra, sözleşmen�n sona ereceğ� tar�he kadar tüket�c�n�n talepte bulunması veya onay
vermes� hâl�nde abonel�k sözleşmes� uzatılab�l�r.

(4) Tüket�c�, bel�rs�z sürel� veya süres� b�r yıldan daha uzun olan bel�rl� sürel�
abonel�k sözleşmes�n� herhang� b�r gerekçe göstermeks�z�n ve ceza� şart ödemeks�z�n
�sted�ğ� zaman feshetme hakkına sah�pt�r. Süres� b�r yıldan az olan bel�rl� sürel� abonel�k
sözleşmes�nde satıcı veya sağlayıcı tarafından sözleşme koşullarında değ�ş�kl�k yapılması
hâl�nde de tüket�c� sözleşmey� feshedeb�l�r. Fes�h b�ld�r�m�n�n kâğıt üzer�nde veya kalıcı
ver� saklayıcısı �le satıcı veya sağlayıcıya yönelt�lm�ş olması yeterl�d�r. Satıcı veya
sağlayıcı, abonel�k sözleşmes�n�n fesh� �ç�n sözleşmen�n tes�s ed�lmes�n� sağlayan
yöntemden daha ağır koşullar �çeren b�r yöntem bel�rleyemez.
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(5) Satıcı veya sağlayıcı, tüket�c�n�n abonel�ğe son verme �steğ�n� yönetmel�kle
bel�rlenen süreler �ç�nde yer�ne get�rmekle yükümlüdür. Abonel�ğ�n bel�rlenen süreler
�ç�nde sona erd�r�lmed�ğ� durumlarda, bu süreler�n b�t�m�nden �t�baren mal veya h�zmetten
yararlanılmış olsa dah�, tüket�c�den herhang� b�r bedel talep ed�lemez. Satıcı veya sağlayıcı,
fes�h b�ld�r�m�n�n hüküm �fade etmes�nden �t�baren on beş gün �ç�nde tüket�c� tarafından
ödenm�ş olan ücret�n ger� kalan kısmını kes�nt� yapmaksızın �ade etmekle yükümlüdür.

(6) Satıcı veya sağlayıcı, abonel�k sözleşmes�n�n feshed�lmes� �le �lg�l� b�ld�r�m ve
taleplere �l�şk�n �şlemler� yer�ne get�rmek üzere gerekl� tedb�rler� almak ve gerekt�ğ�nde
uygun b�r s�stem kurup bu s�stem� kes�nt�s�z olarak açık tutmakla yükümlüdür.

(7) Sözleşmen�n zorunlu �çer�ğ�, tüket�c� �le satıcı ve sağlayıcının hak ve
yükümlülükler� �le d�ğer uygulama usul ve esasları yönetmel�kle bel�rlen�r.

Sürel� yayın kuruluşlarınca düzenlenen promosyon uygulamaları
MADDE 53- (1) Sürel� yayın kuruluşlarınca düzenlenen ve her ne amaç ve şek�lde

olursa olsun, b�let, kupon, �şt�rak numarası, oyun, çek�l�ş ve benzer� yollarla sürel� yayın
dışında �k�nc� b�r mal veya h�zmet�n ver�lmes�n�n taahhüt ed�ld�ğ� veya ver�ld�ğ� promosyon
uygulamalarında, yönetmel�kle bel�rlenen sürel� yayıncılık amaçlarına uygun kültürel mal
veya h�zmetler dışında başka b�r mal veya h�zmet ver�lemez.

(2) Sürel� yayının b�rden fazla sayıda satın alınmasını gerekt�ren ve bel�rl� b�r zamana
yayılan promosyon uygulamalarının süres�; günlük sürel� yayınlarda yetm�ş beş günü,
haftalık sürel� yayınlarda on sek�z haftayı, daha uzun sürel� yayınlarda �se on �k� ayı
geçemez.

(3) Sürel� yayın kuruluşu, promosyon uygulamasına a�t reklamlarda uygulamaya
konu olan mal veya h�zmet�n Türk�ye genel�nde tesl�m ve �fa tar�hler�ne �l�şk�n programını
�lan etmek ve bu mal veya h�zmet�n tesl�m ve �fasını, promosyon uygulamasının b�t�m�nden
�t�baren kırk beş gün �ç�nde yer�ne get�rmek zorundadır.

(4) Promosyon uygulaması süres�nce, sürel� yayının satış f�yatı, �k�nc� ürün olarak
ver�lmes� taahhüt ed�len mal veya h�zmet�n yol açtığı mal�yet artışı neden�yle artırılamaz.
Promosyon uygulamasına konu olan mal veya h�zmet bedel�n�n tamamının veya b�r
bölümünün tüket�c� tarafından karşılanması �stenemez.

(5) Promosyon uygulamasına konu olan mal veya h�zmet taahhüdü ve dağıtımı
bölünerek yapılamaz ve bu mal veya h�zmet�n ayrılmaz ya da tamamlayıcı parçaları da ayrı
b�r promosyon konusu hâl�ne get�r�lemez. Bu Kanunun uygulanmasında �k�nc� ürün olarak
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ver�lmes� taahhüt ed�len her b�r mal veya h�zmete �l�şk�n �şlemler bağımsız b�r promosyon
uygulaması olarak kabul ed�l�r.

(6) Sürel� yayın kuruluşları tarafından düzenlenmeyen ancak sürel� yayınla doğrudan
veya dolaylı �l�şk�lend�r�len promosyon uygulamaları da bu madde hükümler�ne tab�d�r.

(7) Promosyon uygulamalarına �l�şk�n usul ve esaslar yönetmel�kle bel�rlen�r.
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BEŞİNCİ KISIM
Tüket�c�n�n B�lg�lend�r�lmes� ve Menfaatler�n�n Korunması

F�yat et�ket�
MADDE 54- (1) Perakende satışa arz ed�len malların veya ambalajlarının yahut

kaplarının üzer�ne kolaylıkla görüleb�l�r ve okunab�l�r şek�lde tüket�c�n�n ödeyeceğ� tüm
verg�ler dâh�l satış f�yatı ve b�r�m f�yatını gösteren, üret�m yer� ve ayırıcı özell�kler�n� �çeren
et�ket konulması; et�ket konulması mümkün olmayan hâllerde aynı b�lg�ler� kapsayan
l�steler�n görüleb�lecek şek�lde uygun yerlere asılması zorunludur. H�zmetler�n tar�fe ve
f�yatlarını gösteren l�steler de bu madde hükmüne göre düzenlenerek asılır.

(2) Et�ket, tar�fe ve f�yat l�steler�nde bel�rt�len f�yat �le kasa f�yatı arasında fark olması
durumunda tüket�c� leh�ne olan f�yat uygulanır.

(3) İnd�r�ml� satışa konu ed�len mal veya h�zmetler�n �nd�r�ml� satış f�yatı, �nd�r�mden
öncek� f�yatı, tar�fe ve f�yat l�steler� �le et�ketler�nde göster�l�r. İnd�r�ml� satışa konu ed�len
mal veya h�zmetler�n �nd�r�mden öncek� f�yattan daha düşük f�yatla satışa sunulduğunun
�spatı satıcı veya sağlayıcıya a�tt�r.

(4) Bakanlık, beled�yeler ve �lg�l� odalar, bu madde hükümler�n�n uygulanması ve
�zlenmes�ne �l�şk�n �şler� yürütmekle görevl�d�rler.

(5) Et�ket, tar�fe ve f�yat l�steler�, �nd�r�ml� satışlara �l�şk�n süre �le d�ğer uygulama
usul ve esasları yönetmel�kle bel�rlen�r.

Tanıtma ve kullanma kılavuzu
MADDE 55- (1) Tüket�c�n�n kullanımına sunulan malların tanıtım, kullanım,

kurulum, bakım ve bas�t onarımına �l�şk�n Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzuyla,
gerekt�ğ�nde uluslararası sembol ve �şaretler� kapsayan et�ketle satışa sunulması zorunludur.

(2) Malın güvenl� kullanımına �l�şk�n hususların malın üzer�nde yer alması hâl�nde
yazılı ve sesl� �fadeler�n Türkçe olması zorunludur.

(3) Malların �lg�l� tekn�k düzenlemes� uyarınca k�ş�n�n sağlığı �le çevreye zararlı veya
tehl�kel� olab�lmes� durumunda, bu malın güvenl� kullanılab�lmes� �ç�n malın üzer�ne veya
tanıtma ve kullanma kılavuzuna bu durumla �lg�l� açıklayıcı b�lg� ve uyarılar açıkça
görülecek ve okunacak şek�lde konulur veya yazılır.

(4) Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzlarının hazırlanması sorumluluğu üret�c� ve
�thalatçıya; tüket�c�ye ver�lmes� ve tesl�m ed�ld�ğ�n�n �spat sorumluluğu �se satıcıya a�tt�r.

(5) Hang� malların tanıtma ve kullanma kılavuzu ve et�ket �le satılmak zorunda
olduğu ve bunlarda bulunması gereken asgar� unsurlar �le d�ğer uygulama usul ve esasları
yönetmel�kle bel�rlen�r.

Garant� belges�
MADDE 56- (1) Üret�c� ve �thalatçılar, tüket�c�ye yönel�k üret�len veya �thal ed�len

mallar �ç�n �çer�ğ� yönetmel�kle bel�rlenen b�r garant� belges� düzenlemek zorundadır. Bu
belgen�n tekemmül ett�r�lerek tüket�c�ye ver�lmes� sorumluluğu satıcıya a�tt�r.
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(2) Garant� süres� malın tesl�m tar�h�nden �t�baren başlamak üzere asgar� �k� yıldır.
Ancak, özell�ğ� neden�yle bazı malların garant� şartları Bakanlıkça başka b�r ölçü b�r�m� �le
bel�rleneb�l�r.
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(3) Tüket�c� bu Kanunun 11 �nc� maddes�nde bel�rt�len seç�ml�k haklarından onarım
hakkını kullanmışsa, malın garant� süres� �ç�nde tekrar arızalanması veya tam�r� �ç�n
gereken azam� süren�n aşılması veya tam�r�n�n mümkün bulunmadığının anlaşılması
hâller�nde 11 �nc� maddede yer alan d�ğer seç�ml�k haklarını kullanab�l�r. Satıcı tüket�c�n�n
taleb�n� reddedemez. Bu taleb�n yer�ne get�r�lmemes� durumunda satıcı, üret�c� ve �thalatçı
mütesels�len sorumludur.

(4) Hang� malların garant� belges� �le satılmak zorunda olduğu �le d�ğer uygulama
usul ve esasları yönetmel�kle bel�rlen�r.

İht�yar� garant�
MADDE 57- (1) İht�yar� garant�, tüket�c�n�n yasal hakları saklı kalmak kaydıyla mal

veya h�zmetle �lg�l�; değ�ş�m, onarım, bakım, bedel �ades� ve benzer� hususlarda satıcı,
sağlayıcı, üret�c� veya �thalatçı tarafından ver�len �lave taahhüdü �fade eder.

(2) İht�yar� garant� taahhüdü süres�nce, taahhüt ed�len hakların kullanılması neden�yle
tüket�c�den masraf talep ed�lemez.

(3) Taahhütte bulunan, taahhüdünün yanı sıra �lg�l� reklam ve �lanlarında yer alan
�fadelerle de bağlıdır. Bu taahhütte, tüket�c�n�n yasal haklarının saklı olduğu, garant�den
faydalanma koşulları, süres�, garant� veren�n adı �le �let�ş�m b�lg�ler� yer almak zorundadır.

(4) İht�yar� garant� taahhüdünün tüket�c�ye yazılı olarak veya kalıcı ver� saklayıcısı �le
ver�lmes� zorunludur.

(5) İht�yar� garant� taahhüdü, bu maddede öngörülen özell�kler� taşımasa b�le
taahhütte bulunanı bağlar.

Satış sonrası h�zmetler
MADDE 58- (1) Üret�c� veya �thalatçılar, ürett�kler� veya �thal ett�kler� mallar �ç�n

Bakanlıkça bel�rlenen kullanım ömrü süres�nce, satış sonrası bakım ve onarım h�zmetler�n�
sağlamak zorundadır.

(2) Üret�c� veya �thalatçılar, yönetmel�kle bel�rlenen mallar �ç�n Bakanlıkça onaylı
satış sonrası h�zmet yeterl�l�k belges� almak zorundadır.

(3) B�r malın yetk�l� serv�s �stasyonlarındak� tam�r süres�, yönetmel�kle bel�rlenen
azam� sürey� geçemez.

(4) Üret�c� veya �thalatçılar, yetk�l� serv�s �stasyonlarını kend�ler� kurab�leceğ� g�b�
serv�s �stasyonlarının verd�ğ� h�zmetlerden sorumlu olmak şartıyla kurulu bulunan serv�s
�stasyonlarından veya serv�s organ�zasyonlarından da faydalanab�l�r.

(5) Herhang� b�r üret�c� veya �thalatçıya bağlı olmaksızın faal�yette bulunan serv�s
�stasyonları da verd�kler� h�zmetten dolayı tüket�c�ye karşı sorumludur.

(6) İthalatçının herhang� b�r şek�lde t�car� faal�yet�n�n sona ermes� hâl�nde bakım ve
onarım h�zmetler�n�n sunulmasından garant� süres� boyunca satıcı, üret�c� ve yen� �thalatçı
mütesels�len sorumludur. Garant� süres� geçt�kten sonra �se kullanım ömrü süres�nce bakım
ve onarım h�zmetler�n� üret�c� veya yen� �thalatçı sunmak zorundadır.

(7) Serv�s �stasyonlarının kuruluşu, �şley�ş�, sayısı, özell�kler� �le d�ğer uygulama usul
ve esasları yönetmel�kle bel�rlen�r.
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Tüket�c�n�n b�l�nçlend�r�lmes�
MADDE 59- (1) Tüket�c�n�n b�l�nçlend�r�lmes� konusunda örgün ve yaygın eğ�t�m

kurumlarının ders programlarına, Bakanlığın görüşü alınarak M�llî Eğ�t�m Bakanlığınca
gerekl� �laveler yapılır.

(2) Ülke genel�nde yayın yapan radyo ve telev�zyon kuruluşları 08.00-22.00 saatler�
arasında, ayda on beş dak�kadan az olmamak üzere tüket�c�n�n b�l�nçlend�r�lmes� amacıyla
yayınlar yapmak zorundadır. Yapılan yayınların tar�h, saat, süre ve �çer�k b�lg�ler� l�ste
hâl�nde her ay düzenl� olarak Radyo ve Telev�zyon Üst Kuruluna b�ld�r�l�r. Bu saatler
dışında yapılan yayınlar, aylık on beş dak�kalık süreye dâh�l ed�lmez. Bu süreler, Radyo ve
Telev�zyon Üst Kurulu tarafından denetlen�r ve sonuçları Bakanlığa b�ld�r�l�r.

Tüket�c� ödüller�
MADDE 60- (1) Tüket�c� ödüller�, tüket�c�n�n korunması ve b�l�nçlend�r�lmes� �le

yasal haklarını kullanmaları konusunda özend�r�lmes� amaçlarına yönel�k olarak ver�len
ödüllerd�r.

(2) Tüket�c� ödülü ve benzer� �s�mler altında ver�len ödüller�n herhang� b�r menfaat
tem�n ed�lmeks�z�n ver�lmes� ve bu ödüller�n önceden �lan ed�len objekt�f kr�terlere
dayanması esastır.

(3) Tüket�c� ödülü ver�lmes�ne �l�şk�n usul ve esaslar yönetmel�kle bel�rlen�r.
 

ALTINCI KISIM
T�car� Reklam ve Haksız T�car� Uygulamalar

T�car� reklam
MADDE 61- (1) T�car� reklam, t�caret, �ş, zanaat veya b�r meslekle bağlantılı olarak;

b�r mal veya h�zmet�n satışını ya da k�ralanmasını sağlamak, hedef k�tley� oluşturanları
b�lg�lend�rmek veya �kna etmek amacıyla reklam verenler tarafından herhang� b�r mecrada
yazılı, görsel, �ş�tsel ve benzer� yollarla gerçekleşt�r�len pazarlama �let�ş�m� n�tel�ğ�ndek�
duyurulardır.

(2) T�car� reklamların Reklam Kurulunca bel�rlenen �lkelere, genel ahlaka, kamu
düzen�ne, k�ş�l�k haklarına uygun, doğru ve dürüst olmaları esastır.

(3) Tüket�c�y� aldatıcı veya onun tecrübe ve b�lg� noksanlıklarını �st�smar ed�c�, can
ve mal güvenl�ğ�n� tehl�keye düşürücü, ş�ddet hareketler�n� ve suç �şlemey� özend�r�c�,
kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve engell�ler� �st�smar ed�c� t�car�
reklam yapılamaz.

(4) Reklam olduğu açıkça bel�rt�lmeks�z�n yazı, haber, yayın ve programlarda, mal
veya h�zmetlere �l�şk�n �s�m, marka, logo veya d�ğer ayırt ed�c� şek�l veya �fadelerle t�car�
unvan veya �şletme adlarının reklam yapmak amacıyla yer alması ve tanıtıcı mah�yette
sunulması örtülü reklam olarak kabul ed�l�r. Her türlü �let�ş�m aracında sesl�, yazılı ve
görsel olarak örtülü reklam yapılması yasaktır.

(5) Aynı �ht�yaçları karşılayan ya da aynı amaca yönel�k rak�p mal veya h�zmetler�n
karşılaştırmalı reklamı yapılab�l�r.

(6) Reklam verenler t�car� reklamlarında yer alan �dd�aların doğruluğunu �spatla
yükümlüdür.
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(7) Reklam verenler, reklam ajansları ve mecra kuruluşları bu madde hükümler�ne
uymakla yükümlüdür.

(8) T�car� reklamlara �l�şk�n get�r�lecek sınırlamalar �le bu reklamlarda uyulması
gereken usul ve esaslar yönetmel�kle bel�rlen�r.
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Haksız t�car� uygulamalar
MADDE 62- (1) B�r t�car� uygulamanın; meslek� özen�n gerekler�ne uymaması ve

ulaştığı ortalama tüket�c�n�n ya da yöneld�ğ� grubun ortalama üyes�n�n mal veya h�zmete
�l�şk�n ekonom�k davranış b�ç�m�n� öneml� ölçüde bozması veya öneml� ölçüde bozma
�ht�mal�n�n olması durumunda haksız olduğu kabul ed�l�r. Özell�kle aldatıcı veya saldırgan
n�tel�kte olan uygulamalar �le yönetmel�k ek�nde yer alan uygulamalar haksız t�car�
uygulama olarak kabul ed�l�r. Tüket�c�ye yönel�k haksız t�car� uygulamalar yasaktır.

(2) T�car� uygulamanın haksız olduğunun �dd�a ed�lmes� hâl�nde, t�car� uygulamada
bulunan, bu uygulamasının haksız t�car� uygulama olmadığını �spatla yükümlüdür.

(3) Haksız t�car� uygulamanın reklam yoluyla gerçekleşt�r�ld�ğ� hâllerde bu Kanunun
61 �nc� maddes� hükümler� uygulanır.

(4) Haksız t�car� uygulamaların tesp�t ed�lmes�ne ve bunların denetlenmes�ne �l�şk�n
usul ve esaslar �le her hâlükârda haksız t�car� uygulama olarak kabul ed�lecek uygulamalar
yönetmel�kle bel�rlen�r.

Reklam Kurulu
MADDE 63- (1) T�car� reklamlarda uyulması gereken �lkeler� bel�rleme ve haksız

t�car� uygulamalara karşı tüket�c�y� korumaya yönel�k düzenlemeler� yapma, bu hususlar
çerçeves�nde �nceleme ve gerekt�ğ�nde denet�m yapma, �nceleme ve denet�m sonucuna göre
durdurma veya aynı yöntemle düzeltme veya �dar� para cezası veya gerekl� görülen hâllerde
de üç aya kadar tedb�ren durdurma cezası verme hususlarında görevl� b�r Reklam Kurulu
oluşturulur. Kurul tedb�ren durdurma kararı verme yetk�s�n� Reklam Kurulu Başkanına
devredeb�l�r. Kurulun kararları Bakanlıkça uygulanır.

(2) Başkanlığı, Bakanın görevlend�receğ� �lg�l� Genel Müdür tarafından yürütülen
Reklam Kurulu;

a) Bakanlığın �lg�l� Genel Müdür yardımcıları arasından görevlend�receğ� b�r üye,
b) Adalet Bakanlığının, bu Bakanlıkta �dar� görevlerde çalışan hâk�m veya savcılar

arasından görevlend�receğ� b�r üye,
c) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görevlend�receğ� b�r üye,
ç) Sağlık Bakanlığının görevlend�receğ� b�r üye,
d) Kültür ve Tur�zm Bakanlığının görevlend�receğ� b�r üye,
e) Radyo ve Telev�zyon Üst Kurulunun görevlend�receğ� b�r üye,
f) Türk Standartları Enst�tüsünden b�r üye,
g) Ankara, İstanbul ve İzm�r büyükşeh�r beled�yeler�n�n kend� aralarından seçeceğ�

b�r üye,
ğ) Yükseköğret�m Kurulunun, reklamcılık, �let�ş�m veya t�caret hukuku alanında

uzman öğret�m üyeler� arasından görevlend�receğ� b�r üye,
h) Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ�n�n, Türk�ye Medya ve İlet�ş�m Mecl�s� üyeler�

arasından görevlend�receğ� b�r üye,
ı) Türk�ye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunun görevlend�receğ� b�r üye,
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�) Tüket�c� Konsey�n�n Konseye katılan tüket�c� örgütü tems�lc�ler� arasından seçeceğ�
b�r üye,

j) Reklam verenler dernekler�n�n veya varsa üst kuruluşlarının seçeceğ� b�r üye,
k) Reklamcılar dernekler�n�n veya varsa üst kuruluşlarının seçeceğ� b�r üye,
l) Türk Eczacıları B�rl�ğ�n�n görevlend�receğ� eczacı b�r üye,
m) Türk D�ş Hek�mler� B�rl�ğ�n�n görevlend�receğ� d�ş hek�m� b�r üye,
n) Türk Tab�pler� B�rl�ğ� Merkez Konsey�n�n görevlend�receğ� doktor b�r üye,
o) Türk�ye Barolar B�rl�ğ�n�n görevlend�receğ� avukat b�r üye,
olmak üzere başkan dâh�l on dokuz üyeden oluşur.
(3) Kurul üyeler�n�n görev süreler� üç yıldır. Süres� b�tenler yen�den

görevlend�r�leb�l�r veya seç�leb�l�r. Üyel�kler herhang� b�r sebeple boşaldığı takd�rde
boşalan üyel�klere �k�nc� fıkra esasları dâh�l�nde b�r ay �ç�nde görevlend�rme veya seç�m
yapılır. Süres� dolan üyen�n görev�, yen� üye görev�ne başlayıncaya kadar devam eder.

(4) Kurul ayda en az b�r defa veya �ht�yaç duyulduğu her zaman Başkanın çağrısı
üzer�ne toplanır.

(5) Kurul, Başkan dâh�l en az on b�r üyen�n hazır bulunması �le toplanır ve toplantıya
katılanların salt çoğunluğu �le karar ver�r. Oyların eş�t olması hâl�nde Başkanın oy
kullandığı taraf çoğunluğu sağlar.

(6) Bakanlıkça, Kurulun karar vermes�ne yardımcı olmak üzere sektörel alanlarda
�ht�sas kom�syonları kurulur. Kom�syonlar, başkan dâh�l en az üç en fazla beş k�ş�den
oluşur.

(7) Kurul Başkan ve üyeler� �le �ht�sas kom�syonu başkan ve üyeler�ne ödenecek
huzur hakkı ve huzur ücret� �le buna �l�şk�n usul ve esaslar Mal�ye Bakanlığının uygun
görüşü alınarak Bakanlıkça bel�rlen�r.

(8) Kurul, �ncelemes�n� �lg�l� belgeler�n yer aldığı dosya üzer�nden yapar. Kurulun
sekretarya h�zmetler� Genel Müdürlük tarafından yer�ne get�r�l�r.

(9) Kurul, gerekl� gördüğü takd�rde özel uzmanlık gerekt�ren hususlarla �lg�l� olarak
�ht�sas sah�b� ün�vers�teler, özel hukuk tüzel k�ş�ler� �le gerçek k�ş�ler�n görüşler�ne
başvurab�l�r.

(10) Kurul kararları, tüket�c�ler�n b�lg�lend�r�lmes�, aydınlatılması ve ekonom�k
çıkarlarının korunması amacıyla Bakanlıkça açıklanır.

(11) Reklam Kurulunun ve �ht�sas kom�syonlarının kuruluşu, görevler�, çalışma usul
ve esasları �le sekretarya h�zmetler� ve d�ğer hususlar yönetmel�kle bel�rlen�r.

 
YEDİNCİ KISIM

Tüket�c� Kuruluşları
BİRİNCİ BÖLÜM

Tüket�c� Konsey� ve Reklam Konsey�
Tüket�c� Konsey�
MADDE 64- (1) Tüket�c� sorunlarının ve �ht�yaçlarının bel�rlenmes� �le çıkarlarının

korunmasına �l�şk�n gerekl� tedb�rler� araştırmak ve bu Kanunun uygulanmasına yönel�k
tedb�rlere da�r görüşler� öncel�kle ele alınmak üzere �lg�l� merc�lere �letmek amacıyla yılda
en az b�r kez Bakanlığın koord�natörlüğünde Tüket�c� Konsey� toplanır.
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(2) Tüket�c� Konsey�ne kamu kurum ve kuruluşlarından gelen tems�lc�ler�n sayısı,
h�çb�r şek�lde Konsey�n toplam üye sayısının yüzde ell�s�nden fazla olamaz.

(3) Tüket�c� Konsey�n�n üyeler�, çalışma usul ve esasları �le d�ğer hususlar
yönetmel�kle bel�rlen�r.

Reklam Konsey�
MADDE 65- (1) Reklam pol�t�kalarının oluşturulması ve uygulanması �le �lg�l� olarak

çağdaş �let�ş�m uygulamalarını tak�p etmek, reklam sektörünün ve reklam denet�m �şlev�n�n
gel�şt�r�lmes�ne yönel�k araştırma ve çalışmalar yapmak, bu alanda görüş ve öner�lerde
bulunmak ve bu görüş ve öner�ler� �lg�l� merc�lere �letmek amacıyla yılda en az b�r kez
Bakanlığın koord�natörlüğünde Reklam Konsey� toplanır.

(2) Reklam Konsey�ne kamu kurum ve kuruluşlarından gelen tems�lc�ler�n sayısı,
h�çb�r şek�lde Konsey�n toplam üye sayısının yüzde ell�s�nden fazla olamaz.

(3) Reklam Konsey�n�n üyeler�, çalışma usul ve esasları �le d�ğer hususlar
yönetmel�kle bel�rlen�r.

 
İKİNCİ BÖLÜM

Tüket�c� Hakem Heyet�
Kuruluşu ve görev alanı
MADDE 66- (1) Bakanlık, tüket�c� �şlemler� �le tüket�c�ye yönel�k uygulamalardan

doğab�lecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla �l merkezler�nde ve yeterl�l�k şartları
yönetmel�kle bel�rlenen �lçe merkezler�nde en az b�r tüket�c� hakem heyet� oluşturmakla
görevl�d�r.

(2) Başkanlığı �llerde t�caret �l müdürü, �lçelerde �se kaymakam veya bunların
görevlend�receğ� b�r memur tarafından yürütülen tüket�c� hakem heyet�;

a) Beled�ye başkanının konunun uzmanı beled�ye personel� arasından
görevlend�receğ� b�r üye,

b) Baronun, mensupları arasından görevlend�receğ� b�r üye,
c) Satıcının tac�r olduğu uyuşmazlıklarda t�caret ve sanay� odasının ya da bunların

ayrı ayrı örgütlend�ğ� yerlerde t�caret odasının; satıcının esnaf ve sanatkâr olduğu
uyuşmazlıklarda, �llerde esnaf ve sanatkârlar odaları b�rl�ğ�n�n, �lçelerde �se en fazla üyeye
sah�p esnaf ve sanatkârlar odasının görevlend�receğ� b�r üye,

ç) Tüket�c� örgütler�n�n kend� aralarından seçecekler� b�r üye,
olmak üzere başkan dâh�l beş üyeden oluşur. Başkan ve üyeler�n bu fıkrada yer alan

n�tel�klere sah�p yedekler� de ayrıca bel�rlen�r. (Ek cümleler:11/7/2020-7249/26 md.)
B�rden fazla baro kurulan �llerde �l ve �lçe tüket�c� hakem heyetler�ne üye
görevlend�r�lmes�, baroların eş�t ve dönüşümlü tems�l� esas alınarak yapılır.
Görevlend�rmeye �l�şk�n usul ve esaslar Türk�ye Barolar B�rl�ğ� tarafından hazırlanan
yönetmel�kte göster�l�r.

(3) Tüket�c� hakem heyet�n�n oluşumunun sağlanamadığı yerlerde noksan üyel�kler,
yönetmel�kle bel�rlenen üyel�k n�tel�kler�ne sah�p Devlet memurları arasından �llerde t�caret
�l müdürü, �lçelerde �se kaymakam tarafından tamamlanır.

12178
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Raportör
MADDE 67- (1) Raportörler �l ve �lçe merkezler�nde kurulu bulunan tüket�c� hakem

heyetler�nde �st�hdam ed�leb�l�r. Raportör sayısının yeterl� olmadığı �llerde t�caret �l müdürü
tarafından t�caret �l müdürlüğü personel� arasından, �lçelerde �se kaymakam tarafından
�lçede görevl� Devlet memurları arasından yeterl� sayıda raportör görevlend�r�l�r.

(2) Tüket�c� hakem heyet� raportörler�, heyet�n çalışmalarına ve kararlarına esas
olacak dosyaları hazırlamak ve uyuşmazlığa �l�şk�n raporu sunmakla görevl�d�r.

Başvuru (1)
MADDE 68- (1) Tarafların İcra ve İflas Kanunundak� hakları saklı olmak kaydıyla;

değer� dört b�n Türk L�rasının altında bulunan uyuşmazlıklarda �lçe tüket�c� hakem
heyetler�ne, altı b�n Türk L�rasının altında bulunan uyuşmazlıklarda �l tüket�c� hakem
heyetler�ne, büyükşeh�r statüsünde bulunan �llerde �se dört b�n Türk L�rası �le altı b�n Türk
L�rası arasındak� uyuşmazlıklarda �l tüket�c� hakem heyetler�ne başvuru zorunludur. Bu
değerler�n üzer�ndek� uyuşmazlıklar �ç�n tüket�c� hakem heyetler�ne başvuru yapılamaz. (2)

(2) Tüket�c� hakem heyetler� kend�ler�ne yapılan başvuruları gereğ�n� yapmak üzere
kabul etmek zorundadır.

(3) Başvurular, tüket�c�n�n yerleş�m yer�n�n bulunduğu veya tüket�c� �şlem�n�n
yapıldığı yerdek� tüket�c� hakem heyet�ne yapılab�l�r. Tüket�c� hakem heyet�n�n
bulunmadığı yerlerde �se başvuruların nerelere yapılacağı ve bu başvuruların hang� tüket�c�
hakem heyet�nce karara bağlanacağı yönetmel�kle bel�rlen�r.

(4) Bu maddede bel�rt�len parasal sınırlar her takv�m yılı başından �t�baren geçerl�
olmak üzere, o yıl �ç�n 4/1/1961 tar�hl� ve 213 sayılı Verg� Usul Kanununun mükerrer 298
�nc� maddes� hükümler� uyarınca tesp�t ve �lan ed�len yen�den değerleme oranında
artırılarak uygulanır. Bu artışların hesabında on Türk L�rasının küsuru d�kkate alınmaz.

(5) Bu madde tüket�c�ler�n �lg�l� mevzuatına göre alternat�f uyuşmazlık çözüm
merc�ler�ne başvurmasına engel değ�ld�r.

İnceleme
MADDE 69- (1) Tüket�c� hakem heyetler� uyuşmazlık konusuna �l�şk�n her türlü b�lg�

ve belgey� taraflardan, �lg�l� kurum veya kuruluşlardan �steyeb�l�r.
Karar ve karara �t�raz
MADDE 70- (1) İl ve �lçe tüket�c� hakem heyet�n�n verd�ğ� kararlar tarafları bağlar.

(Ek cümle: 10/9/2014 - 6552/140 md.) Tüket�c� hakem heyetler�nce vekâlet ücret�
ödenmes�ne karar ver�lemez.

(2) Tüket�c� hakem heyet� kararları 11/2/1959 tar�hl� ve 7201 sayılı Tebl�gat Kanunu
hükümler�ne göre taraflara tebl�ğ ed�l�r. Tüket�c� hakem heyet�n�n kararları, İcra ve İflâs
Kanununun �lamların yer�ne get�r�lmes� hakkındak� hükümler�ne göre yer�ne get�r�l�r.

(3) Taraflar, tüket�c� hakem heyet�n�n kararlarına karşı tebl�ğ tar�h�nden �t�baren on
beş gün �ç�nde tüket�c� hakem heyet�n�n bulunduğu yerdek� tüket�c� mahkemes�ne �t�raz
edeb�l�r. İt�raz, tüket�c� hakem heyet� kararının �crasını durdurmaz. Ancak talep ed�lmes�
şartıyla hâk�m, tüket�c� hakem heyet� kararının �crasını tedb�r yoluyla durdurab�l�r.
––––––––––––––––––
(1) Bu maddede yer alan parasal sınırların 1/1/2021 tar�h�nden �t�baren uygulanması �le

�lg�l� olarak 26/12/2020 tar�hl� ve 31346 sayılı Resm� Gazete’ de yayımlanan T�caret
Bakanlığının 6502 Sayılı Tüket�c�n�n Korunması Hakkında Kanunun 68 �nc� ve Tüket�c�
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Hakem Heyetler� Yönetmel�ğ�n�n 6 ncı Maddeler�nde Yer Alan Parasal Sınırların
Artırılmasına İl�şk�n Tebl�ğ�ne bakınız.

(2) 6/12/2017 tar�hl� ve 7063 sayılı Kanunun 11 �nc� maddes�yle bu fıkrada yer alan
“Değer�” �bares� “Tarafların İcra ve İflas Kanunundak� hakları saklı olmak kaydıyla;
değer�” şekl�nde, “�k� b�n” �bareler� “dört b�n” ve “üç b�n” �bareler� “altı b�n” şekl�nde
değ�şt�r�lm�şt�r.
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(4) İt�raz olunan kararın, esas yönünden kanuna uygun olup da, kanunun olaya

uygulanmasında hata ed�lm�ş olmasından dolayı �t�razın kabul ed�lmes� gerekt�ğ� veya
kanuna uymayan husus hakkında yen�den yargılamayı gerekt�rmed�ğ� takd�rde tüket�c�
mahkemes� evrak üzer�nde, kararı değ�şt�rerek veya düzelterek onama kararı vereb�l�r.
Tarafların k�ml�kler�ne, t�car� unvanlarına a�t yanlışlıklarla, yazı, hesap veya d�ğer açık
�fade yanlışlıkları hakkında da bu hüküm uygulanır. Karar, usule ve kanuna uygun olup da
göster�len gerekçe doğru bulunmazsa, gerekçe değ�şt�r�lerek veya düzelt�lerek onanır.

(5) Tüket�c� hakem heyet� kararlarına karşı yapılan �t�raz üzer�ne tüket�c�
mahkemes�n�n vereceğ� karar kes�nd�r.

(6) Tüket�c� hakem heyetler�n�n tüket�c� leh�ne verd�ğ� kararlara karşı açılan �t�raz
davalarında, kararın �ptal� durumunda tüket�c� aleyh�ne, avukatlık asgar� ücret tar�fes�ne
göre n�sb� tar�fe üzer�nden vekâlet ücret�ne hükmed�l�r.

(7) Uyuşmazlıkla �lg�l� olarak tüket�c� hakem heyet� tarafından tüket�c� aleyh�ne
ver�len kararlarda tebl�gat ve b�l�rk�ş� ücretler� Bakanlıkça karşılanır. Uyuşmazlığın
tüket�c�n�n leh�ne sonuçlanması durumunda �se, tebl�gat ve b�l�rk�ş� ücretler� 21/7/1953
tar�hl� ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahs�l Usulü Hakkında Kanun hükümler�ne göre
karşı taraftan tahs�l olunarak bütçeye gel�r kayded�l�r.

Huzur hakkı ve ücret�
MADDE 71- (1) Tüket�c� hakem heyet� başkan ve üyeler�ne, raportör olarak

görevlend�r�len d�ğer kamu personel�ne ödenecek huzur hakkı ve huzur ücret� �le b�l�rk�ş�
ücret� ve bu ödemelere �l�şk�n usul ve esaslar Mal�ye Bakanlığının uygun görüşü alınarak
Bakanlıkça bel�rlen�r.

D�ğer hususlar
MADDE 72- (1) Tüket�c� hakem heyetler�n�n kurulması, çalışma usul ve esasları,

raportörler�n n�tel�kler� �le b�l�rk�ş�l�k müesseses�ne �l�şk�n usul ve esaslar �le d�ğer hususlar
yönetmel�kle bel�rlen�r.

 
SEKİZİNCİ KISIM

Yargılama, Denet�m ve Cezaya İl�şk�n Hükümler
Tüket�c� mahkemeler�
MADDE 73- (1) Tüket�c� �şlemler� �le tüket�c�ye yönel�k uygulamalardan

doğab�lecek uyuşmazlıklara �l�şk�n davalarda tüket�c� mahkemeler� görevl�d�r.
(2) Tüket�c� mahkemeler� nezd�nde Bakanlık, tüket�c�ler ve tüket�c� örgütler�

tarafından açılan davalar 2/7/1964 tar�hl� ve 492 sayılı Harçlar Kanununda düzenlenen
harçlardan muaftır.
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(3) Tüket�c� örgütler� üst kuruluşlarınca açılacak davalarda b�l�rk�ş� ücret� ve davanın
davacı aleyh�ne sonuçlanması durumunda, hükmed�len vekâlet ücret� Bakanlıkça karşılanır.
Davanın, davalı aleyh�ne sonuçlanması durumunda, b�l�rk�ş� ücret� Amme Alacaklarının
Tahs�l Usulü Hakkında Kanun hükümler�ne göre davalıdan tahs�l olunarak bütçeye gel�r
kayded�l�r.

(4) Tüket�c� mahkemeler�nde görülecek davalar 12/1/2011 tar�hl� ve 6100 sayılı
Hukuk Muhakemeler� Kanununun Altıncı Kısım hükümler�ne göre yürütülür.

(5) Tüket�c� davaları, tüket�c�n�n yerleş�m yer�n�n bulunduğu yerdek� tüket�c�
mahkemes�nde de açılab�l�r.

(6) Tüket�c� örgütler�, �lg�l� kamu kurum ve kuruluşları �le Bakanlık; haksız t�car�
uygulamalar ve t�car� reklamlara �l�şk�n hükümler dışında, genel olarak tüket�c�ler�
�lg�lend�ren ve bu Kanuna aykırı b�r durumun doğma tehl�kes� olan hâllerde bunun
önlenmes�ne veya durdurulmasına �l�şk�n �ht�yat� tedb�r kararı alınması veya hukuka aykırı
durumun tesp�t�, önlenmes� veya durdurulması amacıyla tüket�c� mahkemeler�nde dava
açab�l�r.

(7) Genel olarak tüket�c�ler� �lg�lend�ren davalarda davacı, ver�len kararların
yayımlanmasını talep edeb�l�r. Taleb�n mahkemece kabul ed�lmes� hâl�nde bu karar,
masrafları davalıdan alınmak üzere ülke düzey�nde yayımlanan gazetelerden en az üçünde
derhâl �lan ed�l�r.

(8) Tüket�c� mahkemeler�nce ver�len kes�nleşm�ş kararlar, Ulusal Yargı Ağı B�l�ş�m
S�stem� üzer�nden Bakanlığa �let�l�r. Tüket�c� hakem heyetler� kararlarına karşı yapılan
�t�raz sonucu ver�len kararlar, kararı veren mahkeme tarafından �lg�l� tüket�c� hakem
heyet�ne gönder�l�r.
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Dava şartı olarak arabuluculuk
MADDE 73/A- (Ek:22/7/2020-7251/59 md.)
(1) Tüket�c� mahkemeler�nde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce

arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. Şu kadar k�, aşağıda bel�rt�len hususlarda
dava şartı olarak arabuluculuğa �l�şk�n hükümler uygulanmaz:

a) Tüket�c� hakem heyet�n�n görev� kapsamında olan uyuşmazlıklar
b) Tüket�c� hakem heyet� kararlarına yapılan �t�razlar
c) 73 üncü madden�n altıncı fıkrasında bel�rt�len davalar
ç) 74 üncü maddede bel�rt�len davalar
d) Tüket�c� �şlem� mah�yet�nde olan ve taşınmazın aynından doğan uyuşmazlıklar
(2) 7/6/2012 tar�hl� ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

Kanununun 18/A maddes�n�n onb�r�nc� fıkrası tüket�c� aleyh�ne uygulanmaz.
(3) Arabuluculuk faal�yet� sonunda taraflara ulaşılamaması, taraflar katılmadığı �ç�n

görüşme yapılamaması veya tarafların anlaşmaları ya da anlaşamamaları hâl�nde tüket�c�n�n
ödemes� gereken arabuluculuk ücret�, Adalet Bakanlığı bütçes�nden karşılanır. Ancak
bel�rt�len hâllerde arabuluculuk ücret�, Arabuluculuk Asgar� Ücret Tar�fes�n�n ek�
Arabuluculuk Ücret Tar�fes�n�n B�r�nc� Kısmına göre �k� saatl�k ücret tutarını geçemez.

(4) Arabuluculuk faal�yet� sonunda açılan davanın tüket�c� leh�ne sonuçlanması
hâl�nde arabuluculuk ücret�, 6183 sayılı Kanun hükümler�ne göre davalıdan tahs�l olunarak
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bütçeye gel�r kayded�l�r.
Üret�m�n veya satışın durdurulması ve malın toplatılması
MADDE 74- (1) Satışa sunulan b�r ser� malın ayıplı olduğunun tesp�t�, üret�m�n�n

veya satışının durdurulması, ayıbın ortadan kaldırılması ve satış amacıyla el�nde
bulunduranlardan toplatılması �ç�n Bakanlık, tüket�c�ler veya tüket�c� örgütler� dava
açab�l�r.

(2) Satışa sunulan ser� malın ayıplı olduğunun mahkeme kararı �le tesp�t ed�lmes�
hâl�nde, mahkeme ayıbın n�tel�ğ�ne göre malın satışını geç�c� olarak durdurma veya ayıbı
g�derme kararları vereb�l�r. Üret�c� veya �thalatçı mahkeme kararının tebl�ğ tar�h�nden
�t�baren en geç üç ay �ç�nde malın ayıbını ortadan kaldırmakla yükümlüdür. Malın ayıbının
ortadan kalkmasının �mkânsız olması hâl�nde mal, üret�c� veya �thalatçı tarafından toplanır
veya toplattırılır. Toplatılan mallar taşıdıkları r�sklere göre kısmen veya tamamen �mha
ed�l�r veya ett�r�l�r. İmha ed�len malla �lg�l� tüket�c�n�n dava ve tazm�nat hakları saklıdır.

(3) Satışa sunulan b�r ser� malın, tüket�c�n�n güvenl�ğ�n� tehl�keye sokan b�r ayıp
taşıması durumunda Ürünlere İl�şk�n Tekn�k Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına
Da�r Kanun hükümler� saklıdır.

Denet�m
MADDE 75- (1) Bu Kanunun uygulanmasında, Bakanlık müfett�şler�, gümrük ve

t�caret denetmenler� �le Bakanlıkça görevlend�r�lecek personel, mal veya h�zmet sunulan
her yerde denetleme, �nceleme ve araştırma yapmaya yetk�l�d�r.

(2) Bu Kanun kapsamına g�ren hususlarda, yetk�l� ve görevl� k�ş� veya kuruluşlara her
türlü b�lg� ve belgen�n doğru olarak göster�lmes� veya �stenmes� hâl�nde belgeler�n aslının
veya onaylı kopyalarının ver�lmes� zorunludur.

Tüket�c� ürünü ve h�zmet denet�m�
MADDE 76- (1) Tüket�c� ürünü; h�zmet sektöründe kullanılanlar dâh�l olmak üzere

tüket�c�ler�n kullanması �ç�n tasarlanan veya makul koşullarda tüket�c�ler tarafından
kullanılması öngörülen, gerek t�car� faal�yetler sonucunda gerekse başka yollarla tedar�k
ed�len veya kullanılab�l�r hâle get�r�len yen�, kullanılmış veya ıslah ed�lm�ş her türlü
üründür.
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(2) Üret�c� veya dağıtıcının, tüket�c�ye açıkça b�lg� vermes� kaydıyla ant�ka olan veya
kullanılmadan önce tam�r veya ıslah ed�lmes� gereken �k�nc� el ürünler b�r�nc� fıkra
kapsamında değerlend�r�lmez.

(3) Tüket�c� ürünler� �le tüket�c�ye sunulan h�zmetler; can ve mal güvenl�ğ�ne ve
çevreye zarar vermemel�, uygulanması zorunlu her türlü �dar� ve tekn�k düzenlemeye uygun
olmalıdır.

(4) Bakanlık sorumlu olduğu tüket�c� ürünler�n�n p�yasa gözet�m� ve denet�m�n�
Ürünlere İl�şk�n Tekn�k Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Da�r Kanun
hükümler�ne göre yer�ne get�rmekle görevl�d�r.

Ceza hükümler� (1)
MADDE 77- (1) Bu Kanunun 4 üncü, 6 ncı, 7 nc�, 18 �nc�, 19 uncu, 20 nc�, 21 �nc�,

23 üncü, 26 ncı, 30 uncu, 33 üncü, 35 �nc�, 48 �nc�, 49 uncu, 51 �nc�, 52 nc�, 54 üncü ve 57
nc� maddeler�nde bel�rt�len yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında aykırılığı tesp�t
ed�len her b�r �şlem veya sözleşme �ç�n �k� yüz Türk L�rası �dar� para cezası uygulanır.
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(2) Bu Kanunun 5 �nc� maddes� uyarınca bel�rlenen haksız şartların tüket�c�
sözleşmeler�nde kullanılması durumunda, Bakanlıkça ver�lecek süre �ç�nde bu haksız şartın
sözleşme metn�nden çıkarılmaması hâl�nde, aykırılığın tesp�t ed�ld�ğ� her b�r sözleşme �ç�n
�k� yüz Türk L�rası �dar� para cezası uygulanır.

(3) Bu Kanunun 24 üncü, 25 �nc�, 27 nc�, 28 �nc�, 29 uncu, 34 üncü, 36 ncı, 37 nc�, 38
�nc�, 39 uncu, 41 �nc�, 43 üncü, 45 �nc�, 46 ncı maddeler� �le 31 �nc� maddes�n�n b�r�nc�,
�k�nc� ve dördüncü, 40 ıncı maddes�n�n �k�nc�, 47 nc� maddes�n�n üçüncü, dördüncü,
beş�nc�, yed�nc� ve 50 nc� maddes�n�n dördüncü, beş�nc�, altıncı, yed�nc�, dokuzuncu ve on
b�r�nc� fıkralarında bel�rt�len yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında aykırılığı
tesp�t ed�len her b�r �şlem veya sözleşme �ç�n b�n Türk L�rası �dar� para cezası uygulanır.

(4) Bu Kanunun 44 üncü maddes�nde bel�rt�len yükümlülüklere aykırı hareket edenler
hakkında tesl�m ed�lmeyen her konut �ç�n y�rm� b�n Türk L�rası, 50 nc� maddes�n�n onuncu
fıkrasına aykırı hareket edenler hakkında aykırılığı tesp�t ed�len her b�r �şlem veya sözleşme
�ç�n b�n Türk L�rası �dar� para cezası uygulanır.

(5) Bu Kanunun 40 ıncı maddes�n�n üçüncü fıkrası �le 47 nc� ve 50 nc� maddeler�n�n
�k�nc� fıkralarında bel�rt�len yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında yüz b�n Türk
L�rası �dar� para cezası uygulanır.

(6) Bu Kanunun 55 �nc� ve 56 ncı maddeler�nde bel�rt�len yükümlülüklere aykırı
hareket eden üret�c� ve �thalatçı hakkında p�yasaya arz ed�len; satıcı hakkında tüket�c�ye
satışı yapılan her b�r mal �ç�n �k� yüz Türk L�rası �dar� para cezası uygulanır.

(7) Bu Kanunun 60 ıncı maddes�nde bel�rt�len hususlara aykırı olarak ödül verenler
hakkında yüz b�n Türk L�rası �dar� para cezası uygulanır.

(8) Bu Kanunun 31 �nc� maddes�n�n üçüncü fıkrasında, 42 nc� maddes�nde ve 50 nc�
maddes�n�n sek�z�nc� fıkrasında bel�rt�len yükümlülüklere aykırı hareket edenlere bu
aykırılığın g�der�lmes� �ç�n b�r ay süre ver�l�r. Bu süre sonunda aykırılığın g�der�lmemes�
hâl�nde 31 �nc� madden�n üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden kart çıkaran kuruluşlara beş
m�lyon Türk L�rası, 42 nc� maddeye ve 50 nc� madden�n sek�z�nc� fıkrasına aykırı hareket
edenler hakkında beş yüz b�n Türk L�rası �dar� para cezası uygulanır.
–––––––––––––––
(1) Bu maddede yer alan parasal sınırların 1/1/2021 tar�h�nden �t�baren uygulanması �le

�lg�l� olarak met�n sonundak� 6502 Sayılı Tüket�c�n�n Korunması Hakkında Kanunun 77
nc� Maddes�ndek� İdar� Para Cezaları M�ktarlarıyla İlg�l� Tabloya bakınız.

12182
 

(9) Bu Kanunun 53 üncü maddes�nde bel�rt�len yükümlülüklere aykırı hareket eden
sürel� yayın kuruluşları hakkında beş b�n Türk L�rası; aykırılık ülke genel�nde dağıtımı
yapılan sürel� yayın �le gerçekleşt�r�lm�ş �se yüz b�n Türk L�rası �dar� para cezası uygulanır.
Sürel� yayın kuruluşu, kampanyayı ve kampanyaya �l�şk�n her türlü reklam ve �lanı da
durdurur. Aykırılığın devamı hâl�nde, reklam ve �lanın durdurma zorunluluğunun doğduğu
tar�hten �t�baren her sayı/gün �ç�n on b�n Türk L�rası �dar� para cezası uygulanır.

(10) Bu Kanunun 58 �nc� maddes�ne aykırı davranan üret�c� ve �thalatçılar hakkında,
satış sonrası h�zmet yeterl�l�k belges�n�n alınmaması durumunda yüz b�n Türk L�rası;
kurulmayan her b�r serv�s �stasyonu �ç�n on b�n Türk L�rası; serv�s �stasyonlarında tesp�t
ed�len eks�kl�k ve aykırılıklarla �lg�l� olarak her b�r serv�s �stasyonu �ç�n b�n Türk L�rası
�dar� para cezası uygulanır.
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(11) Bu Kanunun 59 uncu maddes�n�n �k�nc� fıkrasında bel�rt�len yükümlülüklere
aykırı hareket eden radyo ve telev�zyonlar hakkında on b�n Türk L�rası �dar� para cezası
uygulanır.

(12) Bu Kanunun 61 �nc� maddes�nde bel�rt�len yükümlülüklere aykırı hareket eden
reklam verenler, reklam ajansları ve mecra kuruluşları hakkında durdurma veya aynı
yöntemle düzeltme veya �dar� para cezası ve gerekl� görülen hâllerde de üç aya kadar
tedb�ren durdurma cezası uygulanır. Reklam Kurulu, �hlal�n n�tel�ğ�ne göre bu cezaları
b�rl�kte veya ayrı ayrı vereb�l�r. Aykırılık;

a) Yerel düzeyde yayın yapan telev�zyon kanalı aracılığı �le gerçekleşm�ş �se on b�n
Türk L�rası,

b) Ülke genel�nde yayın yapan telev�zyon kanalı aracılığı �le gerçekleşm�ş �se �k� yüz
b�n Türk L�rası,

c) Sürel� yayınlar aracılığıyla gerçekleşm�ş �se (a) ve (b) bentler�nde bel�rt�len
cezaların yarısı,

ç) Yerel düzeyde yayın yapan radyo kanalı aracılığı �le gerçekleşm�ş �se beş b�n Türk
L�rası,

d) Ülke genel�nde yayın yapan radyo kanalı aracılığı �le gerçekleşm�ş �se ell� b�n Türk
L�rası,

e) İnternet aracılığı �le gerçekleşm�ş �se ell� b�n Türk L�rası,
f) Kısa mesaj aracılığı �le gerçekleşm�ş �se y�rm� beş b�n Türk L�rası,
g) D�ğer mecralar aracılığı �le gerçekleşm�ş �se beş b�n Türk L�rası,
�dar� para cezası ver�l�r. Reklam Kurulu, �dar� �şleme konu �hlal�n b�r yıl �ç�nde tekrar

ed�lmes� hâl�nde yukarıda bel�rt�len �dar� para cezalarını on katına kadar uygulayab�l�r.
(13) Bu Kanunun 62 nc� maddes�nde bel�rt�len yükümlülüklere aykırı hareket edenler

hakkında haksız t�car� uygulamanın üç aya kadar tedb�ren durdurulması veya durdurulması
yaptırımı veya beş b�n Türk L�rası �dar� para cezası uygulanır. Kurul, �hlal�n n�tel�ğ�ne göre
bu cezaları b�rl�kte veya ayrı ayrı vereb�l�r. İdar� para cezası, aykırılık ülke genel�nde
gerçekleşm�ş �se ell� b�n Türk L�rası olarak uygulanır. Aykırılığın reklam yoluyla
gerçekleşt�r�ld�ğ�n�n tesp�t� hâl�nde bu madden�n on �k�nc� fıkra hükümler� uygulanır.

(14) Bu Kanunun 74 üncü maddes�nde bel�rt�len yükümlülüklere aykırı hareket eden
üret�c� veya �thalatçılar hakkında yüz b�n Türk L�rası; 79 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında
bel�rt�len yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında beş b�n Türk L�rası �dar� para
cezası uygulanır.

12182-1
 

(15) Bu Kanunun 75 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasında bel�rt�len yükümlülüklere
aykırı hareket edenler hakkında yed� gün �ç�nde b�lg� ve belgeler�n doğru olarak ver�lmes�
veya yer�nde �nceleme �mkânının sağlanması �htar ed�l�r. İhtara rağmen aykırılığın devamı
hâl�nde y�rm� beş b�n Türk L�rasından az olmamak üzere aykırılığın tesp�t�nden b�r öncek�
mal� yıl sonunda oluşan yıllık gayr�saf� gel�rler�n�n yüzde b�r�ne kadar �dar� para cezası
ver�l�r. Aykırı f��l�n b�r yıl �ç�nde tekrar ed�lmes� hâl�nde �dar� para cezası �k� m�sl� olarak
uygulanır.

(16) Bu Kanunun 76 ncı maddes�n�n üçüncü fıkrasında bel�rt�len yükümlülüklere
aykırı h�zmet sağlayan sağlayıcılar hakkında her b�r �şlem �ç�n �k� yüz Türk L�rası �dar� para
cezası uygulanır.
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(17) Bu Kanunun 80 �nc� maddes�ne aykırı olarak p�ram�t satış s�stem�n� başlatan,
düzenleyen veya toplantı, elektron�k posta veya d�ğer b�rçok k�msen�n de katılımını
sağlamaya elver�şl� yöntemlerle yayan veya böyle b�r s�stem�n d�ğer b�r şek�lde yayılmasını
t�car� amaçlarla destekleyenler hakkında 26/9/2004 tar�hl� ve 5237 sayılı Türk Ceza
Kanununun �lg�l� hükümler� uygulanır.

(18) Yukarıda bel�rt�lenler�n dışında kalan ancak bu Kanunun get�rd�ğ� yükümlülükler
�le Bakanlıkça yönetmel�k veya tebl�ğle bel�rlenen tedb�rlere uymayanlar hakkında b�n
Türk L�rasından ell� b�n Türk L�rasına kadar �dar� para cezası ver�l�r.

(19) Bu madden�n sek�z�nc�, dokuzuncu, on �k�nc� ve on üçüncü fıkralarındak� �dar�
para cezaları har�ç olmak üzere, aykırılığın tesp�t ed�ld�ğ� tar�h �t�barıyla b�r takv�m yılında
uygulanan toplam �dar� para cezası tutarının y�rm� beş b�n Türk L�rasını aştığı durumlarda,
bu m�ktardan az olmamak ve yüz m�lyon Türk L�rasını geçmemek üzere toplam �dar� para
cezası tutarı;

a) Cezaya muhatap gerçek ya da tüzel k�ş�n�n, aykırılığın tesp�t�nden b�r öncek� mal�
yıl sonunda oluşan yıllık gayr�saf� gel�rler�n�n yüzde beş�n� aşamaz. B�r öncek� yıl gayr�saf�
gel�r�n�n oluşmaması hâl�nde, tesp�t tar�h� �t�barıyla oluşan gayr�saf� gel�r� d�kkate alınır.
Gayr�saf� gel�rler�n�n b�ld�r�lmed�ğ� veya yanlış b�ld�r�ld�ğ� durumlarda bu bent hükmü
uygulanmaz.

b) Bankalar, tüket�c� kred�s� veren f�nansal kuruluşlar ve kart çıkaran kuruluşlar �ç�n,
kamuya açıklanan en son f�nansal tablolarda yayınlanan öz kaynağının b�nde beş�n�
aşamaz.

(20) Bu Kanuna göre �dar� yaptırım uygulanması, d�ğer kanunlar gereğ� yapılacak
�şlemler� engellemez. Bakanlık, bu madden�n uygulanmasında oluşacak tereddütler�
g�dermeye yetk�l�d�r.

 
 

12182-2
 

Uzlaşma
MADDE 77/A- (Ek:28/11/2017-7061/116 md.)
(1) Bu Kanunda öngörülen �dar� para cezaları hakkında, ceza muhatabı tarafından,

tesp�t ed�len aykırılıkların kanun hükümler�ne yeter�nce nüfuz edememekten veya kanun
hükümler�n� yanlış yorumlamaktan kaynaklandığının veya yargı kararları �le �daren�n �ht�laf
konusu olayda görüş farklılığının olduğunun �ler� sürülmes� durumunda, Bakanlık bu
maddede yer alan hükümler çerçeves�nde �dar� para cezasının muhatabı �le uzlaşab�l�r.

(2) Reklam Kurulu tarafından ver�len �dar� para cezaları har�ç olmak üzere, Bakanlık
tarafından ver�len �dar� para cezaları �le val�l�kler tarafından ver�len �dar� para cezalarına
karşı bu madde kapsamında uzlaşma taleb�nde bulunulab�l�r.

(3) Uzlaşma taleb�, �dar� para cezası kararının tebl�ğ tar�h�nden �t�baren on beş gün
�ç�nde, henüz �dar� yargı yoluna başvuru yapılmamış �dar� para cezaları �ç�n yapılır.
Uzlaşma taleb�nde bulunulması hâl�nde, dava açma süres� durur; uzlaşma sağlanamaması
hâl�nde süre kaldığı yerden �şlemeye başlar. Uzlaşma sağlanamaması hâl�nde yen�den
uzlaşma taleb�nde bulunulamaz.

(4) Bu madde kapsamında yapılan uzlaşma talepler�, uzlaşma kom�syonları tarafından
değerlend�r�l�r. Uzlaşma kom�syonlarının tutacakları uzlaşma tutanakları kes�n olup gereğ�
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�darece derhâl yer�ne get�r�l�r. Ceza muhatabı, üzer�nde uzlaşılan ve tutanakla tesp�t olunan
hususlar hakkında dava açamaz ve h�çb�r merc�e ş�kâyette bulunamaz.

(5) Uzlaşma hal�nde, �dar� para cezasında yapılacak �nd�r�m oranı yüzde ell�y�
geçemez. Bu madde uyarınca üzer�nde uzlaşma taleb�nde bulunulan �dar� para cezaları
hakkında 30/3/2005 tar�hl� ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nc� maddes� uyarınca
ayrıca peş�n ödeme �nd�r�m�nden yararlanılamaz. Uzlaşma konusu yapılan �dar� para
cezaları, uzlaşma gerçekleşt�ğ� takd�rde, uzlaşma tutanağı uzlaşma anında tebl�ğ ed�l�r ve
tebl�ğ�nden �t�baren on beş gün �ç�nde öden�r.

(6) Uzlaşma kom�syonlarının başkan ve üyeler�ne, bu kom�syonlardak� çalışmaları
dolayısıyla ver�lecek huzur hakkı ve huzur ücret� �le buna �l�şk�n usul ve esaslar Mal�ye
Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça bel�rlen�r.

(7) Uzlaşma kom�syonlarının kurulması, çalışması �le bu madde kapsamında
yapılacak başvurulara �l�şk�n usul ve esaslar yönetmel�kle düzenlen�r.
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Cezalarda yetk� ve �t�raz
MADDE 78- (1) Bu Kanunun 77 nc� maddes�n�n �k�nc�, yed�nc�, sek�z�nc�,

dokuzuncu ve on b�r�nc� fıkralarındak� �dar� yaptırımlar Bakanlık tarafından ver�l�r; on
�k�nc� ve on üçüncü fıkraları uyarınca Reklam Kurulu tarafından karar ver�len �dar�
yaptırımlar Bakanlık tarafından uygulanır. D�ğer fıkralarındak� �dar� yaptırımlar �se
yaptırım uygulananın merkez�n�n bulunduğu val�l�k tarafından ver�l�r.

(2) Bu Kanun hükümler�ne göre ver�len �dar� yaptırım kararlarına karşı 6/1/1982
tar�hl� ve 2577 sayılı İdar� Yargılama Usulü Kanunu hükümler�ne göre �dar� yargı yoluna
başvurulab�l�r. Ancak, �dare mahkemes�nde dava, �şlem�n tebl�ğ�n� �zleyen günden �t�baren
otuz gün �ç�nde açılır. İdare mahkemes�nde �ptal davası açılmış olması, kararın yer�ne
get�r�lmes�n� durdurmaz.

(3) Bu Kanuna göre ver�len �dar� para cezalarının, tebl�ğ�nden �t�baren b�r ay �ç�nde
ödenmes� zorunludur.

12184
 

DOKUZUNCU KISIM
Çeş�tl� Hükümler

Y�yecek takl�d� ürünler
MADDE 79- (1) Gıda ürünü olmamalarına rağmen, sah�p oldukları şek�l, koku, renk,

görünüm, ambalaj, et�ket, hac�m veya boyutları neden�yle olduklarından farklı görünen ve
bu sebeple tüket�c�ler, özell�kle çocuklar tarafından, gıda ürünler�yle karıştırılarak
tüket�c�ler�n sağlığını ve güvenl�ğ�n� tehl�keye atan ürünler�n üret�lmes�, pazarlanması,
�thalatı ve �hracatı yasaktır. Gıda ürünü olmamalarına rağmen geleneksel el sanatı ürünü
olarak gıda ürünü şekl�nde üret�len ve sağlığa zarar vermeyen ürünler, üzer�nde uyarı �şaret�
ve yazısı bulunması şartıyla bu hükmün dışındadır.

(2) Bakanlık, olduklarından farklı görünerek tüket�c�ler�n sağlığını ve güvenl�ğ�n�
tehl�keye atan bu ürünlere karşı gerekl� tedb�rler� almaya ve düzenlemeler� yapmaya
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yetk�l�d�r.
(3) P�yasaya arz ed�lm�ş olan bu ürünler�n güvens�zl�ğ�n�n tesp�t ed�lmes� hâl�nde

alınacak önlemler �le bu önlemler�n Avrupa Kom�syonuna b�ld�r�lmes� hususunda Ürünlere
İl�şk�n Tekn�k Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Da�r Kanun hükümler�
uygulanır.

(4) Bakanlık, bu kapsamdak� ürünler�n p�yasa gözet�m� ve denet�m�n� yapmakla
görevl�d�r.

(5) Y�yecek takl�d� ürünler� satın alan tüket�c�ler�n uğradıkları madd� ve manev�
zararlar neden�yle dava açma hakları saklıdır.

P�ram�t satış s�stemler�
MADDE 80- (1) P�ram�t satış; katılımcılarına b�r m�ktar para veya malvarlığı ortaya

koymak karşılığında, s�steme aynı şartlar altında başka katılımcılar bulma koşuluyla b�r
para veya malvarlığı kazancı olanağı üm�d� veren ve malvarlığı kazancının elde ed�lmes�n�
tamamen veya kısmen d�ğer katılımcıların da koşullara uygun davranmasına bağlı kılan,
gerçekç� olmayan veya gerçekleşmes� çok güç olan kazanç beklent�s� s�stem�d�r.

(2) P�ram�t satış s�stem�n�n kurulması, yayılması veya tavs�ye ed�lmes� yasaktır.
(3) Bakanlık, p�ram�t satış s�stemler� �le �lg�l� gerekl� �ncelemeler� yapmaya ve varsa

elektron�k s�stem�n ülkem�zde durdurulması dâh�l �lg�l� kamu kurum veya kuruluşlarıyla �ş
b�rl�ğ� �ç�nde gerekl� önlemler� almaya yetk�l�d�r.

Test, muayene ve anal�zler
MADDE 81- (1) Bakanlık, bu Kanunun uygulaması �ç�n resm� veya özel kuruluşların

laboratuvarlarından yararlanab�l�r. Test ve muayene ücretler� Bakanlık bütçes�nden
karşılanır.

(2) Test ve muayene sonuçlarının �lg�l� �dar� ve tekn�k düzenlemes�ne aykırı çıkması
hâl�nde buna �l�şk�n tüm g�derler üret�c� veya �thalatçıdan Amme Alacaklarının Tahs�l
Usulü Hakkında Kanun hükümler�ne göre tahs�l olunur. Tahs�l olunan test ve muayene
ücretler� bütçeye gel�r kayded�l�r.

Ödenek
MADDE 82- (1) Reklam Kurulu, Reklam Konsey�, Tüket�c� Konsey� ve tüket�c�

hakem heyetler�n�n faal�yetler�ne �l�şk�n masraflar, Bakanlığın tüket�c�n�n korunması
amacına yönel�k masrafları ve sa�r harcamalar Bakanlık bütçes�ne konulacak ödenekten
karşılanır.

12185
 

D�ğer hükümler
MADDE 83- (1) Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde genel hükümler

uygulanır.
(2) Taraflardan b�r�n� tüket�c�n�n oluşturduğu �şlemler �le �lg�l� d�ğer kanunlarda

düzenleme olması, bu �şlem�n tüket�c� �şlem� sayılmasını ve bu Kanunun görev ve yetk�ye
�l�şk�n hükümler�n�n uygulanmasını engellemez.

Yönetmel�kler ve d�ğer düzenley�c� �şlemler
MADDE 84- (1) Bakanlık, bu Kanunun uygulanmasıyla �lg�l� olarak mevzuat

çerçeves�nde gerekl� tedb�rler� almaya ve düzenlemeler� yapmaya yetk�l�d�r.
(2) Bu Kanunda öngörülen yönetmel�kler, Kanunun yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren

altı ay �ç�nde Bakanlık tarafından çıkarılır.
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(3) Bakanlıkça çıkarılacak �k�nc�l düzenlemelerde �lg�l� kamu kurum ve
kuruluşlarının, kamu kurumu n�tel�ğ�ndek� meslek kuruluşlarının, s�v�l toplum
kuruluşlarının ve meslek örgütler�n�n görüşler� alınır.

Kadro �hdası (1)
MADDE 85- (1) Ekl� l�stede yer alan kadrolar �hdas ed�lerek 13/12/1983 tar�hl� ve

190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen�n ek� (I) sayılı
cetvel�n Gümrük ve T�caret Bakanlığına a�t bölümüne eklenm�şt�r.

Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 86- (1) 23/2/1995 tar�hl� ve 4077 sayılı Tüket�c�n�n Korunması Hakkında

Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. D�ğer mevzuatta Tüket�c�n�n Korunması Hakkında
Kanuna yapılan atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır.

Geç�ş hükümler�
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunun yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce açılmış olan

davalar açıldıkları mahkemelerde görülmeye devam eder.
(2) Bu Kanunun yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten öncek� tüket�c� �şlemler�ne, bunların

hukuken bağlayıcı olup olmadıklarına ve sonuçlarına bu �şlemler hang� kanun yürürlükte
�ken gerçekleşm�ş �se kural olarak o kanun hükümler� uygulanır. Ancak:

a) Bu Kanunun yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce kurulan ve hâlen geçerl� sözleşmeler�n
bu Kanuna aykırı hükümler� yürürlük tar�h�nden �t�baren uygulanmaz.

b) Bu Kanunun yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce �şlemeye başlamış hak düşürücü
süreler �le zamanaşımı süreler� dolmamış �se bu Kanunda öngörülen süren�n geçmes�yle
hak düşürücü süre veya zamanaşımı süres� dolmuş olur.

(3) Bu Kanunda öngörülen yönetmel�kler yürürlüğe g�r�nceye kadar, bu Kanunla
yürürlükten kaldırılan Tüket�c�n�n Korunması Hakkında Kanuna dayanılarak çıkartılan
yönetmel�k ve d�ğer mevzuatın, bu Kanuna aykırı olmayan hükümler� uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 2- (Ek:22/7/2020-7251/60 md.)
(1) Bu Kanunun dava şartı olarak arabuluculuğa �l�şk�n hükümler�, bu hükümler�n

yürürlüğe g�rd�ğ� tar�h �t�barıyla �lk derece mahkemeler� ve bölge adl�ye mahkemeler� �le
Yargıtayda görülmekte olan davalar hakkında uygulanmaz.

Yürürlük
MADDE 87- (1) Bu Kanun yayımı tar�h�nden �t�baren altı ay sonra yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 88- (1) Bu Kanun hükümler�n� Bakanlar Kurulu yürütür.

––––––––––––
(1)     Bu maddede yer alan kadrolarla �lg�l� olarak 28/11/2013 tar�hl� ve 28835 sayılı

Resm� Gazete’ye bakınız.
 

12186

 
6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN

77 NCİ MADDESİNDEKİ İDARİ PARA CEZALARI MİKTARLARIYLA İLGİLİ
TABLO
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(T�caret Bakanlığının 26/12/2020 tar�hl� ve 31346 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanan
Tebl�ğ� �le 6502 sayılı Tüket�c�n�n Korunması Hakkında Kanunun 77 nc� maddes�nde
düzenlenm�ş olan �dar� para cezaları m�ktarları, 1/1/2021 tar�h�nden �t�baren aşağıdak�
şek�lde uygulanacaktır.)

 
6502 sayılı Kanunun 77 nc� maddes�n�n; TL
B�r�nc� fıkrasındak� ceza m�ktarı 452
İk�nc� fıkrasındak� ceza m�ktarı 452
Üçüncü fıkrasındak� ceza m�ktarı 2.282

Dördüncü fıkrasındak� ceza m�ktarları 45.728
2.282

Beş�nc� fıkrasındak� ceza m�ktarı 228.653
Altıncı fıkrasındak� ceza m�ktarı 452
Yed�nc� fıkrasındak� ceza m�ktarı 228.653

Sek�z�nc� fıkrasındak� ceza m�ktarları 11.432.783
1.143.274

Dokuzuncu fıkrasındak� ceza m�ktarları
11.429

228.653
22.861

Onuncu fıkrasındak� ceza m�ktarları
228.653

22.861
2.282

On b�r�nc� fıkrasındak� ceza m�ktarı 22.861

On �k�nc� fıkrasındak� ceza m�ktarı

(a) bend� 22.861
(b) bend� 457.308

(c) bend� 11.430
228.654

(ç) bend� 11.429
(d) bend� 114.326
(e) bend� 114.326
(f) bend� 57.160
(g) bend� 11.429

On üçüncü fıkrasındak� ceza m�ktarları 11.429
114.326

On dördüncü fıkrasındak� ceza m�ktarları 228.653
11.429

On beş�nc� fıkrasındak� ceza m�ktarının alt sınırı 57.160
On altıncı fıkrasındak� ceza m�ktarı 452
On sek�z�nc� fıkrasındak� ceza m�ktarının alt ve üst sınırları 2.282 - 114.326
On dokuzuncu fıkrasındak� ceza m�ktarının alt ve üst sınırları 57.160 - 228.655.756
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6502 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN
MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN

HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ
GÖSTERİR LİSTE

 
Değ�şt�ren

Kanunun/KHK’n�n/Tebl�ğ�n veya
İptal Eden Anayasa Mahkemes�

Kararının Numarası

6502 sayılı Kanunun
değ�şen veya �ptal
ed�len maddeler�

Yürürlüğe G�r�ş 
Tar�h�

6552 70 11/9/2014
TGM-2014/1 77, Ek Tablo 1/1/2015
TGM-2014/2 68 1/1/2015

6502 Sayılı Tüket�c�n�n Korunması
Hakkında Kanunun 68 �nc� ve Tüket�c�
Hakem Heyetler� Yönetmel�ğ�n�n 6 ncı

Maddeler�nde Yer Alan Parasal
Sınırların Artırılmasına İl�şk�n Tebl�ğ

68 1/1/2016

6502 Sayılı Tüket�c�n�n Korunması
Hakkında Kanunun 77 nc� Maddes�ne
Göre 2016 Yılında Uygulanacak Olan

İdar� Para Cezalarına İl�şk�n Tebl�ğ

77, Ek Tablo 1/1/2016

6502 Sayılı Tüket�c�n�n Korunması
Hakkında Kanunun 68 �nc� ve Tüket�c�
Hakem Heyetler� Yönetmel�ğ�n�n 6 ncı

Maddeler�nde Yer Alan Parasal
Sınırların Artırılmasına İl�şk�n Tebl�ğ

68 1/1/2017

6502 Sayılı Tüket�c�n�n Korunması
Hakkında Kanunun 77 nc� Maddes�ne
Göre 2017 Yılında Uygulanacak Olan

İdar� Para Cezalarına İl�şk�n Tebl�ğ

77, Ek Tablo 1/1/2017

KHK/684 45 23/1/2017
7061 77/A 5/12/2017
7063 68 20/12/2017

6502 Sayılı Tüket�c�n�n Korunması
Hakkında Kanunun 68 �nc� ve Tüket�c�
Hakem Heyetler� Yönetmel�ğ�n�n 6 ncı

Maddeler�nde Yer Alan Parasal
Sınırların Artırılmasına İl�şk�n Tebl�ğ

68 1/1/2018

6502 Sayılı Tüket�c�n�n Korunması
Hakkında Kanunun 77 nc� Maddes�ne
Göre 2018 Yılında Uygulanacak Olan

İdar� Para Cezalarına İl�şk�n Tebl�ğ

77, Ek Tablo 1/1/2018

7074 45 8/3/2018
6502 Sayılı Tüket�c�n�n Korunması 68 1/1/2020
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Hakkında Kanunun 68 �nc� ve Tüket�c�
Hakem Heyetler� Yönetmel�ğ�n�n 6 ncı

Maddeler�nde Yer Alan Parasal
Sınırların Artırılmasına İl�şk�n Tebl�ğ
6502 Sayılı Tüket�c�n�n Korunması

Hakkında Kanunun 77 nc� Maddes�ne
Göre 2018 Yılında Uygulanacak Olan

İdar� Para Cezalarına İl�şk�n Tebl�ğ

77 1/1/2020
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Değ�şt�ren
Kanunun/KHK’n�n/Tebl�ğ�n veya
İptal Eden Anayasa Mahkemes�

Kararının Numarası

6502 sayılı Kanunun
değ�şen veya �ptal
ed�len maddeler�

Yürürlüğe G�r�ş 
Tar�h�

7222 4 25/2/2020
7249 66 15/7/2020
7251 73/A, Geç�c� Madde 2 28/07/2020

 


