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4077 Sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun
(4822 Sayılı Kanun ile De i ik )
Kabul Tarihi:6.3.2003
B R NC KISIM
Am aç, Kaps am, Tanım lar
Amaç
Madde 1- Bu Kanunun am acı, kamu yar ar ına uygun olar ak t ük etici ni n sa lık ve güvenli i il e
ekonomi k çıkar l ar ını kor uyucu, aydınl atı cı, e it ici, zar arl ar ını tazm in edi ci, ç evres el
tehli keler den kor unm asını sa l ayıcı önl eml eri alm ak ve t ük et icil erin kendil er ini k oruyuc u
gir i imler ini özendir mek ve bu konudak i poli tikal arı n ol u tur ulm asında gönül lü ör gütlenm eler i
te vi k etm eye ili ki n hus us lar ı düzenl em ektir .
Kapsam
Madde 2- Bu Kanun, 1inci maddede belirtilen amaçlarla mal ve hizmet piyasalarında tüketicinin
taraflardan birini olu turdu u her türlü tüketici i lemini kapsar.
Tanı ml ar
Madde 3. - Bu Kanunun uygulamasında;
a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlı ını,
b) Bakan: S anayi ve Tic ar et Bakanını,
c) Mal: Alı -veri e konu olan ta ınır e yayı, konut ve tatil amaçlı ta ınmaz malları ve
elektr onik or tamda kul lanılm ak üzer e hazır lanan yazılım , ses, gör ünt ü ve benzer i gayr i m addi
malları,
d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat kar ılı ında yapılan mal sa lama dı ındaki her türlü
faaliyeti,
e) Tüket ici: Bir mal veya hizm eti ticari veya m esleki olm ayan amaçl arl a edinen, kull anan veya
yar ar lanan gerç ek ya da tüzel ki i yi,
f) Satı cı: Kamu tüzel ki ileri de dahi l ol mak üz er e t icar i vey a mesl eki faal iyetl eri kapsam ında
tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel ki ileri,
g) Sa layıcı: Kamu tüzel ki ileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri
kapsam ında tüketici ye hizm et sunan ger çek veya t üz el ki iler i ,
h) Tüket ici i l emi : Mal veya hi zmet pi yasalar ında t üketi ci i le satı cı-sa layıcı ar as ında yapıl an
her tür lü huk uki i l em i,
ı) malatçı-Üretici: Kamu tüzel ki ileri de dahil olmak üzere tüketiciye sunulmu

olan mal veya

hizmetleri ya da bu mal veya hizmetlerin hammaddelerini yahut ara mallarını üretenler ile mal
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üzer ine kendi ayır t edici i ar eti ni , ti car i m ar kasını veya unvanını koyarak satı a sunanl ar ı,
j) t hal atçı: Kamu t üzel ki il eri de dahil ol mak üzere tüketici ye sunulm u

olan mal veya

hizmetleri ya da bu mal veya hizmetlerin hammaddelerini yahut ara mallarını yurt dı ından
getir er ek satı a sunan ger çek veya t üzel k i iyi,
k) Kr edi ver en: Mevzuat lar ı ger e i tüketi cil ere naki t kr edi verm eye yet k ili olan banka, özel
finans k ur ul u u ve finansm an

irketlerini,

l) Rekl am ver en: Ür etti i ya da pazar ladı ı m alın/hi zmeti n t anıtım ını yaptı rm ak, s at ı ını
artırmak veya imajını yaratıp güçlendirmek amacıyla hazırlattı ı, içinde firmasının ya da
mal /hizm et m ar kasının yer al dı ı r eklam lar ı yayı nl at an, da ıtan ya da ba ka yol lar la
sergileyen gerçek ya da tüzel ki iyi,
m) Reklam cı: Ticar i r eklam ve i lânlar ı r eklam ver eni n duydu u i ht iyaç do r ultusunda hazır l ay an
ve r eklam ver en adına yayınl anm asına ar acılı k eden ticar i ilet i im uzm anı ger çek ya da tüzel
ki iyi,
n) Mecra k ur ul u u: Ticar i r ekl am veya il ânı hedef kitl eye ula tır an i leti im kanallar ının ya da
her türlü aracın sahibi, i leticisi veya kiralayıcısı olan gerçek veya tüzel ki iyi,
o ) Tek nik düzenl em e: Bir ür ünün ve hizm etin, i lgi li i dar i hüküm ler de dahil olm ak üzer e,
özell ikleri , i leme ve ür etim yönt em ler i, bunl ar la il gi li termi noloji , sem bol, am bal ajl ama,
i aretleme, etiketleme ve uygunluk de erlendirilmesi i lemleri hususlarından biri veya birkaçını
belir ten i lgi li Bakanlık tar af ından Resmi G azet ede yayım lanar ak m ec bur i uygulam aya konul an
standar tlar dahil olm ak üzer e uyulm ası zor unlu ol an her t ürl ü düzenlem eyi,
p) Tüket ici örgütl er i: Tüketic inin kor unm ası am acıyla k urul an der nek, vakıf veya bunlar ın üs t
kur ulu l ar ını ,
fade eder.
K NC KISIM
Tük et ici ni n Kor unm as ı ve Aydı nlatıl ması
Ayıplı Mal
Madde 4- Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilânlarında
yer alan veya s atıcı tar afından bil dir il en veya standar dında veya t eknik düz enl emesi nde t espit
edilen ni teli k veya nit el i i etkil eyen niceli i ne aykır ı ol an ya da t ahsis veya kul lanım amacı
bakım ından de er ini veya t üketi cini n ondan bekl edi i faydal arı azaltan veya or tadan kal dı ran
maddi , huk uki veya ekonom ik eksikl ikl er içer en m allar , ayıplı m al ol arak kabul edil ir.
Tük et ici , mal ın tesl im i tar ihi nden itibar en ot uz gün i çer isinde ayı bı sat ıcıya bildi rm ekl e
yüküm lüdür . Tük et ici bu durum da, bedel i adesi ni de i çeren sözl e m eden dönm e, m alın ayıpsı z
mi sli yle de i tir i lm esi veya ayı p oranında bedel i ndir im i ya da ücr et siz onar ım is teme hakl arı na
sahipti r . Satıc ı, tüketi cini n ter cih etti i bu tal ebi yer ine geti rm ekle yüküml üdür . Tüketi ci bu
seçimlik haklarından bi ri ile birlikte ayıplı malın neden oldu u ölüm ve/veya yaralanmaya yol
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açan ve/veya kullanımdaki di er mallarda zarara neden olan hallerde imalatçı-üreticiden
tazminat isteme hakkına da sahiptir.
m alatçı- ür etic i, satı cı, bayi , acente, i thal atçı ve 10 uncu m addeni n be inci fıkr asına gör e kr edi
veren ayıplı maldan ve tüketicinin bu maddede yer alan seçimlik haklarından dolayı
müt es elsil en sor uml udur . Ayıpl ı mal ın neden ol du u zar ardan dol ayı bi r den f azla kim se
sorumlu oldu u takdirde bunlar müteselsilen sorumludurlar. Satılan malın ayıplı oldu unun
bilinmemesi bu sorumlulu u ortadan kaldırmaz.
Bu m adde ile ayıba kar ı sor um lu tutul anl ar , ayıba kar ı daha uzun bi r sür e i le sor um luluk
üstlenm emi ler se, ayıpl ı m aldan sor um luluk, ayıp daha sonra or tay a çıkm ı

olsa bile malın

tüketi ciye tesl im i t ari hinden iti bar en i ki yıll ık zam ana ımı na t abi dir . Bu sür e konut ve tati l
amaçlı ta ınmaz mallarda be

yıldır . Ayıplı mal ın neden ol du u her tür l ü zar arl ar dan dol ayı

yapılacak talepler ise üç yıllık zamana ımına tabidir. Bu talepler zarara sebep olan malın
piyasaya s ürül dü ü günden ba layar ak on yıl sonr a or tadan kalkar . Ancak, satıl an m al ın ayıbı ,
tüketi ciden satıcı nı n a ı r kusur u veya hil e ile gi zlenm i se zamana ım ı sür esi nden
yararlanılamaz.
Ayı plı m alın neden oldu u zar ar lar dan sor uml ulu a il i ki n hüküml er dı ında, ayıplı ol du u
bil iner ek satın al ı nan mal lar hakkında yukar ıdaki hüküm ler uygul anm az.
Satı a sunul acak ayı pl ı m al üzer ine ya da am balajı na, im alatçı veya s atıcı t arafı ndan
tüketi cinin k ol aylık la ok uyabil ece i

ekilde "özürlüdür" ibaresini içeren bir etiket konulması

zor unludur . Yal nı zca ayıplı mal satıl an veya bir kat ya da r ey on gi bi bi r böl ümü s ür ekl i ol arak
ayıplı mal satı ına, tüketicinin bilebilece i

ekilde tahsis edilmi

yerlerde bu etiketin konulma

zor unlulu u yoktur . Malın ayıplı ol du u hus us u, tüketic iye ver i len f atur a, fi

veya satı

belgesi

üzerinde gösterilir.
G üvenli ol may an mall ar , piyasaya özürl üdür et iketi yle dahi ar z edi lem ez. Bu ür ünler e, 4703
sayıl ı Ür ünler e l i ki n Tekni k M evzuatın Hazır l anm ası ve Uygulanm as ı na Dair Kanun hüküm ler i
uygulanır.
Bu hükümler, mal satı ına ili kin her türlü tüketici i leminde de uygulanır.
Ayı plı Hi zm et
Madde 4/A- Sa layı cı tar afından bil di r ilen r eklam ve il ânl ar ında veya standar dında v eya t eknik
kur alında tespi t edilen ni teli k veya nit el i i etkil eyen niceli ine aykır ı olan ya da yar ar lanm a
amacı bakımı ndan de er ini veya t üketi cinin ondan bekledi i faydal ar ı azaltan veya or tadan
kaldır an m addi, hukuki veya ekonomi k eksikli kler iç eren hi zm et ler , ayı pl ı hizm et olar ak k abul
edilir.
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Tük et ici , hizm etin i fa edil di i t ar i hten iti baren otuz gün i çer isi nde bu ayı bı sa l ayıc ıya
bil di r mekl e yüküm lüdür . Tük etici bu durum da, s özl e meden dönm e, hizm etin yeni den gör ülm esi
veya ayı p or anı nda bedel indi r im i haklar ına s ahi ptir . Tüketi cinin s özle m eyi sona er dir m esi,
dur umun ger e i olar ak hakl ı gör ülem iyor sa, bedel den i ndi r im il e yetini lir . Tüketi ci, bu seçim lik
haklarından biri ile birlikte 4 üncü maddede belirtilen

ar tl ar çerçevesinde t azmi nat da

isteyebi li r. Sa layı cı, tüketi cini n seçti i bu t alebi yer ine getir m ekle yük üml üdür .
Sa layıcı, bayi, acente ve 10 uncu maddenin be inci fıkrasına göre kredi veren, ayıplı
hizm etten ve ayı pl ı hiz meti n neden ol du u her tür lü zar ar dan ve t ük et ici ni n bu m addede yer
alan seçi ml ik hakl ar ından dol ayı m üteselsi len sor uml udur. Sunulan hizmeti n ayı plı ol du unun
bil inmem esi bu sor um lul u u ort adan kal dır maz.
Daha uzun bir sür e i çin gar anti ver i lm emi

is e, ayı p daha sonr a ort aya çıkm ı

olsa bile ayıplı

hizmetten dolayı yapılacak talepler hizmetin ifasından itibaren iki yıllık zamana ımına tabidir.
Ayı plı hizm eti n neden ol du u her tür lü zar ar l ardan dol ayı yapılacak talepler i se üç yıl lık
zam ana ı mına tabi dir . Anc ak, sunulan hi zmeti n ayıbı, tük et iciden sa l ayıcının a ır kusur u veya
hil e ile gi zl enm i se zamana ım ı sür esinden yar ar lanıl amaz.
Ayı plı hizm eti n neden ol du u z ar ar lar dan sor um lulu a i li kin hüküm ler dı ında, ayı pl ı ol du u
bilinerek edinilen hizmetler hakkında yukarıdaki hükümler uygulanmaz.
Bu hükümler, hizmet sa lamaya ili kin her türlü tüketici i leminde de uygulanır.
Satı tan Kaçınma
Madde 5- Üzer i nde "num unedi r " veya "satılı k de ildi r " i bar es i bulunm ayan bir m alın; t icar î bi r
kur ulu un vi tr ininde, r afında vey a aç ıkça gör ülebil ir her hangi bir yer i nde t e hir edil mesi
halinde sat ıcı bu m allar ın s at ı ından k açınam az.
Hizmet sa lamada da haklı bir sebep olmaksızın kaçınılamaz.
Aksine bir teamül, ticarî örf veya adet yoksa, satıcı bir mal veya hizmetin satı ını o mal veya
hizm etin kendi si tar afından bel ir lenen m iktar , sayı veya ebat gibi ko ul l ara ya da ba ka bir m al
veya hizmeti n satın alı nm asına ba lı kılam az.
Di er mal satı ı ve hizmet sa lama sözle melerinde de bu hüküm uygulanır.
Sözle melerdeki Haksız

artlar

Madde 6- Satıcı veya sa l ayıcını n t üketici yle m üzak er e etmeden, t ek tar aflı ol arak sözle m eye
koydu u, tar aflar ın sözle m eden do an hak ve yük üm lül ükler inde i yi ni yet kur alına ayk ır ı
dü ecek biçimde tüketici aleyhine dengesizli e neden olan sözle me ko ulları haksız
Tar afl ar dan bi r ini t ük etici nin olu tur du u her tür lü sözl e mede yer al an haksız

arttır.

artlar tüketici
4
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için ba layıcı de ildir.
E er bir s özle m e

ar tı önceden hazır lanm ı sa ve özel li kle standar t sözl e m ede y er al ması

nedeni yle t ük et ici içer i i ne etki edem emi se, o sözl e m e

artının tüketiciyle müzakere

edilmedi i kabul edilir.
Sözl e meni n büt ün ol ar ak de er l endi r ilm esi nden, standar t sözle m e oldu u sonuc una var ılır sa,
bu sözle m edeki bi r

artın beli r li uns ur l arı nın veya m ünf eri t bir hükm ünün müzak er e edi lm i

olm ası, sözle m eni n k alan kı smına bu m addenin uygul anm ası nı engellem ez.
Bir satıcı veya sa layıcı, bir standart

ar tı n münfer iden tar tı ıldı ını iler i sür üyors a, bunu ispat

yükü ona aittir.
6/A, 6/B, 6/C, 7, 9, 9/A, 10, 10/A ve 11/A maddelerinde yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen
tüketi ci sözl e mel er i en az oni ki punt o ve koyu siyah har fler l e düzenl enir ve sözle m ede
bulunması gereken

art lar dan bir veya bi rk aç ının bulunm aması dur um unda eks iklik

sözle menin geçer l ili ini et kilem ez. Bu eksik lik satıcı veya sa layıcı tar afından der hal gider ilir .
Bakanl ık standar t sözl e mel erde y er al an haksız

ar tl arın tespit edi lmesine ve bunl ar ın

sözle me metninden çıkartılmasının sa lanmasına ili kin usul ve esasları belirler.
Taksitle Satı
Madde 6/A- Taksitle satı , satım bedelinin en az iki taksitle ödendi i ve malın veya hizmetin
sözle menin düzenlendi i anda teslim veya ifa edildi i satım türüdür.
Taksitle satı

sözle mesinin yazılı

ekilde y apı lm as ı zor unludur . Sözl e mede bul unm ası

ger eken as gar i ko ull ar a a ı da gös ter ilm i t ir:
a) Tüket icini n ve satıc ı veya sa l ayıcını n is im , unvan, açık adr esl eri ve var sa er i im bilgi ler i,
b) Malın veya hizmetin Türk Lirası olarak vergiler dahil pe in satı

fiyatı,

c) Vadeye gör e fai z il e bir likte ödenecek Tür k Lir ası olar ak t opl am s atı

fiyatı,

d) Fai z m iktar ı, faizi n hesapl andı ı yıl lık or an ve s özle m ede bel ir lenen f ai z or anı nın yüzde
otuz fazl asını geçm emek üzer e geci kme faizi oranı,
e) Pe i nat tut ar ı,
f) Ödeme planı,
g) Bor çl unun t em er r üde dü mesi nin hukuki s onuçl ar ı.
Satıcı veya sa layıcı, bu bilgilerin sözle mede yer almasını sa lamak ve taraflar arasında
akdedilen s özle m eni n bir nüshasını t üketici ye ver mekl e yüküm lüdür . Sözl e meden ayr ı ol ar ak
kıym etli evr ak nit el i i nde s enet düzenl enecek se, bu senet, her bir tak sit ödem esi i çin ayr ı ayrı
olacak

ek ilde v e sadec e nam a yazıl ı olar ak düzenl eni r . Aksi takdir de, kambi yo senedi
5
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geçersizdir.
Tak sitl e satı l ar da; t üketici , bor çlandı ı t opl am mikt arı önceden ödem e hakkına sahipti r .
Tük et ici aynı zam anda, bi r taksi t miktar ından az olm am ak

artıyla bir veya birden fazla taksit

ödemesi nde bul unabi lir . Her iki dur um da da satıcı , ödenen mi ktar a göre ger ekl i fai z indi ri mi ni
yapmakla yükümlüdür.
Satıc ı veya sa l ayıcı, tak sitl er den bi ri nin veya bi r kaçının ödenmem esi hal inde kalan bor cun
tüm ünün i fasını tal ep et me hakkı nı saklı tutm u sa, bu hak; ancak satı cının veya sa l ayıcının
bütün edimlerini ifa etmi

olm as ı dur umunda ve tüketi cini n bir bir ini izl eyen en az ik i taksi di

ödemede temerrüde dü mesi ve ödenmeyen taksit toplamının satı

bedel ini n en az onda bi r i

olması halinde kullanılabilir. Ancak satıcının veya sa layıcının bu hakkını kullanabilmesi için
en az bir hafta süre verer ek m uacceli yet uyar ısı nda bul unm ası ger ekir .
Sözle me

artları tüketici aleyhine hiçbir

ekilde de i tirilemez.

Devre tatil
Madde 6/B- Devre tatil sözle meleri, en az üç yıl süre için yapılan ve bu süre zarfında yıl
içi nde, belir l i veya bel ir lenebil ecek ve bi r haf tadan az olm ay acak bir dönem için bir veya daha
fazla sayıdaki ta ınmazın kullanım hakkının devri ya da devri taahhüdünü içeren ve bir
nüs hasını n tük eti ciye v er i lm esi zor unl u, yazılı sözle m e ya da sözl e mel er grubudur .
Devr e tati l sözl e mel erine il i ki n usul ve es aslar ı Bak anl ık beli r ler .
Paket tur
Madde 6/C- Paket tur sözl e m el er i; ul a tır ma, konaklam a ve bunlar a yar dım cı sayıl mayan di er
turistik hizmetlerin en az ikisinin birlikte, her

eyin dahil oldu u fiyatla satılan veya satı

taahhüdü y apı lan ve hiz meti yirm idör t saatt en uzun bi r sür eyi kapsayan veya gec elik
konaklamayı içeren ve bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunlu, önceden düzenlenmi

yazılı

sözle melerdir.
Paket tur sözle m eler ine i li kin usul ve esaslar ı Bakanlık bel ir ler .
Kampanyalı Satı lar
Madde 7- Kampanyalı satı , gazete, radyo, televizyon ilânı ve benzeri yollarla tüketiciye
duyur ular ak düzenlenen kampanyal ara i tirakç i kabul edi lm esi ve mal ı n veya hizm eti n daha
sonr a tesli m veya ifa edi lm esi sur eti yle yapıl an satım dır .
Kam panyalı satı lar Bak anl ı ı n izni il e yapılır . Bakanlık hangi tür satı l ar ın izne t abi ol aca ı nı,
ön ödem e, tak sit mik tarı, tesl im sür esi, ür etici f ir ma gar anti si, yatır ılacak t emi nat ile
kam panyal ı satı l ar da uyulm ası ger eken usul ve esas lar ı tespit eder .
6

4077 SAYILI TÜKET C N N KORUNMASI HAKKINDA KANUN

lan ve taahhüt edilen mal veya hizmetin teslimatının veya ifasının hiç ya da gere i gibi
yapılm am as ı dur umunda, satıcı , sa layı cı, bayi, acent e, im alatçı -ür eti ci, ithalatç ı ve 10 uncu
maddenin be i nci fı kr asına gör e kr edi ver en m üt eselsil en sor uml udur .
Tük et ici kampanyadan ayr ılm aya kar ar ver dik ten sonra kampanyayı düzenl eyen, mal veya
hizmetin tüketiciye teslim tarihini geçmemek

artıyla tüketicinin o ana kadar ödedi i tüm bedeli

ödemekle yükümlüdür.
Kam panyayı düzenl eyen, kam panyalı s at ı lar da düzenlenecek yazı lı sözl e m ede, 6/A
maddesi ni n ik inci f ıkr asında beli rt ilen bi lgil er e ek olar ak "kam panya bi ti
hizmetin teslim veya yerine getirilme tarih ve

tar ihi" ve "m al vey a

ekl i"ne il i ki n bil gi ler i de içer en sözl e m eni n bi r

nüshasını tüketiciye vermek zorundadır.
Sözl e mede aksi kar arla tır ılm adı kça, ön ödeme t ut arı , mal veya hi zmeti n satı

bedelinin

yüzde kırkından fazla olamaz.
Kampanyalı satı larda malın teslim ya da hizmetin ifa süresi on iki ayı a amaz. Konut ve tatil
amaçl ı ta ınm az m all ar için bu süre ot uz aydır .
Tük et ici ni n ödemeye i li kin tüm edim ler ini yer ine geti rm esi durum unda, m al ın tesl im i ya da
hizm etin ifası, ödem eni n bit im ini t ak iben en geç bir ay i çinde yapıl mak zor undadır .
Kampanyalı taksitle satı larda 6/A maddesi hükümleri de uygulanır.
Kapıdan Satı
Madde 8- Kapı dan s at ı ; i yer i, fuar , panayır gi bi satı
Bakanlık, kapıdan satı

mekanları dı ında yapılan satımlardır.

yapac aklar da ar anı lac ak ni telikl er i, bu Kanuna t abi olan ve ol mayan

kapıdan satı l arı ve kapıdan satı l ar a ili kin uygulam a us ul ve esasl arını belir l er.
Bu tür s at ı lar da; tüketi ci, tesli m al dı ı tar ihten i tibar en yedi gün i çinde m alı k abul etmek te
veya hiç bi r ger ekçe gös ter meden ve hi çbir yük üm lül ük altına gi rm eden r eddet mekte s er bestt ir .
Hizmetl eri n satım ında i se bu s ür e, sözle m eni n im zal andı ı t ar ihten i ti bar en ba l ar . Bu s ür e
dolmadan satıcı veya sa layıcı, kapıdan satı

i lemine konu mal veya hizmet kar ılı ında

tüketi ciden her hangi bir is im altında ödem e yapmasını veya bor ç altına s ok an her hangi bi r
bel ge ver m es ini isteyem ez. Sat ıcı, cayma bi ldirimi kendisine ul a tı ı andan iti bar en yir m i gün
içerisinde malı geri almakla yükümlüdür.
Tük et ici , mal ın m utat kull anımı sebebi yle m eydana gel en de i i klik ve bozulm alar ından
sorumlu de ildir.
Taksitle yapılan kapıdan satı larda 6/A maddesi, kampanyalı kapıdan satı larda 7 nci madde
7
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hük üml er i ayr ıca uygul anı r.
Kapıdan Satı larda Satıcının ve Sa layıcının Yükümlülü ü
Madde 9- Kapı dan s at ı

sözle melerinde, sözle mede bulunması gereken di er unsurlara ilave

olar ak m al veya hi zm eti n nit elik ve niceli ine i li kin açıkl ayıcı bi lgil er , caym a bil di r im inin
yapılaca ı aç ık adr es ve en az on alt ı punt o ve koyu si yah har fler le yazılm ı

a a ıdaki ibare

yer almak zorundadır:
Tük et ici ni n hiçbi r hukuk i ve c ez ai sor um luluk üst lenmek sizi n ve hiçbi r gerekç e gös ter meksi zin
tesli m aldı ı veya s özle m enin im zal andı ı t arihten iti bar en yedi gün i çer isinde m alı veya
hizm eti reddeder ek sözl e meden caym a hakkının var ol du unu ve c ayma bi ldir i mi ni n
satıcı/ sa layıcıya ula m ası tar ihi nden i tibar en m al ı ger i al mayı taahhüt eder i z.
Tük et ici , sahip ol du u hakl arı nın da yazılı bul undu u s özle m eyi i mzal ar ve kendi el yazısı ile
tar ihini yazar . Satıcı veya sa layıcı, bu bilgi ler in sözl e m ede yer al ması nı sa lam ak ve tar aflar
ar asında ak dedi len sözl e meni n bir nüshasını tük et ici ye ver mekl e yüküm lüdür .
Bu m adde hüküml eri ne göre düzenl enm i

bir sözl e meni n ve m al ı n tüketi ciye tes lim edil di ini

ispat satıcıya vey a sa layıcıy a aitti r. Aksi takdi rde, tüketici caym a hakkını kul lanm ak içi n yedi
günlük süre ile ba lı de ildir.
Mes af eli Sözl e m eler
Madde 9/A- Mesafeli sözle meler; yazılı, görsel, telefon ve elektronik ortamda veya di er
il eti im ar açl arı kull anı lar ak ve tük eti cil erle kar ı k ar ı ya geli nm eksi zin yapıl an ve m al ın veya
hizmetin tüketiciye anında veya sonradan t eslimi veya ifası kararla tırılan sözle melerdir.
Mes af eli s atı

sözl e mesi nin akdi nden önce, ayrınt ılar ı Bak anl ıkça çıkar ılacak tebl i le

belir l enec ek bilgi ler in t üketici ye ver il mesi zor unludur . Tük et ici, bu bil gi ler i edi ndi i ni yazılı
olarak teyit etmedikçe sözle me akdedilemez. Elektronik ortamda yapılan sözle melerde teyid
i l emi , yi ne el ektr onik or tam da yapılı r.
Satıcı ve sa layıcı, tüketicinin sipari i kendisine ula tı ı andan itibaren otuz gün içerisinde
edimini yerine getir ir . Bu sür e, tüketiciye daha önc eden yazılı olar ak bildirilmek ko uluyla en
fazla on gün uzatılabilir.
Satıc ı veya sa l ayıcı elekt roni k or tamda t üketi ci ye tesli m edi len gayr i maddî m all arın veya
sunulan hizm etl eri n tesli matı nın ayıpsız ol ar ak yapıldı ını ispatl a yüküml üdür .
Caym a hakkı sür esinc e sözle m eye konu olan m al vey a hizm et kar ılı ında tüketici den
herhangi bir isim altında ödeme yapmasının veya borç altına sokan herhangi bir belge
vermesinin istenemeyece ine ili kin hükümler dı ında kapıdan satı lara ili kin hükümler
8
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mes af eli s özle m eler e de uygulanır .
Satıc ı veya sa l ayıcı caym a bil dir imini n kendi sine ul a tı ı tar i hten iti bar en on gün iç inde al m ı
oldu u bedeli, kıym etli evr akı ve t üketi ciyi bu huk ukî i lem den dol ayı bor ç alt ına sok an her
türlü belgeyi iade etmek ve yirmi gün içerisinde de malı geri almakla yükümlüdür.
Tük et ici Kr edisi
Madde 10- Tüketici kr edisi , tüketi cil eri n bir m al veya hi zm et edinm ek amacı yla kr edi verenden
nakit ol ar ak al dıkl arı kredi dir . Tüketi ci kredi si sözle m esinin y azılı ol ar ak yapılm ası ve bu
sözle menin bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Taraflar arasında akdedilen
sözle mede öngörülen kredi

ar tl ar ı, sözle m e sür esi içerisinde tüketi c i aleyhi ne

de i tirilemez.
Sözle mede;
a) Tüketici kredisi tutarı,
b) Fai z ve di er unsur l ar l a bir likte topl am bor ç tutar ı,
c) Faizin hesaplandı ı yıllık oran,
d) Ö deme tar i hl er i, anapar a, fai z, fon ve di er m asr afların ayr ı ayrı belir tildi i ödeme pl anı,
e) stenecek teminatlar,
f) Ak di faiz or anı nı n yüzde ot uz fazl asını geçm emek üzer e geci kme f ai zi oranı,
g) Bor çl unun t em er r üde dü mesi nin hukuki s onuçl ar ı,
h) Kredinin vadesinden önce kapatılmasına ili kin

artlar,

ı) Kr edi ni n yabancı par a bir im i cinsi nden k ul landır ılm ası dur um unda, ger i ödemeye i li kin
taksi tler in ve toplam kredi tut ar ının hes apl anm asında, hangi tar i ht eki kur un dik kate alınaca ına
ili kin

ar tlar,

yer alır.
Kr edi veren, taksitl er den bi r inin v eya bir kaçının ödenm em esi halinde kal an bor cun tüm ünün
ifası nı talep etm e hakkını s ak lı tutm u sa, bu hak; anc ak kr edi ver enin büt ün edi ml eri ni i fa
etmi

olması durumunda ve tüketicinin birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede temerrüde

dü mesi halinde kullanılabilir. Ancak kredi verenin bu hakkını kullanabilmesi için en az bir
haft a sür e ver er ek m uac celiyet uyar ısında bul unm as ı ger ekir . Tüketici kr edisi nin tem inatı
olarak

ahsi temi nat ver il di i hal ler de, kr edi ver en, ası l bor çluya ba vurm adan, kefi lden borc un

ifası nı isteyem ez.
Tük et ici , kr edi ver ene bor çlandı ı topl am m ik tarı önceden ödeyebi lec e i gi bi aynı zam anda
vadesi gelmemi

bi r ya da bir den çok t ak sit ödem esinde de bulunabil ir. Her i ki dur um da da

kr edi ver en, ödenen mi ktar a gör e gerek li f ai z ve k omi syon indir i mi ni yapm akla yüküm lüdür .
Bakanlık ödenen miktara göre gerekli faiz ve komisyon indiriminin ne oranda yapılaca ının usul

9
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ve esasl ar ını belirl er .
Kr edi vereni n, tüketi ci kr edis ini, bel ir li m ark a bir m al veya hi zmet sat ın alı nm ası ya da bel ir li
bir satıcı veya sa l ayıc ı i le yapıl ac ak satı

s özle m esi

ar tı ile ver mesi durum unda s atıl an

mal ın veya hi zm eti n hiç ya da zam anı nda t esl im veya if a edi lm emesi hali nde k redi ver en
tüketi ciye kar ı satıcı veya sa layıcı ile bi r lik te m üt es elsil en sor uml u olur .
Kr edi vereni n ödem el er i bir kıym etl i evr aka ba lam ası ya da kr edi yi kı ymetl i evr ak k abul etm ek
sur etiyl e tem inat altı na alm as ı yasaktır . Bu yasa a r a m en t üketici den bi r kıym etli evr ak
alınacak ol ur sa, tüketi ci bu kıymetl i evr akı kr edi ver enden ger i istem ek hakkına s ahi ptir .
Ayr ıc a, kr edi ver en kıy metl i evr akın cir o edilm esi sebebiyl e t üketici nin u r adı ı zar ar ı tazm in
etm ek le yüküm lüdür .
Kredi Kartları
Madde 10/A- Kr edi kar tı ile mal veya hi zm et al ı mı sonuc u nak di kr ediye dönü en veya k redi
kartı ile nakit çekim suretiyle kullanılan krediler de 10 uncu madde hükümlerine tabidir. Ancak,
bu t ür kr edil er hakk ında 10 unc u m addeni n ik inci fıkr asının ( a) , ( b) , (h) ve ( ı) bentl eri il e
dördüncü fıkra hükmü uygulanmaz.
Kr edi veren t ar afı ndan tüket iciye gönder il en dönem sel hes ap özetl er i, 10 uncu maddenin ik inci
fıkr asının (d) bendinde öngör ülen ödeme pl anı hükmündedir . Dönem sel hesap özeti nde yer alan
asgari ödeme tutarının vadesinde ödenmemesi halinde; tüketici, 10 uncu maddenin (f)
bendi nde yer alan gecikme fai zi dı ında her hangi bi r isi m al tında yüküm lülük al tına sokul amaz.
Kr edi veren f ai z ar tır ımını ot uz gün önceden tüketi ciye bi ldir m ek zor undadır . Kr edi veren
tar afından ar tır ılan fai z or anı ger iye dönük olar ak uygul anam az. Tük etic i bil dir im tari hinden
itibaren en geç altmı

gün içi nde t üm bor cu ödeyi p kr edi kul lanmaya s on ver di i takdi r de faiz

artı ından etkilenmez.
Mal veya hi zmeti n kr edi kar tı ile s at ın alındı ı dur um lar da, satıcı veya sa layı cı, tüketi ciden
komisyon veya benzeri bir isim altında ilave ödemede bulunmasını isteyemez.
Sür eli Yayı nl ar
Madde 11- Süreli yayın kurulu larınca düzenlenen ve her ne amaç ve
bil et , kupon, i t ir ak num arası , oyun, çeki li

ekilde olursa olsun,

ve benzer i yol lar la sür eli yayın dı ında iki nc i bir

ür ün ve/ veya hizmeti n ver ilm esini n taahhüt edildi i dur uml ar da; kitap, der gi, ansikl opedi , afi ,
bayrak, poster, sözlü veya görüntülü manyetik bant veya optik disk gibi süreli yayıncılık
amaçlarına aykırı olmayan kültürel ürünler dı ında hiçbir mal ya da hizmetin taahhüdü ve
da ıtım ı yapılam az. Bu amaçl a kam panya düzenl enm esi hal inde, kam panya sür esi al tmı
geç emez. Kam panya konus u mal veya hizm et bedeli ni n bir böl üm ünün tüketic i tar afından
10
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kar ılanması istenemez.
Sür eli yayı n kur ul u u, kam panyaya ai t r eklam ve i lânl ar ında, kam panya konusu m al veya
hizmetin Türkiye genelinde teslim ve ifa tarihlerine ili kin programını ilân etmek ve kampanya
konusu m al veya hi zmeti n tesli m ve ifasını , kam panyanın bi tim inden it ibar en ot uz gün
içinde yerine getirmek zorundadır.
Kampanya süresince, süreli yayının satı

fiyatı, ikinci ürün olarak verilmesi taahhüt edilen mal

veya hizmeti n yol açtı ı mal iyet ar tı ı nedeni yle ar tı rılam az. Kam panya konusu m al veya
hizmet taahhüdü ve da ıtımı bölünerek yapılamayaca ı gibi, bu mal veya hizmetin ayrılmaz ya
da t am am layıcı par çalar ı da ayr ı bi r kam panya k onus u hal ine getir i lem ez. Bu K anunun
uygulam asında, iki nci ür ün olar ak v er i lm esi taahhüt edi len her bir m al veya hi zm et e ili kin
i l eml er ba ı msız bir kam panya olar ak kabul edi lir .
Süreli yayın kurulu ları tarafından düzenlenmeyen, ancak süreli yayınla do rudan veya dolaylı
irtibatlandırılan kampanyalar da bu hükümlere tabidir.
Aboneli k Sözl e m el er i
Madde 11/A- Her türlü abonelik sözle melerine taraf olan tüketiciler, isteklerini satıcıya yazılı
olar ak bil dir m ek kaydıyl a abonel ikl er i ne tek tar aflı son ver ebili r ler.
Satıcı tüketicinin aboneli e son verme iste ini, yazılı bildirimin kendisine ula tı ı tarihten
iti baren en geç yedi gün içi nde yer ine getir m ekle yüküm lüdür .
Süreli yayın aboneli ine son verme iste i ise; yazılı bildirimin satıcıya ula tı ı tarihten itibaren
günl ük yayı nl ar da onbe

gün, haftal ık yayı nlar da bir ay, ayl ık yayı nl ar da üç ay sonr a yür ür lü e

gir er . Daha uzun sür eli yayınl arda i se, bil dir imden sonr aki i lk yayı nı m üteakiben yür ür lü e
konulur.
Satıcı, abone ücretinin geri kalan kısmını hiçbir kesinti yapmaksızın onbe

gün içinde iade

etm ek le yüküm lüdür .
Fiyat Etiketi
Madde 12- Perakende satı a arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine
kolayl ıkla gör ülebi lir, okunabi li r

ekil de o mal l a il gili tüm ver giler dahi l fi yat, ür etim yer i ve

ayır ıcı özelli kler ini içeren eti ket konulm ası, eti ket konulm ası m üm kün olm ayan hal ler de aynı
bil gi ler i kapsayan li steler in gör ülebi lecek

ekilde uygun yerlere asılması zorunludur.

Hizmetl eri n tar ife ve fiyatl ar ını göster en li steler de bir i nc i fıkraya göre düzenl ener ek ası lır.
Eti ket, fi yat ve t ari fe li steler i nde bel ir til en fiyat ile kasa fiyat ı ar asında far k olm ası dur umunda
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tüketi ci l ehi ne olan fi yat üzer inden satı

yapı lır .

Fi yatı; Bakanlar Kur ul u, kamu kurum ve k ur ul u lar ı veya k amu kur um u niteli inde m eslek
kur ulu l ar ı tar af ından bel ir lenen m al veya hi zm etler in, bel ir lenen bu fi yatı n üzer inde bir fi yatla
satı a s unul ması yasak tır.
Bakanlık, etiket ve tarife listelerinin

eklini , içeri ini, usul ve es as lar ını bir yönet meli kle

düzenl er . Bak anl ık ve bel edi yeler , bu m adde hük üml er i nin uygulanm ası ve i zlenm esine i li k in
i leri yürütmekle ayrı ayrı görevlidirler.
Garanti Belgesi
Madde 13- malatçı veya ithal atçılar ithal ettikleri veya ürettikleri sanayi malları için
Bakanlıkça onaylı garanti belgesi düzenlemek zorundadır. Mala ili kin faturanın tarih ve
sayısını içer en gar anti bel gesi nin tekem mül ett iri ler ek tüketi ciye ver ilm esi sorum lul u u satıcı,
bayi vey a ac ent eye aitti r. G aranti sür esi malı n tesli m t ari hinden iti bar en ba l ar ve as gar i i ki
yıl dı r. Ancak, özelli i nedeniyl e bazı m allar ın gar anti

art ları, Bakanlıkça ba ka bi r ölçü bi r im i

il e belir l enebi lir .
Satıc ı; gar anti belgesi kapsam ındak i m allar ın, gar anti sür esi içer isi nde ar ızal anm ası halinde
mal ı i çilik m asr afı, de i tir il en par ça bedel i ya da ba ka her hangi bi r ad altında hiç bi r ücr et
talep etmeksizin tamir ile yükümlüdür.
Tük et ici onar ım hakkını kull anm ı sa, gar anti sür esi i çer isi nde sık ar ızal anm ası nedeniyl e
mal dan yar arl anamam anın sür eklil ik ar z etmesi veya tam ir i içi n gereken azam i süreni n a ılması
veya t am ir ini n müm kün bul unm adı ı nın anl a ıl ması hal ler inde, 4 ünc ü m addede yer alan di er
seçim li k haklar ını kullanabi lir . Satıcı bu tal ebi r eddedemez.
Tük et ici ni n bu tal ebi ni n yer ine geti ri lm emesi dur umunda satıcı , bayi, ac ent e, im alatçı- ür eti ci ve
ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Tük et ici ni n m al ı kul lanı m kılavuzunda yer al an hus us lar a aykır ı kul lanm asından kaynaklanan
arızalar, iki ve üçüncü fıkra hükümleri kapsamı dı ındadır.
Bakanlık, hangi sanayi mallarının garanti belgesi ile satılmak zorunda bulundu unu ve bu
mal lar ın ar ızal arı nı n tamir i i çin ger eken azami sür eler i Tür k Standart lar ı Enst itüsünün
gör ü ünü al ar ak tespit ve il ânl a görevlidi r.
Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu
Madde 14- Yurt içinde üretilen veya ithal edilen sanayi mallarının tanıtım, kullanım, bakım ve
basit onarımına ili kin Türkçe kılavuzla ve gerekti inde uluslararası sembol ve i aretleri

12

4077 SAYILI TÜKET C N N KORUNMASI HAKKINDA KANUN

kapsayan etik et le satıl ması zor unludur.
Bakanl ık, sanayi mal larından hangi ler ini n t anıt ma ve kull anı m kı lavuzu ve eti ket i le satıl mak
zor unda bul undu unu ve bunlar da bulunm ası ger eken asgari unsur lar ı Tür k St andar tl arı
Enstitüsünün görü ünü alarak tespit ve ilânla görevlidir.
Satı

Sonr ası Hi zm et ler

Madde 15- m alatçı veya ithal atçılar , s at tıklar ı, ür ettikl er i veya i thal et ti kler i sanayi m all arı için
o m al ın Bakanl ıkça tes pi t ve i lân edil en k ullanım ömrü s üresi nce, yet er li tekni k per sonel ve
yedek par ça stoku bul undur m ak sur etiyl e bakı m ve onarı m hi zmet ler ini sunmak z or undadır lar .
m alatçı veya ithalat çılar ın bulundur mal ar ı ger eken yedek parç a stok m iktar ı Bakanlıkç a
belirlenir.
thalatçının herhangi bir

ekilde ticari faaliyetinin sona ermesi halinde, kullanım ömrü

sür esince bakım ve onar ım hizm etl er i ni, o m alın yeni it hal atçısı sunmak zor undadır .
Bakanlık, hangi mallar için servis istasyonları kurulmasının zorunlu oldu u ile servis
istasyonlarının kurulu

ve i l eyi i ne dai r usul ve es aslar ı Türk Standar tlar ı Enstit üsünün

gör ü ünü al ar ak tespit ve il ânl a görevlidi r.
G arant i bel gesi yle satı l m ak zor unda ol an bir sanayi mal ının garanti sür esi s onr asında
ar ızalanm ası dur umunda, o m alın B akanlıkça bel ir lenen azam i tam ir süresi içer isinde onar ımı
zorunludur.
Ti cari Rek lam ve lanl ar
Madde 16- Ticari reklam ve ilânların kanunlara, Reklam Kurulunca belirlenen ilkelere, genel
ahlaka, kamu düzenine, ki ilik haklarına uygun, dürüst ve do ru olmaları esastır.
Tük et ici yi al dat ıcı, yanı l tıcı veya onun t ecr übe ve bi lgi noksanlıkl arı nı istism ar edi ci,
tüketi cinin c an ve mal güvenli i ni tehli keye dü ür ücü,

i ddet har eketl eri ni ve suç i l emeyi

özendir ici , kam u sa lı ını boz ucu, hastal ar ı, ya lıl ar ı, çocuklar ı ve özür lüler i istismar edi ci
reklam ve ilânlar ve örtülü reklam yapılamaz.
Aynı ihtiy açlar ı kar ıl ayan ya da aynı am aca yöneli k r akip m al ve hi zm et ler in kar ıl a tır m alı
r eklam lar ı yapıl abili r .
Reklam ver en, ti car i r ekl am veya ilânda yer alan s om ut i ddi alar ı i spatla yük üm lüdür .
Reklam ver enler , r ekl amcılar ve m ecr a kur ulu lar ı bu m adde hük üml er ine uym akla
yükümlüdürler.
13
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Reklam Kur ul u
Madde 17- Ticar i reklam ve il ânl ar da uyulm ası ger eken ilk eler i beli r lem ek, bu il keler
çerçevesinde ticari reklam ve ilânları incelemek ve inceleme sonucuna göre, 16 ncı madde
hükümlerine aykırı reklam ve ilânları üç aya kadar tedbiren durdurma ve/veya durdurma
ve/ veya aynı yönteml e düz eltm e ve/ veya par a cezası verm e hususl ar ında gör evli bir Rek lam
Kur ulu ol u tur ulur . Rekl am Kur ul u kar ar lar ı Bakanl ıkça uygul anı r.
Reklam Kur ul u, tic ar i r eklam ve i lânlar da uyulm ası ger eken il keler i bel ir lem ede; ülke
ko ull ar ının yanı sır a, rekl amcı lık al anı nda evrens el kabul gör m ü

tanım ve kur allar ı da dikkate

alır.
Ba kanl ı ı, B ak anı n gör evl endi r ece i i lgil i G enel M üdür tar af ından yürüt ül en Reklam Kur ul u;
a) Bakanlıkça ilgili Genel Müdür Yardımcıları arasından görevlendirilecek bir üye,
b) Adalet Bakanlı ınc a, bu Bakanlık ta idar i gör evl er de çal ı an hakim ler ar asından
görevlendirilecek bir üye,
c) Türk iye Radyo- Televi zyon Kur um unca gör evl endi r ilecek r ek lam konusunda uzm an bir üye,
d) Yüksekö r eti m Kur ul unun rek lamc ılık alanında uzm an üni vers ite ö r etim elem anlar ı
ar asından seçece i bi r üy e,
e) Tür k Tabibl er i Bi rli i M erk ez Konseyi ni n gör evl endir ece i dokt or bi r üye,
f) Türkiye Barol ar Birl i ini n gör evl endir ece i avukat bir üye,
g) Tür ki ye O dalar ve B ors al ar Birli i nin de i i k sektör ler den gör evlendir ece i dör t üye,
h) Tür ki ye’deki tüm gaz et eciler der nekler i nin kendi ar al ar ından seçec e i bir üye,
i) Rekl amc ılar der nekler ini n veya var sa üst k urul u lar ının seçec e i bir üye,
j) Tüketic i Konseyini n K ons eye katılan t ük etici örgüt ü temsi lciler i ar asından seçece i veya üst
ör gütler ini n gör evl endi r ece i bir üye,
k) Türk iye Zir aat O dalar ı Bir l i ini n gör evl endir ece i bir üye,
l) Türkiye Esnaf ve S anat kar lar Konfeder asyonunun gör evl endi r ece i bir üye,
m) Türk Standar tl ar ı Enst itüsünden bir üye,
n) Diyanet

ler i Ba kanlı ı ndan bi r üye,

o) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birli inden bir üye,
p)

çi sendikalar ı konfeder asyonl arı ndan bi r üye,

r) Mem ur sendikal arı konfederasyonl ar ından bi r üye,
s) Türk iye Serbest Muhasebeci Mal i M ü avir ler ve Yem inli Mal i M ü avir l er O dal ar ı Birli i nin
görevlendirece i bir üye,
t) Ankara, stanbul ve zmir Büyük ehir Belediyelerinin kendi aralarından seçece i bir üye,
u) Tür k Eczacılar Birli inden bir üye,
v) Türk Di

Hekim ler i Bir li inden bi r üy e,

olmak üzere yirmibe

üyeden olu ur.
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Kur ul üy el er inin gör ev sür el er i üç yıl dır . Sür esi bitenl er yeni den gör evl endi r ilebi lir veya
seçil ebilir . Üyel ikl er her hangi bi r sebeple bo aldı ı t ak dir de bo alan yer ler e üçüncü fı kra
esasları dahilinde bir ay içerisinde görevlendirme veya seçim yapılır.
Kurul en az ayda bir defa veya ihtiyaç duyuldu u her zaman Ba kanın ça rısı üzerine toplanır.
Kurul, Ba kan dahil en az ondört üyenin hazır bulunması ile toplanır ve toplantıya katılanların
ço unlu u ile karar verir.
Kurul, gerekli görülen hallerde sürekli ve geçici olarak görev yapmak üzere özel ihtisas
komisyonları kurabilir. Kurulun bu komisyonlarda görev yapmasını uygun görece i kamu
per sonel i, i lgi li kamu kur ul u lar ınca gör evlendiril ir.
Kur ul üy el er i i le özel ihtisas komi syonu üyel er inden kam u gör evli si ol anl ar a ver ilecek huz ur
hakkı i le kam u gör evlis i olm ayan kur ul üyel er ine ödenec ek huzur ücr eti M aliye Bakanlı ı nın
uygun görü ü al ınar ak Bakanl ıkça beli rl enir .
Kur ulun sekr etar ya hi zm et ler i Bakanlık t ar afı ndan yer i ne get ir il ir .
Reklam Kur ul u kar arl ar ı, tüketi cil eri n bil gilendi r ilm esi, aydı nlatılm ası ve ekonom ik çıkar lar ının
kor unması amacıyla Reklam Kurul u Ba kanl ı ı nca açıkl anı r.
Reklam Kur ul unun gör evl er i , kur ulu , çalı m a usul ve esaslar ı i le sekr etar ya hi zmet l er inin ne
sur etle yer i ne get ir il ece i Bak anl ık tar afından çıkarıl acak bir yönetm eli kle bel ir lenir .
Zararlı Tehlikeli Mal ve Hizmetler
Madde 18- Tüketicinin kullanımına sunulan mal ve hizmetlerin ki i beden ve ruh sa lı ı ile
çevr eye zar ar lı veya t ehlik eli ol abilm esi dur um unda, bu mal lar ın em ni yetl e kull anıl abilm esi için
üzer ine veya ekl i kul lanım kıl avuzlar ına, bu dur uml a il gi li açıklayıcı bilgi ve uy arıl ar , açıkça
görülecek ve okunacak

ekilde konulur veya yazılır.

Bakanl ık, hangi m al vey a hizm etler in açı klayıcı bilgi ve uyar ılar ı ta ıması ger ekti i ni ve bu
bil gi ve uyar ıl arın

eklini ve yerini ilgili bakanlık ve di er kurulu larla birlikte tespit ve ilânla

görevlidir.
Mal ve Hi zm et Denetim i
Madde 19- Tüketiciye sunulan mal ve hizmetler; ilgili bakanlıklar tarafından Resmi Gazetede
yayım lanar ak m ecburi uygulam aya konul an standar tlar dahi l olm ak üzer e uyulm ası zor unl u ol an
teknik düzenl emeye uygun ol mal ıdır .
lgi li bak anl ıklar , bu es aslar a gör e deneti m yapmak vey a yaptır makl a gör evlidi r . M al ve hi zmet
15

4077 SAYILI TÜKET C N N KORUNMASI HAKKINDA KANUN

denet im ine il i ki n usul ve esaslar her bir ilgil i bak anl ıkça ayr ı ayr ı t espit ve ilân edil ir .
Tük et ici ni n E i til mesi
Madde 20- Tüketici nin e it ilm esi k onus unda ör gün ve yaygı n e i tim kur uml arının der s
programlarına, Millî E itim Bakanlı ınca gerekli ilaveler yapılır.
Tük et ici ni n e iti lm esi ve bi li nçlendir il mesi için r adyo ve tel evizyonl arda pr ogr aml ar
düzenl enm esi ne il i ki n usul ve es aslar , Tüketici Konseyi nin öner isi ile Bak anlık ça tespit ve il ân
olunur.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Tük et ici Kur ulu l arı
Tük et ici Konseyi
Madde 21- Tüketici nin sor unlar ının, i htiyaç lar ının ve çık ar l arı nın kor unmasına i li kin ger ekli
tedbir ler i ara tır mak, sor unl ar ın evr ensel tüketi ci hak lar ı do r ultusunda çözülm esi içi n alınacak
tedbir ler l e, bu Kanunun uygul anması na y önel ik t edbi r ler e dair gör ü leri, ilgi li mer cilerce
önc elik le ele al ı nmak üzere iletm ek am acıyl a, Bakanlı ı n k oordi nat örlü ünde bi r "Tüketi ci
Kons eyi " kur ul ur .
Tük et ici Konseyi , Bakanın veya gör evl endi r ec e i bir Bakanlık gör evl i sini n ba kanlı ı nda,
Adal et , çi ler i, Mali ye, M illi E itim, Sa lı k, Ula tırma, Tar ım ve Köyi l eri , Sanayi ve Ticar et,
Turizm ve Çevre bakanlıkları ile Devlet Planlama Te kilatı Müste arlı ı, Hazine Müste arlı ı,
Dı

Ticaret Müste arlı ı, Türk Patent Enstitüsü Ba kanlı ı, Devl et statistik Enstitüsü

Ba kanl ı ı, Tür k Standar tlar ı Ensti tüsü Ba kanl ı ı, Rek abet Kur um u, Radyo v e Tel evizyon Üst
Kur ulu, Ener ji Piyas ası Düzenlem e Kur um u, Tel ekomüni kasyon Kur um u, Tür k Akr editasyon
Kurumu, Milli Prodüktivite Merkezi, Diyanet

leri Ba kanlı ı, büyük

ehi r bel edi yel er i , il

bel ediyel eri ni tem si len Tür k Beledi yeler Bir li i , i çi sendi kalar ı konfeder asyonlar ı, m em ur
sendikal ar ı konfederasy onl ar ı,Türki ye

veren Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Milli

Kooper atifl er Birl i i, Yüksekö r eti m Kurul u, Türkiye Barol ar Birl i i, Türki ye Ser best
Muhasebeci Mal i M ü avirl er ve Yem inli M ali M ü avi r ler O dalar ı Bir li i , Tür k M ühendi s ve M im ar
O dalar ı Bir li i , Tür k Eczacılar Bir li i, Tür k Tabi pler i Bir li i, Türk Di hekim leri Birli i , Türk
Veter iner Hek im ler i Bir li i, Tür kiye Esnaf ve Sanatkar lar ı Konf eder asyonu, Tür kiye O dal ar ve
Bor salar Birl i i, Türkiye Bank alar Bir li i, Tür kiye Seyahat Ac ent el er i Bir li i, Türkiye O tel cil er
Bi rli i , Türki ye Zir aat O dal ar ı Bir li i, Tüketi m Kooper ati fler i Merkez Birl i i, Ahil ik Ar a tır ma ve
Kül tür Vakfı ve tüketic i ör gütler i temsi lci ler inden ol u ur .
Tük et ici Konseyi ni olu tur an kur um ve kur ulu l arı n temsi lci ler ini n sayı ve ni teli kler i i le Tüketic i
Kons eyi ne katılabi lm ek içi n tüketic i ör gütler ini n sahip olm alar ı ger eken asgar i üy e sayısı v e bu
ör gütler in Tüketic i Konseyine gönder ecekl er i tem sil ci sayısı Bak anl ıkça bel ir leni r. Ancak, k am u
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kurum ve kurulu larından gelen temsilcilerin sayısı, hiçbir

ekilde Tüketici Konseyini n toplam

üye sayısının yüzde ellisinden fazla olamaz. Tüketici Konseyi yılda en az bir kez toplanır.
Tük et ici Konseyi ni n çal ı ma usul ve esaslar ı ile di er husus lar Bakanl ı kça çıkar ıl acak bir
yönetmelikle düzenlenir.
Tük et ici Sor unlar ı Hakem Heyeti
Madde 22- Bak anl ık, i l ve ilçe m er kezl er i nde, bu Kanunun uygul am ası ndan do an
uyu m azlıkl ar a çözüm bul mak am acıyl a en az bir tüket ici sor unl ar ı hakem hey et i ol u t urm akla
görevlidir.
Ba kanl ı ı Sanayi ve Ti car et l Müdür ü veya gör evl endi rec e i bir m emur tar afından yür üt ül en
tüketi ci sor unlar ı hak em heyeti; belediye ba kanı nı n k onunun uzm anı bel edi ye per soneli
ar asından gör evl endi r ece i bir üy e, baronun m ens upl ar ı ar asından görevl endir ece i bi r üye,
ticar et ve sanayi odası i le esnaf ve sanatkar odal ar ının gör evl endir ece i bi r üye ve t üketi ci
örgütlerinin seçecekleri bir üye olmak üzere ba kan dahil be

üyeden olu ur. Ticaret ve sanayi

odası ya da ayrı ayrı kuruldu u yerlerde ticaret odası ile esnaf ve sanatkar odalarının
görevlendirece i üye, uyu mazlı ın satıcı tarafını olu turan ki inin tacir veya esnaf ve
sanatkar olup ol mam asına gör e ilgi li odac a gör evl endi r ilir.
Bakanl ık ta r a te ki latını n bul unmadı ı i l ve ilçel er de tük etici sor unlar ı hakem heyetini n
ba kanlı ı en büyük mül ki am ir ya da gör evl endi rec e i bir m emur tar afı ndan yür ütül ür. Tüketi ci
ör güt ü olm ayan yer ler de tüketici ler , tük et im kooperat ifler i tar afından t emsi l edi lir . Tüketi ci
sor unlar ı hakem heyeti nin ol u umunun sa l anam adı ı yer ler de noksan üyeli kler , bel edi ye
m e c l i s l e r i n c e r e 's e n d o l d u r u l u r .
Tük et ici sor unl ar ı hak em hey et ler inde heyeti n ç al ı m alar ına ve kar ar lar ına esas ol acak
dosyal ar ı hazır l amak ve uyu mazlı a il i ki n r aporu s unm ak üzer e en az bi r rapor tör
görevlendirilir.
De eri be yüz milyon liranın altında bulunan uyu mazlıklarda tüketici sorunları hakem
heyetler ine ba vur u zor unl udur . Bu uyu m azlıkl arda heyeti n ver ece i kar ar lar tar afl arı ba l ar .
Bu kar ar lar cr a ve fl as Kanununun i lam lar ın yer i ne get ir ilmesi hakkındaki hüküm ler i ne gör e
yer ine getir ilir. Tar afl ar bu kar ar l ara kar ı onbe

gün içinde tüketici mahkemesine itiraz

edebi li rler . tir az, tüketi ci sor unl ar ı hak em heyeti kar arı nın icr asını dur dur m az. Ancak, talep
edilmesi

ar tıyla hak im , tüketi ci sor unlar ı hakem heyeti kar arını n icr asını t edbi r yoluyl a

durdurabilir. Tüketici sorunları hakem heyeti kararlarına kar ı yapılan itiraz üzerine tüketici
mahkem esini n ver ece i kar ar kesi ndi r .
De er i be yüz mi lyon li r a ve üstündeki uyu mazl ıklar da tüketi ci sor unl ar ı hak em heyetl eri nin
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ver ecekler i kar arl ar , tüketi ci m ahkemel eri nde delil olar ak i ler i sür ülebi lir. Kar ar lar ın ba layıc ı
veya deli l ol ac a ı na ili kin par asal sınır lar her yıl ın Eki m ayı sonunda Devl et statis tik
Ensti tüsünün Toptan E ya Fiyatl ar ı Endeksi nde m eydana gelen yıl lık or tal ama f iyat ar tı ı
or anı nda ar tar . Bu dur um , Bakanlıkça her yıl Ar al ık ayı içi nde Resmi G azet ede ilân edi lir .
25 inci maddede cezai yaptırıma ba lanmı

hus us lar dı ındaki tüm uy u mazl ıklar , t üketici

sor unlar ı hakem heyetl er ini n gör ev ve yetkil er i kapsam ındadır .
Tük et ici Sor unlar ı Hakem Heyetl eri Ba k an ve üyeler i i le r apor tör ler e ver il en huzur hak kı veya
huzur ücretinin ödenmesine ili kin esas ve usuller, bir ayda ödenecek tutar 2000 gösterge
r akamını n mem ur aylık katsayısıyla çar pım ı sonuc u bulunacak m ikt arı geçmem ek üzer e M aliye
Bakanl ı ını n uygun görü ü al ı nar ak Bakanl ıkça beli rl enir .
Tük et ici sor unl ar ı hak em hey et ler inin kurul ması , çalı ma usul ve esasl ar ı ile di er hus us lar
Bakanl ıkça çıkar ıl acak bir yönetm eli kte düzenl enir .
DÖRDÜNCÜ KISIM
Yargılama ve Cezaya li kin Hükümler
Tük et ici Mahkem eler i
Madde 23- Bu Kanunun uy gul anmasıyla il gili olar ak çı kacak her türlü i htilaf lar a tüketic i
mahkem el er inde bakıl ır. Tüketici m ahk emel er i nin yar gı çevr esi , Haki mler ve Savcı lar Yüksek
Kurulunca belirlenir.
Tük et ici mahkem eler i nezdi nde tüketici ler , tüket ici örgütl er i ve Bakanlıkça açı lacak daval ar her
tür lü r esim ve har çt an muaftır . Tüketi ci ör gütl eri nce açılac ak davalar da bili rki i ücr etler i , 29
uncu maddeye göre bütçede öngörülen ödenekten(*) Bakanlıkça kar ılanır. Davanın, davalı
aleyhi ne sonuçl anm ası dur um unda, bili rki i ücreti 6183 sayılı Amm e Al acaklar ının Tahsil Usul ü
Hakkında Kanun hüküm ler ine gör e davalıdan tahsi l ol unar ak 29 unc u m addede düzenl enen
esaslara göre bütçeye gelir(*) kaydedilir. Tüketici mahkemelerinde görülecek davalar Hukuk
Usulü Muhakem el er i Kanununun Yedi nc i Babı , Dör dünc ü Fasl ı hüküml er ine gör e yür ütülür .
Tük et ici davalar ı tüketi cini n ikam etgahı mahkem esinde de açıl abili r .
Bakanl ık ve tüketi ci ör gütl eri m ünf eri t tüketi ci s orunu ol mayan ve genel ol ar ak tüketic iler i
ilgilendiren hallerde bu Kanunun ihlali nedeniyle kanuna aykırı durumun ortadan kaldırılması
amacı yla t üketi ci m ahkem eler inde dava açabil ir ler .
G erek li hal ler de t üketi ci m ahkemel eri ihl alin t edbi r en dur dur ulm asına kar ar ver ebilir . Tüketici
Mahkem esinc e uy gun gör ülen t edbi r kar arl ar ı, m asr afı daha sonr a hak sız çık an taraf tan
alınm ak ve 29 uncu m addede düzenl enen esas l ar a gör e bütçeye gel ir (*) kaydedilm ek üzer e,
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ülke düzeyinde yayınlanan gazetelerden birinde Basın lan Kurumunca ve ayrıca varsa davanın
açıldı ı yer de yayınl anan m ahal li bir gazetede der hal il ân edi li r.
Kanuna aykır ı dur um un ort adan kal dır ılm asına yöneli k Tük etici Mahkem esi k arar l arı ise m asrafı
davalıdan alı nm ak üzer e aynı yönt em le der hal i lân edil ir .
Ür etim in Satı ın Dur dur ulm ası ve Malı n Topl at ılm ası
Madde 24- Sat ı a sunulan bir seri mal ın ayıpl ı olm ası dur umunda Bak anl ık, tüket icil er veya
tüketi ci ör gütler i, ayıplı ser i m alın ür eti mi ni n ve satı ının dur dur ul ması ve satı

amacıyla

eli nde bul undur anl ar dan toplatı lm as ı içi n dava açabil ir .
Satı a sunul an bir ser i mal ın ayı plı oldu unun m ahkem e kar ar ı ile t es pit edil mes i hali nde,
mal ın satı ı geçici olarak dur dur ul ur . M ahk em e kar ar ının tebli

tar ihi nden i tibar en en geç üç ay

içi nde mal ın ayı bını n ortadan kaldır ıl ması içi n ür etici-imal atçı ve/ veya ithal at çı fi rm a uyar ılır .
Mal ın ayı bı nın or tadan kalk masının im kânsız olm ası hal inde m al , ür etici- im alatçı ve/veya
ithal atçı tar afından t opl anır veya toplattır ıl ır . Topl atıl an m all ar ta ıdıkları r iskl er e göre k ısmen
veya tamamen imha edilir veya ettirilir.
Satı a sunul an bir ser i mal ın, tüketi cinin güvenl i ini tehli keye sokan ayı p ta ı ması dur um unda,
4703 sayılı Ür ünl er e li kin Teknik Mevz uat ın Hazır lanm ası ve Uygul anması na Dair Kanun
hükümleri saklıdır.
Ayı plı m allar ı satın alan tüket icil er in u r adıklar ı m addî ve m anevî zar ar lar nedeni yl e dava
açma hakları saklıdır.
4 üncü m addenin al tınc ı f ıkr ası hüküm ler ine tâbi bir seri ayıplı m alın s at ı a ar z edil mesi
durumunda bu madde hükümleri uygulanmaz.
O lduklar ından Far klı Gör ünen M al lar
Madde 24/A- Gıda ürünü ol mam al ar ına r a men, s ahi p olduklar ı

ekil, koku, görünüm, ambalaj,

etiket , hacim veya boyutl ar ı nedeni yle oldukl ar ından fark lı gör ünen ve bu sebeple de t üketi ciler
tarafından gıda ürünleriyle karı tırılarak tüketicilerin sa lı ını ve güvenli ini tehlikeye atan
malların üretilmesi, pazarlanması, ithalatı ve ihracatı yasaktır.
Mal piyasaya sürülmü se, 4703 sayılı Ürünlere li kin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve
Uygulanm asına Dair Kanun hük üm ler i uygulanı r .
Oldu undan farklı görünen malı satın alan tüketicilerin u radıkları maddi ve manevi zararlar
nedeniyle dava açma hakları saklıdır.
Ceza Hükümleri
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Madde 25- 6 ncı m addenin yedinc i fıkr ası uyar ınca, Bak anl ıkça beli r lenen usul ve es as lar a
aykır ıl ı ı tespit edilen her bi r sözle m e içi n 50.000.000 lir a par a cezası uygul anır .
4 üncü m addenin y edi nci fıkr asında, 5 inci m addede, 6 ncı maddenin al tıncı fı kr as ında, 6/A
maddesi nde, 6/B, 6/C maddel er i uyar ınca Bak anl ıkça beli rl enen us ul ve esasl ar da, 7 nci
maddenin be i nci f ıkr asında, 9 uncu m addede, 9/A m addesi nde, 10 unc u maddede, 10/A
maddesi nde, 11/ A m addes inin i kinci ve dör dünc ü fıkr alar ına, 12, 13, 14, 15 ve 27 nci
maddel er de beli r til en yüküml ülükl er e ayk ır ı har ek et edenl er hakkında 100. 000. 000 l ir a par a
cezası uygul anı r.
7 nci maddeni n dör dünc ü ve altınc ı fıkr alar ı i le 8 i nci m addede bel ir tilen yüküm lülük ler e aykır ı
har eket edenl er hakkında 250. 000. 000 l ir a para cezası uygul anı r.
20 nci m addenin ik inci fıkr ası uyar ınca Bak anlı kça t es pit ve i lân olunan usul ve esaslar a
aykırılı a 500.000.000 l ira para cezası uygul anır. Aykırılık ülke düzeyinde yayın yapan radyo
ve t el evi zyonlar ca ger çekl e tiri lm i se c ezanı n on katı uygulanır .
18 i nci maddeye aykı rı har ek et eden ür eti ci-i mal at çı ve i thalatçı hakk ında 1. 000.000.000 li r a
par a cezası, sat ıcı-sa layıc ı hakkında ise bu c ezanı n be t e bir i uygul anır .
19 uncu maddenin bi r inci f ıkr asına aykır ı har eket edenl er hakk ında 2. 000. 000. 000 l ir a par a
cezası uygulanır.
11 i nci maddeye aykı rı har ek et edenl er hak kında 5. 000. 000. 000 l ir a par a cezası uygul anı r.
Ayk ır ılık ülke düzeyi nde yayım yapan s ür el i yayı n ile ger çekl e mi se cezanı n yir mi katı
uygulanır. Bakanlık, ayrıca süreli yayın kurulu undan kampanyanın ve kampanyaya ili kin her
tür lü r ekl am ve i lânın dur dur ulm asını is ter. Bu i ste e r a m en aykır ıl ı ın devam ı hali nde,
r eklam ve il ânın dur dur m a zor unlulu unun do du u t ar i hten iti baren her sayı - gün i çin
100. 000. 000. 000 l ir a par a cezası uygul anır . Bakanlık , kam panyanı n v e kampanyaya i li kin her
tür lü r ekl am ve i lânın dur dur ulm ası talebi ile Tüketi ci M ahkem es ine ba vur ur .
16 ncı maddeye aykırı hareket edenler hakkında üç aya kadar tedbiren durdurma ve/veya
dur dur m a ve/veya düzel tme ve/veya 3.500.000. 000 lir a par a cezası uy gul anır . Reklam Kur ul u,
ihl al in ni t eli i ne göre bu c ez alar ı bir l ikte vey a ayr ı ayr ı ver ebil ir . 16 ncı m addeye aykır ılık,
ülke düzeyi nde yayı n yapan yazıl ı, sözl ü, gör sel ve s ai r ar açlar il e gerçekle m i

ise, para

cezası on k at ı ol ar ak uygulanır .
7 nci maddeni n yedi nci ve seki zinci fıkr al arı na aykır ı har eket edenler e, kam panya konus u mal
veya hizmeti n fat ur a bedel i or anında par a cezası uygulanır . Kampanyayı düzenl eyen, tüketi ci
kam panyadan ayr ıl dı ı nda, para i adesinde bul unur sa bu ceza uygulanm az.
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7 nci maddeni n ik inci fıkr asına aykır ı har eket edenl ere, 7 nci m adde hük üm ler i ne uygun
kam panya düzenl emeler i içi n bir hafta sür e tanınır . Bu sür enin bi tim inde aykır ıl ı ın devam
etti i ni n tespi ti hali nde, bu hükme aykır ı har eket edenl er le 24 ve 24/A maddel er i nde bel ir ti len
yüküm lül ükl er e aykır ı har eket edenl er e 50.000. 000. 000 l ir a par a cezas ı uygul anır .
Yukar ıdaki fıkr alar da beli r til en par a cezal ar ı, fi ili n bir yıl iç er isinde tekr ar ı hal inde iki misli
olar ak uygulanır . Par a cezal ar ı her yıl ba ında 765 sayıl ı Tür k Ceza Kanununun ek 2 nci
madde hüküm ler i uyar ınc a art ır ılır .
Bu Kanunda yazılı fiiller hakkında di er kanunlarda da para cezası öngörülmü se a ır olan
ceza uygulanır.
Cezalar da Yet ki, tir az ve Z am ana ı mı
Madde 26- 25 inci maddenin bir, dört, yedi, sekiz, dokuz ve onuncu fıkralarındaki cezalar
Bakanlık tarafından, di er fıkralarındaki cezal ar o yerin mülki amiri tarafından uygulanır.
Bu Kanunda düzenlenen her tür lü par a cezası, idar i ni teli ktedir . Bu cezal ar a kar ı t ebl i
tarihinden itibaren en geç yedi gün içerisinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. tiraz,
idar ece ver il en cezanın yer ine geti ri lm esini durdur m az ve zar ur et gör ülm eyen haller de evr ak
üzer inde incel eme yapıl ar ak en kısa sür ede sonuçlandır ıl ır . tir az üzer ine idar e m ahk emesi nce
verilen kararlar kesindir.
25 i nci maddeye gör e ver il en par a c ez alar ı, Am m e Al acaklar ının Tahsil Usulü Hak kında Kanun
hükümlerine göre tahsil olunur.
Bu Kanunda düzenlenen i dar i para c ezalar ının ver il mesi ne il i ki n ceza zam ana ımı sür es i bir
yıl dı r. Zam ana ım ı sür esi, bu Kanun hüküml eri ne aykır ı fi il in i lendi i tar ihte ba lar .
Sür ekli veya tek rar l anan i hlall er söz konus u is e sür e, ihlal in sona er di i ya da en son
tekr arlandı ı günden iti baren ba l ar. Kar ar aleyhi ne yargı yoluna ba vur ulm u

olması tahsil

zamana ımını keser.
Cezalar , c ezayı ver m ey e yetkil i m er ci t arafı ndan y edi gün içer is inde il gili nin m ensup oldu u
meslek kurulu una bildirilir.
BE

NC KISIM

Çe itli Hükümler
Denetim
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Madde 27- Bu Kanunun uy gul amasında, Bakanlı k m üfetti ler i ve kontr olör ler i ile Bakanlık ça ve
bel ediyel erc e görevl endiril ecek per sonel ; fabr ika, ma aza, dükkan, ticar ethane, depo, am bar
gibi her t ürl ü mal konul an ve/ veya satılan veya hi zm et sunul an yer ler de denetl em e, incel em e
ve ara tırma yapmaya yetkilidirler.
Bu Kanunun kapsam ına gir en hususlar da yetk ili ve gör evli ki i ve kur ul u lar a her tür lü bil gi ve
bel geler in do r u ol ar ak göst er i lm esi ve as ıl ve onayl ı kopyalar ının v eri lm esi zorunl udur .
Labor atuvar
Madde 28- Bak anl ık i laç, m üstahzar , kozm eti k ve gıda m addel eri anali zler i har iç olm ak üzer e,
bu Kanunun uygulanması içi n r esmi ve özel kur ul u lar ın kur ulu bul unan labor at uv arl ar ından
yararlanabilir.
Bakanl ıkça yapılan deneti ml er sır asında alınan num unel eri n test ve m uayeneler i resmi veya
özel kurulu

labor atuvar lar ında yaptır ıl abi li r. Test ve m uay ene ücr etl er i 29 uncu m addedeki

ödenekt en (*) kar ıl anır . Test ve m uayene sonuç lar ının il gili standar da veya t ekni k
düzenl em ey e aykır ı çıkması hal inde buna il i kin tüm gi der ler ür etici veya i thalatçı t ar afı ndan
ödeni r . Bu gi derl er , 6183 sayılı Am me Alacakl arı nın Tahsi l Us ulü Hakkında K anun hüküm ler i ne
göre tahsil olunur. Tahsil olunan test ve muayene ücretleri 29 uncu maddede düzenlenen
esaslara göre bütçeye gelir (*) kaydedilir.
Ödenek
Madde 29- (*) Reklam Kur ulu, Tüketici Konseyi ve tüketici sor unlar ı hakem heyetler inin
faali yetler ine i li kin m asr aflar , Bakanlı ı n tük et icini n kor unması amacına yönel ik m asr aflar ı ve
sair harcamalar ile en yüksek Devlet memuru aylı ının (ek gösterge dahil) %200’ünü geçmemek
artıyla usul ve esasları Maliye Bakanlı ının uygun görü ü üzerine Sanayi ve Ticaret
Bakanl ı ınc a tespit edi lecek m ik tar lar da pers onel e yapılacak ek ödem eler Bakanlık bütçesi ne
konulacak ödenekten kar ılanır.
Per sonel e ( sözl e m el i per sonel dahi l) yapılac ak ek ödemel er de 657 s ayıl ı Kanunun ayl ıklar a
il i ki n hüküml eri uygulanır ve bu ödem eler den dam ga ver gis i har iç her hangi bi r ver gi ve kesi nti
yapılmaz.
Di er Hükümler
Madde 30- Bu Kanunda hük üm bul unm ayan haller de genel hüküm ler uygul anır .
Yönetm elik ler ve Düzenl em eler
Madde 31- Bu Kanunda öngör ülen yönetm eli kler , Kanunun yayı mı t ar i hinden iti baren bi r yıl
içer isinde il gili kam u kur ulu lar ı, mesl eki üst kur ulu lar ve tüketici ör gütler ini n gör ü l er i
alınarak Bakanlıkça çıkarılır. Bakanlık, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak mevzuat
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çer çevesinde ger ekli tedbir l er i alm aya ve düzenlem el er i yapm aya yetki li dir .
Kaldırılan Hükümler
Madde 32-3489 sayılı Pazarlıksız Satı

M ecburiyeti ne Dair Kanun, 632 sayı lı thal veya Yur t

çinde mal Edil en Ta ı t Ar açlar ı, Motor , Maki na Alet ve Cihazl ar ın Tanıtm alı k il e Birlikte Satı ı
Hakkında Kanun, 3003 sayılı Endüstriyel Mamulatın Maliyet ve Satı

Fiyatlarının Kontrolü ve

Tes pi ti Hakkında Kanun yür ür lükten kal dır ılm ı tı r.
G eçici Madde 1- Tüketic i m ahkemel er i Kur uluncaya k adar bu m ahkem el erde gör ülm esi ger eken
davalar a bakacak m ahkemel eri Haki ml er ve Savcıl ar Yüksek Kur ulu belir ler
G eçici Madde 2- Bu Kanunun yayım ından önc e bor çl unun t emer r üdü nedeni yle ödenmeyer ek
icra takibi a amasına gelen veya icra takibine konu edilen kredi kartı borçları, temerrüt
tar ihindeki ana paraya, yıll ık yüzde el liyi geçm emek üz er e geci kme faizi uygulanmak sur et iyl e
oniki e it t aksitte ödeni r.
Kr edi k art ı bor çlar ı nedeni yl e gerç ek le tiri len her tür lü t akip, yuk ar ıda y er al an hükme gör e il k
taksi di n ödenmesi yle dur ur ve son t aksi din ödenm es iyle bi r lik te tüm sonuçlar ıyl a ort adan
kalkar.
Bu m adde hüküml eri , tüketi cini n kr edi ver ene, Kanunun yayım ı tar ihi nden iti bar en otuz gün
içi nde yazılı mür acaat etm esi hal inde uygul anı r .
Yürürlük
Madde 33- Bu Kanunun; 29 unc u maddesi i le geçi ci 2 i nci m addesi y ayı mı tarihinde, di er
maddeleri ise yayımı tarihinden itibaren üç ay sonra yürürlü e girer.
Yürütme
Madde 34- Bu Kanun hük üml er i ni Bak anl ar Kur ulu yür ütür .
( * ) 2 3 . 0 7 . 2 0 0 4 t a r i h l i v e 2 5 5 3 1 S a y ı l ı R e s m i G a z e t e 'd e y a y ı m l a n a n 5 2 1 7 s a y ı l ı K a n u n u n 7 n c i
maddesi hükümlerine göre de i tirilmi tir.
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B R NC KISIM
AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR
AMAÇ
MADDE 1 - Bu Kanunun amacı, ekonominin gereklerine ve kamu yararına uygun olarak tüketicinin
sa lık ve güvenli i ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, e itici, zararlarını tazmin edici,
çevresel tehlikelerden korunmasını sa layıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu
giri imlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların olu turulmasında gönüllü örgütlenmeleri te vik
etmeye ili kin hususları düzenlemektir.
KAPSAM
MADDE 2 - Bu Kanun, 1 inci maddede belirtilen amaçlarla mal ve hizmet piyasalarında tüketicinin
taraflardan birini olu turdu u her türlü hukukî i lemi kapsar.
TANIMLAR
MADDE 3 - Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlı ını,
b) Bakan: Sanayi ve Ticaret Bakanını,
c) Mal: Ticaret konusu ta ınır e yayı,
d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat kar ılı ında yapılan bedenî ve/veya fikrî faaliyetleri,
e) Standart: Türk Standardını,
f) Tüketici: Bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihaî olarak kullanan veya tüketen gerçek
veya tüzelki iyi,
g) Satıcı: Kamu kurum ve kurulu ları da dahil olmak üzere tüketiciye mal ve hizmet sunan gerçek veya
tüzelki ileri,
h) malatçı-Üretici: Kamu kurum ve kurulu ları da dahil olmak üzere tüketiciye sunulmu olan mal
veya hizmetleri ya da bu mal veya hizmetlerin hammadedelerini yahut ara mallarını üretenleri,
i) Tüketici Örgütleri: Tüketicinin korunması amacıyla kurulan dernek, vakıf ve tüketim kooperatiflerini,
fade eder.
K NC KISIM
TÜKET C N N KORUNMASI VE AYDINLATILMASI
AYIPLI MAL VE H ZMETLER
MADDE 4 - Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan veya satıcı tarafından
vaadedilen veya standardında tespit edilen nitelik ve/veya niceli ine aykırı olan ya da tahsis veya
kullanım amacı bakımından de erini veya tüketicinin ondan bekledi i faydaları azaltan veya ortadan
kaldıran maddî, hukukî veya ekonomik eksiklikler içeren mal veya hizmetler, ayıplı mal veya ayıplı
hizmet olarak kabul edilir.
Satın alınan malın ayıplı oldu unun anla ılması halinde; tüketici, malı teslim aldı ı tarihten itibaren 15
gün içerisinde bu malları satıcı firmaya geri vererek de i tirilmesini veya ödedi i bedelin iadesini veya
ayıbın neden oldu u de er kaybının bedelden indirimini ya da ücretsiz olarak tamirini talep edebilir.
Tüketici bu taleplerden herhangi birisini tercihte serbesttir. Satıcı, tüketicinin tercih etti i bu talebi
yerine getirmekle yükümlüdür. Ayıplı maldan ve/veya ayıplı malın neden oldu u her türlü zarardan
dolayı tüketiciye kar ı satıcı, bayi, acenta, imalatçı-üretici ve ithalatçı, mü tereken ve müteselsilen
sorumludurlar. Satılan malın ayıplı oldu unun bilinmemesi bu sorumlulu u ortadan kaldırmaz.
Satılan malın ayıbı gizli nitelikte ise veya ayıp tüketiciden hile ile gizlenmi se, satıcı 15 gün içerisinde
kendisine ba vurulmadı ını ileri sürerek sorumluluktan kurtulamaz.
Satıcı daha uzun bir süre için garanti vermemi ise, ayıplı maldan ve ayıplı malın neden oldu u her
türlü zararlardan dolayı açılacak davalar, ayıp daha sonra ortaya çıkmı olsa bile malın tüketiciye
teslimi tarihinden itibaren 2 yıllık zamana ımına tabidir. Ancak satıcı, satılan malın ayıbını tüketiciden
hile ile gizlemi ise, 2 yıllık zamana ımı süresinden yararlanamaz.
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Ayıplı hizmetler hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır. Ayıplı hizmetin yeniden görülmesi
imkansızla mı sa veya amaca aykırı sonuçlar do uracak nitelikte ise, bedel iadesinde tüketicinin
ayıplı hizmetten sa ladı ı fayda kadar indirim yapılır.
Ayıplı oldu u bilinerek satın alınan mal ve hizmetler hakkında yukarıdaki hükümler uygulanmaz.
Satı a sunulacak kullanılmı , tamir edilmi veya ayıplı mal üzerine veya ambalajına, imalatçı veya
satıcı tarafından alıcının kolaylıkla okuyabilece i ekilde "Özürlüdür" ibaresini içeren bir etiket
konulması zorunludur. Bu durum, tüketiciye verilen fatura, fi veya satı belgesi üzerinde de gösterilir.
Yalnızca ayıplı mal satan veya i yerinin bir kat ya da reyon gibi bir bölümünü sürekli olarak ayıplı mal
satı ına tahsis etmi olan satıcılara yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.
SATI TAN KAÇINMA
MADDE 5 - Üzerinde "numunedir" veya "satılık de ildir" ibaresi bulunmayan bir malın; ticari bir
kurulu un vitrininde, rafında veya açıkça görülebilir herhangi bir yerinde te hir edilmesi, onun stokta
bulundu u anlamına gelir. Satıcı te hir etti i malların satı ından kaçınamaz. Satılmadı ı halde satılmı
gibi gösteremez. Hizmetlerin satı ından da haklı bir sebep olmaksızın kaçınılamaz.
Satıcı bir mal veya hizmetin satı ını, o mal veya hizmetin kendisi tarafından belirlenen miktar, sayı,
ebat veya süresi kadar satınalınması ya da ba ka bir malın veya hizmetin satınalınması ko uluna
ba lı kılamaz.
Malın ya da hizmetin belli miktar, sayı, ebat ya da süre ko uluyla satılması, teamül, ticarî örf veya
adetten ise, üçüncü fıkra hükmü uygulanmaz.
TAKS TL SATI LAR
MADDE 6 - Taksitli satı larda; tüketici, borçlandı ı toplam miktarı önceden ödeme hakkına sahiptir.
Tüketici aynı zamanda, bir taksit miktarından az olmamak artıyla bir veya birden fazla taksit
ödemesinde bulunabilir. Her iki durumda da satıcı, ödenen miktara göre gerekli faiz indirimini
yapmakla yükümlüdür.
Satıcı, taksitlerden birinin veya birkaçının ödenmemesi halinde kalan borcun tümünün ifasını talep
etme hakkını saklı tutmu sa, bu hak; ancak satıcının bütün edimlerini ifa etmi olması durumunda ve
tüketicinin ifa edilmemi bir ediminin üzerinden en az dört hafta geçmi olması ve satıcının en az bir
haftalık bir süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması ko ullarıyla kullanılabilir. Taraflarca
belirlenen ve tüketiciye yazılı olarak bildirilen mal veya hizmetin toplam satı fiyatı hiçbir ekilde
artırılamaz.
Taksitli satı larda satıcı, a a ıdaki bilgileri yazılı olarak bildirmek ve taraflar arasında aktedilen
sözle menin bir nüshasını tüketiciye vermek zorundadır.
a) Mal ve hizmetlerin pe in satı fiyatı,
b) Vadeye göre faiz ile birlikte ödenecek toplam satı fiyatı,
c) Faiz miktarı, faizin hesaplandı ı yıllık oran ve gecikme faizi oranı,
d) Ön ödeme tutarı,
e) Ödeme planı,
KAMPANYALI SATI LAR
MADDE 7 - Gazete, radyo, televizyon ilanı vesair yollarla halka duyurularak düzenlenen kampanyalara
i tirakçi kabul etmek suretiyle ve malın veya hizmetin bilahare teslim edilmesi veya yerine getirilmesi
vaadiyle yapılan satı larda, ilan ve taahhüt edilen mal ve hizmetlerin teslimatının zamanında
yapılmaması, fiyat, nitelik ve miktarında anla malara aykırı davranılması durumunda, satıcı, bayi,
acenta, temsilci, imalatçı-üretici ve ithalatçı mü tereken ve müteselsilen sorumludur.
Kampanyalı satı olarak nitelendirilemeyen ancak, malın veya hizmetin bilahare teslim veya yerine
getirilmesi ko uluyla yapılan her türlü satı lar da birinci fıkra hükmüne tabidir.
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Kampanyalı satı larda satıcı, 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bilgilere ek olarak,
"kampanya biti tarihi" ve "malın ya da hizmetin teslim veya yerine getirilme tarih ve ekli"ne ili kin
bilgileri de yazılı olarak vermekle yükümlüdür.
Taksitle yapılan kampanyalı satı larda, 6 ncı maddenin birinci ve ikinci fıkra hükümleri de uygulanır.
KAPIDAN SATI LAR
MADDE 8 -Kapıdan satı lar; i yeri, fuar, panayır gibi satı mekanları dı ında, önceden mutabakat
olmaksızın yapılan de eri 39,000,000.- (Otuzdokuzmilyon) (*) Türk Lirasını a an, tecrübe ve muayene
ko ullu satı lardır.
Bu tür satı larda; tüketici, yedi günlük tecrübe ve muayene süresi sonuna kadar malı kabul veya hiçbir
gerekçe göstermeden, reddetmekte serbesttir. Satıcı almı oldu u bedeli, kıymetli evrakı ve tüketiciyi
bu hukukî i lemden dolayı borç altına sokan her türlü belgeyi, cayma bildiriminin kendisine iadeli
taahhütlü mektup ya da noter aracılı ı ile ula ması veya bizzat teslim edilmesi tarihinden itibaren 10
gün içerisinde tüketiciye iade etmekle ve 20 gün içerisinde de malı geri almakla yükümlüdür.
Tüketici, malı kendisine teslim anındaki durumu ile geri vermekle ve kullanım söz konusu ise, kullanma
dolayısıyla malın ticarî de erindeki kaybı tazminle yükümlüdür. Malın tüketicinin zilyedinde bulunması,
ba lıba ına bir de er azalmasını ifade etmez.
Mal veya hizmetin iadesi imkânsızla mı veya iade amaca aykırı hale gelmi se tüketici, bu mal veya
hizmetten sa ladı ı fayda kadar bir bedeli satıcıya ödemekle yükümlüdür.
Satıcının mal veya hizmeti i yeri dı ında satı a sunması, teamül, ticarî örf veya adetten ise, bu madde
uygulanmaz.
Taksitle yapılan kapıdan satı larda, ayrıca 6 ncı madde hükümleri de uygulanır.
Birinci fıkrada belirtilen 1.000.000 liralık de er, her yılın Ekim ayı sonunda Devlet statistik
Enstitüsü'
nün Toptan E ya Fiyatları Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artı ı oranında artar.
Bu durum, Bakanlıkça her yıl Aralık ayı içinde Resmî Gazetede ilan edilir.
_____
(*) 1 inci fıkradaki parasal sınır, 8.12.2001 tarih ve 24607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan,
Sanayi ve Ticaret Bakanlı ının TRKGM - 2001/5 sayılı tebli i ile 1.1.2002'den geçerli olmak
üzere 39.000.000.- lira olarak tesbit edilmi ve metne i lenmi tir.
______
KAPIDAN SATI LARDA SATICININ YÜKÜMLÜLÜ Ü
MADDE 9 - Kapıdan satı larda satıcı, hazırladı ı sözle me, fatura veya tesellüm makbuzu ile birlikte
en az 12 punto siyah koyu harflerle yazılmı "Tüketicinin hiçbir hukukî ve cezaî sorumluluk
üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin yedi gün içerisinde malı reddederek alım-satım
i leminden cayma hakkının var oldu unu ve cayma ihbarının satıcıya bildirimi tarihinden itibaren on
gün içinde de tüketicinin vermi oldu u bedelin, kıymetli evrakın ve tüketiciyi bu hukukî i lemden
dolayı borç altına sokan her türlü belgenin satıcı tarafından iade edilece i"ni bildiren bir belgeyi; sahip
oldu u hakların kendisine anlatıldı ını, cayma hakkını açıklayan belgenin kendisine teslim edilip
satıcının açık adresinin bildirilmi oldu unu beyan eden ve tüketici tarafından da imzalanmı olan bir
tutanak kar ılı ında tüketiciye vermekle yükümlüdür.
Satıcı tüketiciden almı oldu u imzalı belgeyi bir uyu mazlık halinde mahkemeye ibraz etmekle
yükümlüdür. Satıcının bu belgeyi ibraz edememesi ya da ibraz etmemesi halinde, satıcının bu belgede
belirtilmi olan borçlarını yerine getirmemi oldu u kabul edilir.
TÜKET C KRED S
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MADDE 10 - Tüketicilerin banka veya benzeri finans kurumlarına bir mal veya hizmeti satın almak
amacıyla tüketici kredisi almak için ba vurmaları durumunda banka veya finansman kurulu ları ile
tüketicileri arasında yazılı bir sözle menin yapılması ve bu sözle menin bir nüshasının da tüketiciye
verilmesi zorunludur. Taraflar arasında akdedilen sözle mede öngörülen kredi artları, sözle me
süresi içerisinde tüketici aleyhine de i tirilemez. Sözle mede;
a) Faizin hesaplandı ı yıllık oran,
b) Ödeme tarihleri, anapara, faiz, fon ve di er masrafların ayrı ayrı belirtildi i ödeme planı,
c) Tüketici kredisi tutarı,
d) Faiz ve di er unsurlarla birlikte toplam borç tutarı,
e) stenecek teminatlar,
f) Gecikme faizi oranı,
g) Borçlunun temerrüde dü mesinin hukukî sonuçları,
h) Kredinin vadesinden önce kapatılmasına ili kin artlar, Aranır.
Tüketici, banka veya finans kurumlarına borçlandı ı toplam miktarı önceden ödeyebilece i gibi aynı
zamanda vadesi gelmemi bir ya da birden çok taksit ödemesinde de bulunabilir. Her iki durumda da
banka veya finans kurumları, ödenen miktara göre gerekli faiz, komisyon indirimini yapmakla
yükümlüdürler. Banka veya finans kurumlarının, tüketici kredisini, belirli bir mal veya hizmetin satın
alınması ya da belirli bir satıcı ile yapılacak hukukî i lem ko ulu ile vermeleri durumunda bunlar,
satılan malın ayıbından ötürü tüketiciye kar ı satıcı ile mü tereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.
SÜREL YAYINLAR
MADDE 11 - Süreli yayınlara abone olan tüketiciler, abonelik sözle mesinde yer alan fiyat ve niteli e
ili kin ko ullara aykırı davranılması hallerinde, abone i lemlerini yapan sorumlu ki iye ya da yayın
kurumuna isteklerini yazılı olarak bildirmek kaydıyla aboneliklerine tek taraflı son verebilirler. Yayıncı,
abone ücretinin geri kalan kısmını hiçbir kesinti yapmaksızın 15 gün içinde iade etmekle yükümlüdür.
Tüketicinin aboneli ine son verme iste i; yazılı bildirimin satıcıya ula tı ı tarihten itibaren günlük
yayınlarda 15 gün, haftalık yayınlarda 1 ay, aylık yayınlarda 3 ay sonra yürürlü e girer.
Daha uzun süreli yayınlarda ise, bildirimden sonraki ilk yayını müteakiben yürürlü e konulur.
(Ek fıkralar: 4226 - 15.1.1997) Süreli yayın kurulu larınca düzenlenen ve her ne amaç ve ekilde
olursa olsun, bilet, kupon, i tirak numarası, oyun çekili ve benzeri yollarla süreli yayın dı ında ikinci
bir ürün verilmesinin taahhüt edildi i kampanyalarda; kitap, dergi, ansiklopedi, afi , bayrak, poster,
sözlü veya görüntülü manyetik bant veya optik disk gibi süreli yayıncılık amaçlarına aykırı olmayan
kültürel ürünler dı ında hiçbir mal ya da hizmetin taahhüdü ve da ıtımı yapılamaz. Her halukarda bu
mal veya hizmetin piyasa de eri, tüketicinin ilgili kampanya süresince süreli yayını satın almak için
ödedi i toplam bedelin % 50’sini a amaz ve bu ekildeki kampanyaların süresi 60 günü geçemez.
Kampanya konusu mal veya hizmet bedelinin bir bölümünün tüketici tarafından kar ılanması, bu mal
veya hizmetin ikinci ürün sayılmasına engel de ildir.
Kampanya süresince, süreli yayının satı fiyatı ikinci ürün olarak verilmesi taahhüt edilen mal veya
hizmetin yol açtı ı maliyet artı ı nedeniyle artırılamaz. Kampanya konusu mal veya hizmet taahhüdü
ve da ıtımı bölünerek yapılamayaca ı gibi, bu mal veya hizmetin ayrılmaz ya da tamamlayıcı parçaları
da ayrı bir kampanya konusu haline getirilemez. Bu Kanunun uygulanmasında, ikinci ürün olarak
verilmesi taahhüt edilen her bir mal veya hizmete ili kin i lemler ba ımsız bir kampanya olarak kabul
edilir.

ET KET
MADDE 12 - Ticaret konusu olan ve perakende satı a arz edilen malların veya ambalajlarının yahut
kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir, okunabilir ekilde o malın men ei, cinsi ve fiyatı hakkında
bilgileri içeren etiket konulması, etiket konulması mümkün olmayan hallerde aynı bilgileri kapsayan
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listelerin görülebilecek ekilde uygun yerlere asılması zorunludur. Hizmetlerin tarife ve fiyatlarını
gösteren listeler de birinci fıkraya göre düzenlenerek asılır.
Bakanlık, etiket ve tarife listelerinin eklini, içeri ini, usul ve esaslarını bir yönetmelikle düzenler.
Belediyeler, bu madde hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ili kin i leri yürütmekle görevlidirler.
GARANT BELGES
MADDE 13 - thalatçı veya imalatçı firmalar ithal ettikleri veya ürettikleri sanayi malları için garanti
belgesi düzenlemek zorundadırlar.
Garanti belgesinin tekemmül ettirelerek tüketiciye verilmesi sorumlulu u, tüketicinin malı satın aldı ı
satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren ba lar ve
asgari bir yıldır. Garanti belgeleri, satın alınan mala ili kin faturanın tarih ve sayısı ile bandrol ve seri
numarasını içermek zorundadır.
Satıcı; garanti belgesi kapsamındaki malların, garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve i çilik
gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde malı i çilik masrafı, de i tirilen parça bedeli
ya da ba ka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamir ile yükümlüdür.
Garanti süresi içerisinde sık sık arızalanması sonucu maldan yararlanamamanın süreklilik arzetmesi
veya tamiri için gereken azami sürenin a ılması hallerinde, tüketici, malın ücretsiz olarak yenisi ile
de i tirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı bu talebi reddedemez.
Tüketicinin bu talebine kar ı satıcı, bayi, acenta, imalatçı-üretici ve imalatçı mü tereken ve
müteselsilen sorumludurlar.
Tüketicinin malı kullanım kılavuzunda yeralan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar,
iki ve üçüncü fıkra hükümleri kapsamı dı ındadır.
Bakanlık, hangi sanayi mallarının garanti belgesi ile satılmak zorunda bulundu unu ve bu malların
arızalarının tamiri için gereken azami süreleri Türk Standartları Enstitüsü ile birlikte mü tereken tespit
ve ilanla görevlidir.
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
MADDE 14 - Sanayi mallarından ithal edilmi olanların, bakım, onarım ve kullanılmasına ait tanıtma ve
kullanım kılavuzlarının aslına uygun Türkçe tercümeleriyle, yurtiçinde üretilenlerin bakım, onarım ve
kullanılmasını gösterir Türkçe tanıtım ve kullanım kılavuzlarıyla birlikte satılması zorunludur. Bakanlık,
sanayi mallarından hangilerinin tanıtma ve kullanım kılavuzu ile satılmak zorunda bulundu unu Türk
Standartları Enstitüsü ile birlikte tespit ve ilanla görevlidir.
SERV S H ZMETLER
MADDE 15 - thalatçı veya imalatçılar sattıkları sanayi malları için o malın Bakanlıkça tespit ve ilan
edilen kullanım ömrü süresince, bakım, onarım ve servis hizmetlerini yürütecek istasyonları kurmak ve
yeterli teknisyen kadrosu ile yedek parça stoku bulundurmak zorundadırlar.
Bakanlık, hangi mallar için servis istasyonları kurulmasının zorunlu oldu u ile servis istasyonlarının
kurulu ve i leyi ine dair usul ve esasları Türk Standartları Enstitüsü ile mü tereken tespit ve ilanla
görevlidir.

T CAR REKLAMLAR VE LANLAR
MADDE 16 - Ticarî reklam ve ilanların yasalara ve genel ahlâka uygun, dürüst ve do ru olmaları
esastır.
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Tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, tüketicinin can ve
mal güvenli ini tehlikeye dü ürücü, iddet hareketlerini ve suç i lemeyi özendirici, kamu sa lı ını
bozucu, hastaları, ya lıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici reklam ve ilanları yapılamaz.
REKLAM KURULU
MADDE 17 - Ticarî reklam ve ilanlarda uyulması gereken ilkeleri belirlemek, bu ilkeler çerçevesinde
ticarî reklam ve ilanları incelemek ve inceleme sonucuna göre 16 ncı madde hükümlerine aykırı
hareket edenleri cezalandırmak, söz konusu reklam ve ilanları durdurmak ve/veya aynı yöntemle
düzeltme hususlarında Bakanlı a öneride bulunmakla görevli bir "Reklam Kurulu" kurulmu tur.
Reklam Kurulu, ticarî reklam ve ilanlarda uyulması gereken ilkeleri belirlemede; ülke ko ullarının yanı
sıra, reklamcılık alanında evrensel kabul görmü tanım ve kuralları da dikkate alır.
Ba kanlı ı, Bakanın görevlendirece i ilgili Genel Müdür tarafından yürütülen Reklam Kurulu;
a) Bakanlıkça, yüksekö renim görmü ve iktisat, maliye, hukuk ve i letmecilik dallarından birinde veya
birkaçında en az 10 yıllık tecrübesi bulunan ki iler arasından görevlendirilecek bir üye,
b) Adalet Bakanlı ı'
nca bu Bakanlıkta idarî görevlerde çalı an hâkimler arasından görevlendirilecek bir
üye,
c) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'
nca görevlendirilecek bir üye,
d) Yüksekö retim Kurulunun reklamcılık alanında uzman üniversite ö retim elemanları arasından
seçece i bir üye,
nin görevlendirece i bir üye,
e) Türk Tabibleri Birli i Merkez Konseyi'
f) Türkiye Barolar Birli inin görevlendirece i bir üye,
g) Türkiye Odalar ve Borsalar Birli inin görevlendirece i bir üye,
h) Ankara, stanbul ve zmir Gazeteciler Cemiyetlerinin kendi aralarından seçece i bir üye,
i) Reklamcılar derneklerinin veya varsa üst kurulu larının seçece i bir üye,
j) Tüketici Konseyinin Konseye katılan tüketici örgütü temsilcileri arasından seçece i bir üye,
k) Türkiye Ziraat Odaları Birli inin görevlendirece i bir üye,
l) Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonunun görevlendirece i bir üye,
m) Türk Standartları Enstitüsü'
nden bir üye,
n) Diyanet leri Ba kanlı ından bir üye,
o) Mühendis Odaları Birli inden bir üye,
p) çi Konfederasyonlarından iki üye, Olmak üzere on yedi üyeden olu ur.
Kurul üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir veya seçilebilir.
Üyelikler herhangi bir sebeple bo aldı ı takdirde bo alan yerlere üçüncü fıkra esasları dahilinde bir ay
içerisinde görevlendirme veya seçim yapılır.
Kurul en az ayda bir defa veya ihtiyaç duyuldu u her zaman Ba kanın ça rısı üzerine toplanır.
Kurul, Ba kan dahil en az dokuz üyenin hazır bulunması ile toplanır ve toplantıya katılanların
ço unlu u ile karar verir.
Kurul, gerekli görülen hallerde sürekli ve geçici olarak görev yapmak üzere özel ihtisas komisyonları
kurabilir. Kurulun bu komisyonlarda görev yapmasını uygun görece i kamu personeli, ilgili kamu
kurulu larınca görevlendirilir.
Kurul üyeleri ile özel ihtisas komisyonu üyelerinden kamu görevlisi olanlara verilecek huzur hakkı ile
kamu görevlisi olmayan kurul üyelerine ödenecek huzur ücreti Bakanlıkça belirlenir.
Kurulun sekreterya hizmetleri Bakanlık tarafından yerine getirilir.
Reklam kurulunun görevleri, kurulu , çalı ma usul ve esasları ile sekreterya hizmetlerinin ne suretle
yerine getirilece i Bakanlık tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.
ZARARLI VE TEHL KEL MAL VE H ZMETLER
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MADDE 18 - Tüketicinin kullanımına sunulan mal ve hizmetlerin ki i ve çevre sa lı ına zararlı veya
tehlikeli olabilmesi durumunda, bu malların emniyetle kullanılabilmesi için üzerine veya ekli kullanım
kılavuzlarına, bu durumla ilgili açıklayıcı bilgi ve uyarılar, açıkça görülecek ve okunacak ekilde
konulur veya yazılır. Bakanlık, hangi mal veya hizmetlerin açıklayıcı bilgi ve uyarıları ta ıması
gerekti ini ve bu bilgi ve uyarıların eklini ve yerini Türk Standartları Enstitüsü ile birlikte tespit ve ilanla
görevlidir.
H ZMETLER N DENET M
Madde 19.- (De i ik madde ve ba lı ı: 4703 - 29.6.2001 / m.15 - Yürürlük m.16) Tüketiciye
sunulan hizmetler; can ve mal güvenli i ile çevreye zarar vermemeli, ilgili mevzuata veya standardına,
bunların bulunmaması halinde belirlenecek teknik kurallara uygun olmalıdır. Bakanlık, bu esaslara
göre denetim yapmak veya yaptırmakla görevlidir.
TÜKET C N N E

T LMES

MADDE 20 - Tüketicinin e itilmesi konusunda her derecedeki okulların ders programlarına Millî E itim
Bakanlı ınca gerekli ilaveler yapılır.
Tüketicinin e itilmesi ve aydınlatılması için kitap, mecmua ve bro ür çıkarılmasına ve tüketicinin
bilinçlendirilmesi için radyo ve televizyonlarda programlar düzenlenmesine ili kin usul ve esaslar,
Tüketici Konseyinin önerisi ile Bakanlıkça tesbit ve ilan olunur.
ÜÇÜNCÜ KISIM
TÜKET C KURULU LARI
TÜKET C KONSEY
MADDE 21 - Tüketicinin sorunlarının, ihtiyaçlarının ve çıkarlarının korunmasına ili kin gerekli tedbirleri
ara tırmak, sorunların tüketici lehine çözülmesi için alınacak tedbirlerle, bu Kanunun uygulanmasına
yönelik tedbirlere dair görü leri ilgili mercilere iletmek amacıyla, Bakanlı ın koordinatörlü ünde bir
"Tüketici Konsiye" kurulur.
Tüketici Konseyi, Bakanın veya görevlendirece i bir bakanlık görevlisinin ba kanlı ında, Adalet,
çi leri, Maliye, Millî E itim, Sa lık, Ula tırma, Tarım ve Köyi leri, Turizm ve Çevre Bakanlıkları ile
Devlet Planlama Te kilatı Müste arlı ı, Hazine Müste arlı ı, Dı Ticaret Müste arlı ı, Devlet statistik
Enstitüsü Ba kanlı ı, Türk Standartları Enstitüsü Ba kanlı ı, Millî Prodüktivite Merkezi, Diyanet leri
Ba kanlı ı, Türk Belediyecilik Derne i, çi Sendikaları Konfederasyonları, Türkiye Millî Kooperatifler
Birli i, Yüksek Ö renim Kurulu, Türkiye Barolar Birli i, Türk Mimar Mühendis Odaları Birli i, Türk
Eczacılar Birli i, Türk Tabibleri Birli i, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, Türkiye Odalar
ve Borsalar Birli i, Türkiye Ziraat Odaları Birli i, Millî Kalite Konseyi, Ahilik Ara tırma ve Kültür Vakfı ve
Tüketici Örgütleri temsilcilerinden olu ur.
Tüketici Konseyini olu turan kurum ve kurulu ların temsilcilerinin sayı ve nitelikleri ile Tüketici
Konseyine katılabilmek için tüketici örgütlerinin sahip olmaları gereken asgarî üye sayısı ve bu
örgütlerin Tüketici Konseyine gönderecekleri temsilci sayısı Bakanlıkça belirlenir. Ancak, kamu kurum
ve kurulu larından gelen temsilcilerin sayısı, hiçbir ekilde Tüketici Konseyinin toplam ve üye sayısının
% 50'
sinden fazla olamaz. Tüketici Konseyi yılda en az bir kez toplanır.
Tüketici Konseyinin çalı ma usul ve esasları ile di er hususlar Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle
düzenlenir.

TÜKET C SORUNLARI HAKEM HEYET
MADDE 22 - Bakanlık, il ve ilçe merkezlerinde, tüketiciler ile satıcılar arasında çıkan uyu mazlıklara
çözüm bulmak amacıyla belediyelerle koordineli olarak, en az bir "tüketici sorunları hakem heyeti"
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olu turmakla görevlidir. Ba kanlı ı Sanayi ve Ticaret l Müdürü veya görevlendirece i bir memur
tarafından yürütülen tüketici sorunları hakem heyeti; belediye ba kanının konunun uzmanı belediye
personeli arasından görevlendirece i bir üye, baronun mensupları arasından görevlendirece i bir üye,
ticaret ve sanayi odası ile esnaf ve sanatkâr odalarının görevlendirece i bir üye ve tüketici örgütlerinin
seçecekleri bir üye olmak üzere ba kan dahil 5 üyeden olu ur. Ticaret ve sanayi odası ya da ayrı ayrı
kuruldu u yerlerde ticaret odası ile esnaf ve sanatkâr odalarının görevlendirece i üye, uyu mazlı ın
satıcı tarafını olu turan ki inin tacir veya esnaf ve sanatkâr olup olmamasına göre ilgili odaca
görevlendirilir.
Bakanlık ta ra te kilatının bulunmadı ı il ve ilçelerde tüketici sorunları hakem heyetinin ba kanlı ı en
büyük mülkî amir ya da görevlendirece i bir memur tarafından yürütülür.
Tüketici sorunları hakem heyetinin olu umunun sa lanamadı ı yerlerde noksan üyelikler, belediye
meclislerince re'
sen doldurulur.
Tüketici sorunları hakem heyetlerinin verece i, kararlar tüketici mahkemelerinde delil olarak ileri
sürülebilir. Uyu mazlık konusu mal veya hizmet bedelinin 214,578,000.( kiyüzondörtmilyonbe yüzyetmi sekizbin) TL.,'
yi (*) a madı ı hallerde, bu heyetlerce verilmi bir karar
olmaksızın tüketici mahkemelerine ba vurulamaz. Bu parasal sınır, her yıl 8 inci maddenin son
fıkrasında gösterilen usul çerçevesinde yeniden belirlenir.
_____
(*) 4 üncü fıkradaki parasal sınır, 8.12.2001 tarih ve 24607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan,
Sanayi ve Ticaret Bakanlı ının TRKGM - 2001/5 sayılı tebli i ile 1.1.2002'den geçerli olmak
üzere 214,578,000.- ( kiyüzondörtmilyonbe yüzyetmi sekizbin) TL. olarak tesbit edilmi ve
metne i lenmi tir.
_____
25 inci maddede cezaî yaptırıma ba lanmı hususlara ili kin uyu mazlıklar, tüketici sorunları hakem
heyetlerinin görev ve yetki kapsamı dı ındadır. Tüketici sorunları hakem heyetlerinin kurulması,
çalı ması, usul ve esasları ile di er hususlar Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikte düzenlenir.
DÖRDÜNCÜ KISIM
YARGILAMAYA VE CEZAYA L K N HÜKÜMLER
TÜKET C MAHKEMELER
MADDE 23 - Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak çıkacak her türlü ihtilaflara tüketici
mahkemelerinde bakılır.
Tüketici mahkemelerinin yargı çevresi, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir.
Tüketici mahkemeleri nezdinde tüketiciler, tüketici örgütleri ve Bakanlıkça açılacak davalar her türlü
resim ve harçtan muaftır. Tüketici Mahkemelerinde görülecek davalar Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanununun Yedinci Babı, Dördüncü Faslı hükümlerine göre yürütülür.
ÜRET M N, SATI IN DURDURULMASI VE MALIN TOPLATILMASI
MADDE 24 - Satı a sunulan bir seri malın ayıplı olması durumunda Bakanlık veya tüketici örgütleri,
ayıplı seri malın üretiminin ve satı ının durdurulması ve satı amacıyla elinde bulunduranlardan
toplatılması için dava açabilirler. Mahkeme, dava sonucunda ayıplı malların toplatılması kararını
vermi ise; ayıplı malın ve ayıbın niteli ine göre bu malların, satıcıya iade edilip edilmemesine de
karar verir. Ancak, malların toplatılması için yapılan her türlü masraf, aleyhine karar verilen ki i
tarafından ödenmedikçe mallar kendisine iade edilmez.
Dava konusu malları satı amacıyla elde etmi olan üçüncü ki ilerin açacakları rücu davaları da asıl
davaya bakan mahkemede görülür.
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Ayıplı malları satın alan tüketicilerin u radıkları maddî ve manevî zararlar nedeniyle tek tek dava açma
hakları saklıdır.
CEZA HÜKÜMLER
MADDE 25 - 4 üncü maddenin yedinci fıkrasına, 5 inci maddenin birinci fıkrasına, 6 ncı maddenin
üçüncü fıkrasına, 7 nci maddenin üçüncü fıkrasına, 9 uncu maddenin birinci fıkrasına, 10 uncu
maddenin birinci fıkrasına ve 12 nci maddenin bir ve ikinci fıkralarına aykırı hareket edenler hakkında
5.000.000.- lira para cezası uygulanır.
8 inci maddenin ikinci fıkrasına, 13 üncü maddenin bir ve ikinci fıkralarına, 14 üncü maddenin birinci
fıkrasına, 15 inci maddenin birinci fıkrasına, 27 nci maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenler
hakkında 10.000.000.- lira para cezası uygulanır.
16 ncı maddeye aykırı hareket edenler hakkında 200.000.000.- lira para cezası uygulanır. 16 ncı
maddeye aykırılık, ülke düzeyinde yayın yapan yazılı, sözlü, görsel vesair araçlar ile gerçekle mi ise,
cezanın on katı uygulanır. Bakanlık ayrıca ticarî reklam veya ilânın durdurulması ve/veya aynı
yöntemle düzeltilmesini ilgililerden ister. Bu iste e ra men 16 ncı maddeye aykırılı ın devamı halinde,
Bakanlık ticarî reklam veya ilanın durdurulması ve/veya aynı yöntemle düzeltilmesi talebi ile tüketici
mahkemesine ba vurabilir. 18 nci ve 19 uncu maddeye aykırı hareket edenler hakkında 100.000.000.lira para cezası uygulanır. Ayrıca 18 inci madde uyarınca mecburî standardına aykırı olarak imal
edilen malın, tüketicinin, can ve mal güvenli i ve sa lı ı ile do rudan ilgisinin bulunması ve
standardına intibak ettirilmesinin imkânsız olması hallerinde, tüketici mahkemesi, do rudan veya
Bakanlı ın ba vurusu üzerine üretim ve satı ın engellenmesi için i yerinin kapatılmasına ve malın
müsaderesine ve gerekti inde tüketim ve kullanım amacıyla elinde bulunduranlardan toplatılmasına
karar verebilir. Bu fıkranın uygulandı ı hallerde, verilip kesinle en i yeri kapatma karar özetleri, büyük
harflerle yazılmak suretiyle ve kapatma süresi kadar kalmak üzere kapatılan i yerinin göze çarpan bir
yerine yapı tırılır. Ayrıca karar özeti mahkemece Cumhuriyet Ba savcılı ına bildirilir ve masrafı daha
sonra faillerden alınmak üzere Ankara, stanbul, zmir'
de yayınlanan ve tirajı yüzbinin üzerinde
bulunan bir veya iki gazetede ve ayrıca varsa suç yerinde yayınlanan mahallî bir gazetede derhal ilan
edilir.
(Ek 5. fıkra: 4226 - 15.1.1997)
11 inci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı hareket edenler hakkında 500.000.000 lira
para cezası uygulanır. Aykırılık ülke düzeyinde yayım yapan süreli yayın ile gerçekle mi se cezanın
20 katı uygulanır. Bakanlık, ayrıca süreli yayın kurulu undan kampanyanın ve kampanyaya ili kin her
türlü reklam ve ilanın durdurulmasını ister. Bu iste e ra men aykırılı ın devamı halinde, reklam ve
ilanın durdurma zorunlulu unun do du u tarihten itibaren her sayı için 1.000.000.000 lira para cezası
uygulanır ve Bakanlık kampanyanın ve kampanyaya ili kin her türlü reklam ve ilanın durdurulması
talebi ile tüketici mahkemesine ba vurur.
Yukarıdaki fıkralarda belirtilen para cezaları, suçun aynı yıl içerisinde tekerrürü halinde iki misli olarak
uygulanır. Para cezaları her yıl ba ında Türk Ceza Kanununun Ek 2 nci madde hükümleri uyarınca
artırılır.
Bu Kanunda yazılı fiiller hakkında verilecek idarî para cezaları, bu fiiller için di er kanunlarda yazılı
cezaların uygulanmasına engel olmaz.
CEZALARDA YETK , T RAZ VE ZAMANA IMI
MADDE 26 - 25 inci maddenin;
a) Birinci fıkrasında düzenlenen 12 nci maddenin bir ve ikinci fıkralarına aykırılık halinde öngörülen
cezalar belediye encümenlerince,
b) (De i ik: 4226 - 15.1.1997) Üçüncü ve be inci fıkrasında gösterilen cezalar Bakanlık tarafından,
c) Di er cezalar o yerin mülkî amiri tarafından verilir.
Bu Kanunda düzenlenen her türlü para cezası, idarî niteliktedir. Bu cezalara kar ı tebli tarihinden
itibaren en geç yedi gün içerisinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. tiraz, idarece verilen
cezanın yerine getirilmesini durdurmaz ve zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde inceleme
yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. tiraz üzerine idare mahkemesince verilen kararlar kesindir.
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25 inci maddeye göre verilen para cezaları, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümlerine göre tahsil olunur.
Bu Kanunda düzenlenen idarî para cezalarının verilmesine ili kin cezai zamana ımı süresi bir yıldır.
Zamana ımı süresi, bu Kanun hükümlerine aykırı fiilin i lendi i tarihte ba lar.
Sürekli veya tekrarlanan ihlaller söz konusu ise süre, ihlalin sona erdi i ya da en son tekrarlandı ı
günden itibaren ba lar. Karar aleyhine yargı yoluna ba vurulmu olması tahsil zamana ımını keser.
Cezalar, cezayı vermeye yetkili merci tarafından yedi gün içerisinde ilgilinin mensup oldu u meslek
kurulu una bildirilir.
BE NC KISIM
ÇE TL HÜKÜMLER
DENET M
MADDE 27 - Bu Kanunun uygulamasında Bakanlık müfetti leri ve kontrolörleri ile Bakanlıkça ve
belediyelerce görevlendirilecek personel, fabrika, ma aza, dükkan, ticarethane, depo, ambar gibi her
türlü mal konulan ve/veya satılan veya hizmet sunulan yerlerde denetleme, inceleme ve ara tırma
yapmaya yetkilidirler.
Bu Kanunun kapsamına giren hususlarda yetkili ve görevli ki i ve kurulu lara her türlü bilgi ve
belgelerin do ru olarak gösterilmesi ve asıl ve onaylı kopyalarının verilmesi zorunludur.
LABORATUVAR
MADDE 28 - Bakanlık, bu Kanunun uygulanması için laboratuvarlar kurabilir veya Bakanlıkların kurulu
bulunan laboratuvarlarından istifade edebilir; kalite kontrolü yapacak resmî ve özel kurulu
laboratuvarlarında bulunması gereken asgarî teknik özellikleri ilgili bakanlıklar ile mü tereken tesbit ve
ilanla görevlidir.
Bakanlıkça yapılan denetimler sırasında alınan numunelerin tahlilleri resmî veya özel kurulu
laboratuvarlarında yaptırılabilir. Tahlil sonuçlarının standardına aykırı çıkması halinde, buna ili kin tüm
giderler üretici ki i veya kurulu tarafından ödenir. Bu giderler, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.
ÖDENEK
MADDE 29 - Bu Kanunla kurulan Tüketici Konseyi, tüketici sorunları hakem heyetleri ve Reklam
Kurulunun kurulu ve çalı malarına ili kin masraflar ile sair harcamalar, Bakanlık bütçesine konulacak
ödenekten kar ılanır.
Yeni kurulacak ve sermayeleri en az yüzmilyon lira ve daha yukarı olan anonim ve limited irket
statüsündeki tüm ortaklıkların sermayelerinin ve sermaya artırımı halinde artan kısmın binde ikisi
nisbetinde yapılacak ödemeler, T.C. Merkez Bankası nezdinde açılacak bir hesapta toplanır. Bu
hesapta toplanan paraların yüzde be i bu Kanunun uygulanmasında görev alan kurulu lar tarafından,
yüzde doksanbe i ise 4054 sayılı Kanunla kurulan "Rekabet Kurumu" tarafından kullanılır.
D

ER HÜKÜMLER

MADDE 30 - Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.

YÖNETMEL KLER VE DÜZENLEMELER
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MADDE 31 - Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl
içerisinde ilgili kamu kurulu ları, meslekî üst kurulu lar ve tüketici örgütlerinin görü leri alınarak
Bakanlıkça çıkarılır. Bakanlık, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak mevzuat çerçevesinde gerekli
tedbirleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.
KALDIRILAN HÜKÜMLER
MADDE 32 - 3489 sayılı Pazarlıksız Satı Mecburiyetine Dair Kanun, 632 sayılı thal veya Yurtiçinde
mal Edilen Ta ıt Araçları, Motor, Makina Alet ve Cihazların Tanıtmalık ile Birlikte Satı ı Hakkında
Kanun yürürlükten kaldırılmı tır.
GEÇ C MADDE 1 - Tüketici mahkemeleri kuruluncaya kadar bu mahkemelerde görülmesi gereken
davalara bakacak mahkemeleri, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu belirler.
YÜRÜRLÜK MADDE 33 - Bu Kanun yayımı tarihinden 6 ay sonra yürürlü e girer.
YÜRÜTME MADDE 34 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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