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AYIPLI MALIN NEDEN OLDUĞU ZARARLARDAN SORUMLULUK HAKKINDA YÖNETMELİK
(13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan)
Amaç
MADDE 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, ayıplı malın neden olduğu zararlardan o malın
imalatçısının üreticisinin sorumluluğunun usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 — Bu Yönetmelik, ayıplı malın neden olduğu zararlara uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 — Bu Yönetmelik, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanunun 31 inci ve 4822 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddelerine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 — Bu Yönetmeliğin uygulamasında;
a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,
b) Bakan: Sanayi ve Ticaret Bakanını,
c) Mal: Alış-verişe konu olan taşınır eşyayı, konut ve tatil amaçlı taşınmaz malları ve
elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri
maddi malları,
d) İmalatçı-Üretici: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere tüketiciye sunulmuş olan
malları veya bu malların hammaddelerini veya ara mallarını üreten ile mal üzerine kendi
ayırt edici işaretini, ticari markasını veya unvanını koyarak satışa sunanları veya satışa
sunmak amacıyla ithal edenleri,
e) Zarar Gören: Piyasaya sürülen ayıplı bir maldan zarar gören tüketiciyi,
ifade eder.
Ayıp
MADDE 5 — Malın piyasaya sunum tarzı, makul kullanım şekli ve piyasaya sürüldüğü an
ve benzeri diğer hususlar göz önüne alınarak, bir kimsenin o maldan haklı olarak
bekleyebileceği güvenliği sağlamayan mal ayıplı sayılır.
Bir mal, sırf sonradan piyasaya daha iyi bir malın sürülmesi sebebiyle ayıplı sayılmaz.
Sorumluluk
MADDE 6 — Ayıplı bir malın, bir kişinin ölümüne veya yaralanmasına veya bir malın
zarar görmesine sebep olması halinde imalatçı/üretici doğan zararı, kusuru aranmaksızın
tazmin etmekle yükümlüdür.
İmalatçının/üreticinin, sorumlu tutulabilmesi için zarar görenin, malın ayıbını, uğradığı
zararı ve ayıp ile zarar arasındaki nedensellik bağını ispat etmesi gerekir.
Ayıplı malın neden olduğu zararlardan dolayı birden fazla kimse sorumlu olduğu taktirde,
bunlar müteselsilen sorumludurlar. Ancak zararın, tüketicinin veya tüketicinin sorumlu
olduğu üçüncü bir kişinin kusurundan kaynaklanması halinde tüm hal ve şartlar göz
önüne alınarak, imalatçının/üreticinin sorumluluğu azaltılabilir veya kaldırılabilir.
Bilim ve teknolojide ulaşılan düzeyin, malın piyasaya sürülmesinden sonraki 10 yıl içinde
ayıplı olduğunun tespit edilmesine imkan tanıması halinde, imalatçı/üretici, bu ayıbın
olası zararlı sonuçlarını, ortadan kaldırmak için azami çabayı sarf etmemesi durumunda
7 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde ve son fıkrasında yer alan sorumluluktan
kurtulma sebeplerini ileri süremez.
Sorumluluktan Kurtulma
MADDE 7 — İmalatçı/üretici aşağıdaki durumlardan birini ispatladığı taktirde malın
sebep olduğu zarardan sorumlu tutulamaz:
a) Malı piyasaya sürmemiş olması,
b) Malın, satılmak gayesiyle veya ticari faaliyetlerin seyri sırasında üretilmemiş olması,
c) Tüm hal ve şartlar göz önünde bulundurulduğunda, zarara sebep olan ayıbın, mal
piyasaya sürüldüğünde mevcut olmaması,
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d) Malın teknik düzenlemesinin ayıba neden olması,
e) Mal piyasaya sürüldüğünde mevcut bulunan bilimsel ve teknolojik bilgilerin, ayıbın
varlığının bilinmesine imkan vermemesi,
Nihai malın tasarımı ya da bu malın imalatçısının/üreticisinin talimatı sebebiyle, bütünü
oluşturan parçalardan birinin imalatçısı/üreticisi, o malın ayıbından sorumlu değildir.
Sorumsuzluk Kaydı
MADDE 8 — Sözleşme metninde veya müstakil herhangi bir belgede tüketicinin bu
Yönetmelikte yer alan, haklarını kullanmaktan feragat ettiğine dair veya
imalatçının/üreticinin bu Yönetmelikten kaynaklanan yükümlülüklerini sınırlayan veya
ortadan kaldıran kayıtlar geçersizdir.
Zamanaşımı
MADDE 9 — Ayıplı malın neden olduğu her türlü zararlardan dolayı yapılacak talepler,
zarar görenin, zararı, maldaki ayıbı ve imalatçının/üreticinin kim olduğunu öğrendiği
veya öğrenebileceği günden itibaren üç yıllık zamanaşımına tabidir.
Hakdüşümü
MADDE 10 — Ayıplı malın neden olduğu her türlü zararlara karşı tazminat talepleri,
zarara sebep olan malın piyasaya sürüldüğü günden başlayarak on yıl içinde yapılabilir.
Yürürlük
MADDE 11 — Bu Yönetmelik 14/6/2003 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
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