
GüNcEL TüKETici uvuşMAzLIKLARJNA iı,işriN sIKçA GELEN
SORULAR VE CEVAPLARI

l- Satın aldığım ürün krsa bir süre içerisiıde arızalandr fakat onarım !,aptırmak istemiyorum.
Değişim vel,a para iadesi haklım var mrdır?

Evet, satın alınan malın garanti siiresi içerisinde anzalanınası durtımunda tiikeıicilerin, bcdcl iadesi.

malın aypsız misliytc dcğişimi, ayıp oranında bcdcl indirimi vc ücrctsiz onanmınt istcmc hakları
vardır. Tükctici dilcdiği hakkı kullanmakta scrbcsttir. Satıcı ttikcticinin talcbini y,crinc gctırmck
zorundadır.

2- Sahn aldığım ürünü hiç kullanmadım. Urünü iade edip yerine başka bir ürün alabilir
m§,im?

Hayır, alaııazsınız. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gercğince. mağaza, işyeri gibi satış

mckönlarında yapılan pcşin satımlarda satışa konrı mallarda hcrhaı,ıgi bir ayıp yoksa tükcticilcrin
dcğiştirmc vc.va iadc ctmc hakkı bulunmamaktadır. Ancak ilgili firmaca iadc vcl,a dcğişim
hususunda herhangi bir ıaahhütte bulı.ınulması halinde iade veya değişiın müınkiin olacakıır.

3- Üç ay önce satrn ald|ğım bulaşık makinesi çalışma esnasında yanmayı başladı r,e

kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında mutfağım da hasar gördü. Bu zararımı nasıl tazmin
edebilirim?

Malın ayıplı olması duruınrında tükcticilcrin, bcdcl iadcsi. malın ayıpsız mis|iylc dcğişimi. ayıp

oranında bcdel indirimi ve ücrctsiz onanmınt istcmc hakları vardır. Tiikctici dilcdiği hakkı
kullanmakta serbesttir. Satıcı tiiketicinin talebini yerine getimrek zorundadır.

Aynca ayıplı malın vcrdiği zarardan dolay tiikcticitcr 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hüküıılcri
uyarınca tazminat da talcp edebilir.

4- Satıcı avrplı mal ile ilgili seçimlik haklarımı kullandırmamaktadır. Bu durumda ııe
yıpabilirim?

Satıcının ayıph mal nedeniyle tiiketiciye seçimIik haklan kullandınıaması duruııtında satın alınan

iirüni.iıı dcğcriıc görc tiiketic,i hakcm heyctlcrinc vcya tiikctici mahkcmclcrine başrrıraı,ak

haklarınızı ktıllanmanız mtiınkündiir.

5- Yakrnlarıma gönderdiğim kargo 1,olda hasar görmüş ve ürün kullanrlamaz hale gelmiştir.
Kargo firması iru durumu kabul etmemektedir. Zararımı nasıl tazmin edebi]irim?

Kargo firmasınca zarann tazmin edilmemesi durumunda. ürünün değerine göre tüketici hakeın
heyetleriııe veya tüketici mahkemelerine başıurarak haklarınızı kı.ıllanmamız nıiimkiindiir.

6- Konutumda su tesisatından kaynaklanan su basması neticcsinde hasar mel,dana gelmiştir.
Sigorta şirketi zararrn tazınini konusunda sorumluluktan kaçmaktadır. Sigorta
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I- AYIPL| MAL vE HİZMETLER:



uyuşmazlrkları ile ilgili Tüketicinin Korunması Haklonda Kanundan yararlanmam mümkün
müdür?

Evel, mümkiiııdia. Sigorta uyuşmazlıklanna ilişkin konular 6502 sayh Tiiketicinin Korunması

Hakkında Kanun kapsamına alınmış olup, uyuşmazlık durumunda söz konusu Kanrın

hükiimlerinden yararl anmak mümki.iuıdiir.

7- Apartmantmıza ait garanti süresi henüz devam eden asansör sürekli arza yapmakta ve her
seferinde farklı gerekçelerle onarım ücreti istenilmektedir. Bu durumda ne yapabiliriz?
Apartman yönetimi olarak Tüketici Kanunundan yararlanma imkinrrnız var mrdır?

Evet, vardır. 6502 sayıh Tiiketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince apartman ve site
yönetimleri tiiketici tanımı içerisinde değerlendirilmektedir. Ayıplı maldan sorumluluk, ayp daha

sonİa ortaya çıkmış olsa bile, malın tiiketiciye teslim tarihinden itibaren iki yllık zamanaşımına

tabidir. Bu nedenle ayıplı malın ücretsiz onarımı, yenisiyle değişimi, ayıp oranında bedel indirimi
veya bedeI iadesi seçimlik haklanndan birisi ile ilgili olarak tiiketici hakem heyetlerine veya tiiketici
mahkcınclcrinc başvıırarak hak talep etmek mümkiindiir.

8- Firmamız adına kayıtlr bulunan binek otomobilde imalattan kaynaklanan arza mevcuttur.
satıcı ile bu husustı aramrzda ihtilaf bulunmaktadır. Bu durumda Tüketicinin korunmasr
Hakkında Kanundan yararlanabilir miyiz?

Hayır, ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden gerçek veya tiizel kişilerin 6502 saylı Tfüeticinin
Korunması Hakkında Kanundan yararlanma imkinı bulunmamakiadıı. Bu durumda genel görevli
mükemelere miiı,acaat edilmesi gerekecektir.

9- Evimin tadilat ve boya işlemlerinin yapılması hususunda enlaşhğlm firma sözleşmeye
aykrrı iş yapmış ve bazı losımIarı eksik bırakmışhr. Tüketici olarak bu durumda ne gibi
haklarım vardır?

Hizmetin ayplı ifa edildiğ durumlarda tiiketici, hizrnetin yeniden görülmesi, hizmet sonucu ortaya

çıkan eserin ücretsiz onanmı, ayıp oranında bedelden indirim veya sözleşmeden dönme haklanndan
birini sağlayıcıya kaşı kullanabilir.

l0- Ulkemizi ziyaret eden turlstin satın aldığı kilimin belirtilen niteliklere sahip olmadrğı
anlaşılmışhr. Turistler Tüketicinin Korunması Hakhnda Kanundan yararlanabilir mi?

Evet, turistlerin ülkemizde 1aptıklan alışverişlerde kaşılaştıklan sorunlarda 6502 saylı Tii&elicinin
Korunması Hakkında Kanıından yararlanabilirler. Bu ıip uyuşmazlıklar hakem heyetlerince

öncelikli olarak ele ahnır.

l l- Beş yıl önce sıfır kilometre olırak satın aldığm otomobili satışa çıkardrm. Alıcrntn
otomobil üzerinde yaptırdığı kontrollerde aracın kaportasında onarım ve boya tespit edilmiş.
Sıfir otomobil yerine bana hasarlı araç §atılmış. Garanti süresi doldu. Bu durumda ne

yapabilirim?



Kanunlarda veya taraflar arasındaki sözleşmede daha uzun bir siire belirlenmediği takdirde, ayıplı
maldan sorumluluk, ayp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, mahn tiiketiciye teslim tarihinden

itibaren iki yllık zamanaşımına tabidir. Ancak, ayp ağr kusur ya da hile ile gizlenmişse

zamanaşımt hiikiimleri uygulanmaz,

12- X markasının Ankara'da bulunın A isimli bayünden dört ay önce ikinci el bir otomobil
§ahn aldım. Otomobil bana satılmadan önce kilometresi ile oynanmış ayrıca araçta motor
arızasr meydana geldi. Bu durumda ne yapabilirim?

Satın aldığınız ikinci el aracın ayplı olması durumunda 6502 saylı Kanun kapsamında taratinıza

tanınan haklardan yararlanmanız miiınkündiir, zira ikinci el satışlarda satıcı ayıplı maldan dolay
bir y[ siireyle iüeticiye karşı sorumludur.

l3- Z markasrnrn Ankara Yenimahalle'de bulunan istasyonundan hususi aracrn için motorin
aldım. Yaklışrk beş kilometre yol yaptıktan sonra ıracım stop etti. Aracımı çektirdiğim
yetkili servis yaluttan kaynaklanan sebeplerle araçta yaklaşık 2.500 TL hasar me_vdana

geldiğini belirtti. Bu durumda aracımdan meydana gelen hasar ile ilgili tüketici hakem
heyetine müracaat edebilir miyim?

Evet, miiıacaat edebilirsiniz. Satın alınan akaryakıtın ayplı olması nedeniyle akaryakıtın ücreti ile
aracınızda meydana gelen hasann tazmini için iıiketici hakem heyetlerine miiracaat edilmesi

mümkiitıdiir.

14- Oğtum için satın aldığm ayakkabı bir hafta giyildikten sonra açrlma yaptı ve ayaklarrnda
kötü kokular bırakmaya başladı. Sahcı bu durumun normal olduğunu, yapacak bir şeyleri
olmadrğrnı belirtti. Biz bu ayakkabı bu hali ile kullanmak zorunda mılız?

Hayır, ayakkabıy bu hali ile kullanma zorunluluğunuz yoktur. Satın aldığınız ayakkabının ayplı
olması durumunda, iki yılhk zamanaştmt süesi içerisinde tiiketici hakem heyetine başwruda
bulrınarak mağduriyetinizin giderilmesini talep etmeniz mümkiindtiı.

15- Altı ay önce sattn alüğım otomobilimin iin amortisörlerinden birisi arızalr çıktı. Firma
bunun kullanrcı hatasrndan kaynakladrğını, ücreti karşılığnda değiştirebileceklerini beyan

etti. Arızanın kullanım hatasından meydana gelmediğni düşünüyorum. Bu durumda ücretsiz
değişimini talep etmem mümkün müdür?

Evet, mümkii[ıdit. Otomobilinizde mevcut anzanın kullanımınızdan kaynaklı sebeplerle meydana

gelmemesi durumunda anzalı parçanın ücretsiz olaıak değiştirilmesi için tiiketici hakem heyetine

miiracaat edebilirsiniz.
l6- Okul Aile Birliği olırak okulumuz için satın aldrğımız fotokopi makinesi arrzalı çıkmışhr.
Makinenin yenisi ile değiştirilmesi için firma taIebimizi geri çeı,irmektedir. Bu durumda Okul
Aile Birliği olarak Tüketici Kanunundan yararlanma imkAnımız var mıdır?

Evet, yararlanabilirsiniz. 6502 sayrlı Kanunda Okul Aile Birlikleri ile kir amacı gütmeyen demek
ve vakıflar tiiketici tanımı içerisinde kabul edilmektedir.
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17- Milli Eğitim Bakanlığınca okulumuza alrmı gerçekleştirilen akrllr tahtalardan iki adedi
arualı çıkmrştır. Firma bu duruma duyarsız kalmaktadır. Genel Bütçeden alrmı
gerçekleştirilen bu tahtaiar için hakem heyetine müracaat etme olanağı var mıdrr?

Hayır, böyle bir imkin bulunmamaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlan ile ticari ve mesleki amaçla

hareket eden gerçek ve tiizel kişilerin 6502 sayılı Tiiıketicinin Korunması Hakkında Kanundan
yararlanma olanağı bulunmamaktadır.

l8- Ankara Çankıya ilçesinde faaliyet göstermekte olın Y Emlak lirması aracüğyla bir adet

daire satın aldım ve r.500 TL. kıpora vererek satış işlemlerine başlanması konusunda
anlaştık Emlak firması daireyi bir başkasına daha yüksek bir bedel iie §atmış ve benim
mağduriyetime neden olmuş ve ödediğim kaporalı iade etmeıniştir. Emlakçük faaliyetleri
Tüketici Kanunu kapsamında değerlendirilebilir mi? Alacağım için Tüketici Hakem
Heyetine gidebitir miyim?

Evet, emlak komisyonculuğu işlemlerinin 6502 saylı Kanun kapsamında değerlendirilme imk6nı
bulunmaktadıı. Alacağnız ile ilgili tiiketici hakem heyetine miiracaat etme imkanıntnız
bulunmaktadır.

l9- X Evden Eve Nakliyat isimli firma ile ev eşyılarımın tışrnması hususunda anlaştılc Firma
ev eşyalarımda meydana gelebilecek herhıngi bir zararrn kendilerinin sorumluluğunda
olduğunu, zırarımız söz konusu olduğunda derhal gidereceklerini beyan etti. Taşıma
esnasında vitrin ile bulaşık makinesi hasar görmüş ve onarılamaz hale gelmiştir. Firma
sorumluluk kabul etmemektedir. Nıkliye işlemleri Tüketici Kanunu kapsamrnda
değerlendirilir mi? Bu durumda ne yapabilirim?

Evet, taşıma sözleşmelerinin 6502 Saylı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsammda

değerlendirilmesi miimkiindür. Meydana gelen zararın tazmini konusunda uluşmazhğın değeri de

dikkate alınarak tiiketici hakem heyetlerine veya tiiketici mahkemelerine miiracaat edilerek hak

talep edilmesi mümkiindiir.

II- PAKET TUR SÖZLESMELERi:

Ulaştırma, konaklama ve başka turizm hizırıetlerinden (araç kiralanması, kültiirel, larihi veya
turistik yerlerin gezdirilmesi, gösteri, konser veya spor faaliyetlerinin düenlenmesi veya

izlettirilmesi ya da rehberlik) en az ikisinin birlikte, her şeyin d6hil olduğu fiyatla sahldığı ve
hizmetin yirmi dört saatten uzun bir siirel kapsadığ ya da gecelik konaklamay içerdiği
sözleşmedir.

2l- Otel rezeryasyonuna ilişkin yaşadığım uyuşmazIıkta, paket tur sözleşmelerine ilişkin
getirilen mevzuat hükümlerinden yararlanabilir miyim?

Hayr, otel rezervasyonu işlemi sadece konaklama himıetini içerdiği için paket tur sözleşmesi
olarak kabul çdilemez.
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20- Paket tur sözleşmesi nedir?



22- Günübirlik turlar paket tur olarak kabul edilebilir mi?

Hayır, bir turun paket tuı olarak kabul edilebilmesi için tuı hizmetinin lrmi dört saatten uzun bir
siireyi kapsaması ya da gecelik konaklamay içermesi gerekmektedir.

23- Firma tur fiyatını yabancı para birimi cinsinden belirleyebiIir mi?

Evet, yurt dışı turlarda sözleşme bedeli döviz cinsinden belirlenebilir. Ödemede hangi kurıın esas
alınacağının sözleşmenin kurulması esnasrnda belirlenmesi gerekmektedir.

Fesih bildiriminizin paket tur diizenlelcisi veya ı iıcısrna ulaşmasından itibaren on dört gün
içerisinde ödemenizin iade edilmesi zorunludur.

25- Firma paket tur §özleşme§inde yazılr olan fiyatı değiştirebilir mi?

Evet, paket tü fiyatı; döviz veya yakıt fiyatlan ile veğ ve benzeri yasal yüktimlülüklerde değişiklik
olması halinde, fiyatın değştir-ilebileceğnin açıkça sözleşmede belirtilmesi ve fiyat değişikliğinin
gerekçesinin ve nasıl hesaplanacağının hareket tarihinden en az yirmi gün öncesinde size yazılı
olarak veya kalıcı veri saklaycısı ile bildirilmesi koşuluyla, sözleşme bedelinin yiizde beşini
geçmeyecek şekilde değiştirilebilir.

26- Seyahat acentası paket tura başlamadan iince ne gibi bilgilendirmeler yapmaktadır?

27- Tıra kahlmadan önce tur iptal edildi. Yerine önerilen tura dı katıımak istemiyorum.
Öaeaıgım parayı geri alabilir mİyim?

Evet, alabilirsiniz. Şayet, sizden kaynaklanmayan nedenlerlc paket fur sözleşmesinin esaslı
unsurlanndan birisinin değşmesi veya tırrun başlamadan önce iptal edilmesi hatlerinde bu
değişikliğ veya paket tur diizenleyicisi tarafından sunulan alternatif bir furu kabul edebiteceğniz
gibi sözleşmeden dönme hakirnızı da kullanabilirsiniz. Eğet sözleşmeden dönmek isterseniz
ödemiş olduğunuz tüm bedelin herhangi bir kesinti yapılmaksızın en geç on dört gün içerisinde size
iade edilmesi zorunludur.

28- Daha önceden aldığım paket tura şirketin kusuru nedeniyle katrlamadtm. O dönem için
ayırdığım zaman da boşa gitti. Tazminat hakkrm var mıdır?

Evet, tazminat hakkınız vardır. Paket tur düzenleyicisi sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa
edilmemesi nedeniyle uğadığınız her tiirlü zarardan sorumludur. Aynca boşa harcanan tatil
zamaoınız için de uygun bir tazminat talep edebilirsiniz.
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24- Paket tur siizleşmesini feshettim, ödemiş olduğum bedeli ne zaman geri alabilirim?

Size paket tıır sözleşmesi kurulmadan önce broşiir verilmesi zorunludur. Aynca yolculuk öncesinde
de yolculuğa ve tur yerine ilişkin bazı hususlarda bilgilendirme yapılması zorunludur.



29- Şirket çalrşanları olarak herkesin kıtıIdığı bir paket tur satln aldık Ancak bir talıım
sorunlar vaşadık Bunlara ilişkin olarak tüketici haklarrndan faydalanabilir miyiz?

Evet, faydalanabilirsiniz. Tiiketicinin Korunması Hakkrnda Kanuna göre, ticari veya mesleki
faaliyetleri çerçevesinde paket tur hizmetinden faydalanan kişiler de ttiketici olarak kabul edilecek
olup, paket tur sözleşmelerinden kaynaklanan haklardan yararlanacaklardır.

30- Daha §onra gitmek için aldığım paket tur sözleşmesini feshedebilir miyim?

Evet. fcshedebilirsiniz. Paket tur sözleşmesini otuz gün öncesine kadar feshetme hakkınız
bulunmaktadır. Buna göre paket turun başlamasından en az otuz giin önce yazılı olarak veya kalıcı
veri saklaycısı ile bildirirseniz, paket hır sözleşmesini feshedebilir ve ödenmesi zorunlu vergi gibi
yasal yiikümlülfüler dışındaki paket tur bedelini herhangi bir kesinti yapılmaksızın iade

alabilirsiniz. Eğer fesih bildirimini paket turun başlamasına ofuz günden daha az bir süre kala

yaptyorsanız paket tur sözleşmesinde belirtilmek şartıyla belirli bil tutar veya oranda kesinti
yapılarak iade alabilirsiniz.

3l- Satın atdığım paket tura katıtamayacağım. Bu turu bir arkadaşrmı devredebilir miyim?

32- Devre mülk ve devre tatil satan şirketler bedava yemek veya bedava tatil vaatleri ile
tanıtımıarına davet etmektedirler. Bunlara kırşı nasıl yaklaşmalıyız?

Yapılan reklam ve tanıtımlann etkisinde kalmadan, mutlaka satlcı veya sağlaycı firmalar hakkında

gerekli araştırmayı yapınız. Sözleşme imzalanmadan en az bir giiıı önce size verİlmesi zorunlu olan

ön bilgilendirme formunda yazılı hükiimleri dikkatlice okuyunuz.

33- İmzaladığımız devre mülk sözteşınelerinden cayma hakkımız var mıür?

Evet, imzaladığınız dewe mülk ve dewe tatil sözleşmelerinden gerekçe göstermeden ve cezai şart

ödemeden on dört gün içerisinde cayabilirsiniz.

34- İndirim uygulayacaklannı söyle_verek geçmişe dönük tarih ve irıza athrdrlar. Caymı
hakkımı kullanabilir miyim?

Sözleşme tarihini kendi el yazınızla atınız ve mutlaka sözleşmenin bir ömeğini alınız. İndirim

olduğu gerekçesiyle sözleşmeye geriye dönük tarih atma teklifini kesinlikle kabul etmeyiniz. Bu

sizin cayma hakklnızı ortadan kaldırmak için yapılan bir uygulamadır.
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Evet, deıredebilirsiniz. paket tura katılmanızın mümkiitı olmamasr halinde, bu dunımu turun

başlamasından en az yedi giirı önce seyahat acentasına bildirerek, paket tur açısından geçerli tiirn

koşullan yerine getiren üçiiııcü bir kişiye dewedebilirsiniz.

III- DEVRE TATiL SÖZLEŞ}tELERi:



35- Cayma haklo süresi hangi durumlarda uzar?

Firmanın, sözleşmeden en az bir gün önce ön bilgilendirme verme ile sözleşme diizenlemeye ilişkin
yükiimlülfülerini yerine getirmemesi veya sözleşmeyle birlikte ömek cayma formunu vermemesi
halinde cayma hakkı siireniz bir yıl uzayacakiır.

36- Devre tatil sözleşmelerinde cayma bildirimini firmaya nasrl iletmeliliz?

Cayma bildiriminin dewe mülk sözleşmesi gibi tapu tesciline konu sözleşmelerde noterlikler
vasıtasıyla, tapu tesciline konu olmayan sözleşmelerde ise yazılı olarak ya da kalıcı veri saklaycısı
aracılığıyla firmaya yönlendirilmesi gerekmektedir.

37- Cayma bildirimine ne ı,azmalıl,z?

Cayma bildiriminde imzaladığınız sözleşmeden cayma hakkınızı kullandığnızı bildiren açık bir
beyanda bulunmanız yeterlidir. Cayma hakkını kullanırken sözleşmeyle birlikte size verilmesi
zorunlu olan ve Dewe Tatil Yönetmeliğinin ekinde yer alan örnek cayma formunu da

kullanabilirsiniz.

38- Sözleşmeyi tesiste imzaladığrm için cayma haklomın olmadığı doğru mudur?

Hayr, sözleşmenin devre tatile konu taşınmazın bulunduğu tesiste imzalanmasr ca).ma hakkınm
kullanılmasına mani değildir,

39- Firma sözleşmede hüküm bulunduğunu iddia ederek benden cayma tazminah talep
edebilir mi?

Hayr, cayma hakkını süresi içinde kullanmanız halinde firma sizden cezai şart, cayma bedeli,
cayma tazminatı, masraf ve benzeri isimler altında herhangi bir bedel talep edemez.

40- Cayma hakkrmı kullanırsam, devre tatil tanıtrmrna katıldığım için kullandığm bedava

tatil için benden ücret talep edilebilir mi?

Hayr, cayma hakkının kullanılmasından önce sunulan hizrrıete ilişkin olarak sizden herhangi bir
bedel talep edilmesi yasaktr.

4l- On dört günlük cayma hıklo süresi geçti. Ancak devre tatil tesisinin inşeah hılen bitmedi.
Bu durumda ne yapabilirim?

Inşası devam eden dewe tatil ünitesinin devir veya teslim edilmesine kadar sözleşmeden dönme

hakkınrz bulunmaktadır.

42- Firma proje değişikliğine gitmesi halinde ne gibi haklarım var?

Pğe değişikliğinin, size bildirilmesinden itibaren bir ay içinde, pğe değişikliğini kabul etmeyerek

hiçbir bedel ödemeksizin sözleşmeden dönebilirsiniz. Ancak proje değişikliğnin yasal
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zorunluluklardan veya mücbir sebep hallerinden kaynaklanması durumund4 sözleşme bedelinin
yiizde ikisi oranına kadar kesinti yapılabilir.

43- Devre mülk sözleşmesinden dönme hakkımr kullanmak istiyorum. Herhangi bir tazminat
öder mivim?

İnşası devam eden dewe tatil ünitesinin devir veya teslim edilmesine kadar sözleşmeden dönme

hakkınız bulunmaktadır. Bu durumda firmanın sizden ancak kendi yiikiimlültiıklerini tam olarak
yerine getirmesi halinde sadece satış bedelinin yüde ikisine kadar tazminat talep edebilir.

44- Inşaat halinde olan devre mülk projeleri ne kadar sürede içerisinde bitirilmelidir?

Ön ödemeli dewe tatil satışında devir veya teslim siiresinin sözleşme tarihinden itibaren onız altı
ayı geçemez.

45- Devre mülk inşaetı için şirketin hangi belgeleri alması gereklidir?

Dewe mülktin inşaatı için yapı ruhsatı, termal tesislerde sondaj ruhsatı, ÇED raporu gibi alınması
zorunlu resmi ruhsatlar bulunmaktadır. Bunlann ahnıp alınmadığı mutlaka aıaştınlmalıdır.

46- Bir GSM operatörü ile abonelik sözleşmesi imzaladım. Ancak, abonelik sözleşmesinde
sözleşmede yer alması zorunlu bilgilerden bir losmının olmadığını gördüm. Bu durumda,
operatörün sorumluluğu nedir?

Abonelik sözleşmesinde, sözleşmede yer alması zorunlu bilgilerden bir veya birkaçının
bulunmaması sözleşmenin geçerliliğini etkilemez. Bu durumda, satıcı veya sağlayıcı mahn
teslimini veya hizmetin ifasını durduramaz. Sözleşmedeki eksiklik, sözleşmeyi düzenleyen
tarafından tfüeticiden ilave bir ödemede bulunmasmı istemeksizin derhal giderilmelidir. Aksi
takdirde, tiiketici cezai şart, tazminat ve benzeri adlaıla herhangi bir ödemede bulunmaksızm
sözlcşmeyi feshedebi lir.

47- Önceden pianlanmış bir bakım veya onartm çerçevesinde su kesintisi yapılacağı
öngörülü1,or ise, bu durumun tüketicilere bildirilmesi zorunlu mudur?

Evet, tiiteticilere su kesintisi hakkında bilgilendirme yapılmasr zorunludur. Satıcı lcya sağlaycı.
bir plan çeıçcvesinde yapılınası öngörülen bakım. kontrol, onarım ve benzeri sebeplerle mal ı,eya

hizmct suntımııntı durduracak olması halinde, bu dunımun başlangç vc bitiş tarihini cn az kırk sckiz
saat öncesinden tiikeıiciye vazıh olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ya da basın yayın ve benzeri

_vollar ile bildirmekle yiikümlüdür.

Evct, talcp cdcbilirsiniz. Satıcı veya sağlayıcı, abonclik süresince tiiketicilerlc imzalamış olduklan
sözlcşmc vc taahhütnamcnin bir ömcği ilc tiikcticinin abone olduğu tarifeyc ilişkin aynntılan, talep
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ıV_ ABONELiK SÖZLESMELERi:

48- Altı ay önce blr internet servis sağlayıcısı ile sözleşme imzaladım. Ancak sözleşmeyi
kaı,bettim. Bu durumda, sözleşmenin bir örneğini sağlayıcı firmadan talep edebilir miyim?



etmesi halinde tiiketiciye yazılı olarak veya kalıcı ı,eri saklayıcısı ile iıcret almaksızın vermek ya da
kendi internet sayfalan üzerinden tüketicinin erişimine sunmak zorundadır.

49- Hizmet aldığım bir GSM operatörünün düzenlediği faturalr ödeyemedim. Bu durumda,
faturama ne kadar gecikme zammı oranı uygulanrr?

Abonclik sözlcşmclcrindc faturanın zamanında ödcnmcmcsi durumunda uygulanacak gccikmc
zaıırmı oranı, 6l83 sayılı Amıne Alacaklannın Tahsil Usulii Hakliınü Kanunırn 5l inci maddesine
görc bcIirlencn gccikmc zammı oranını aşamaz.

Evet, faturada (ödeme bildirimi) yer alan tutann hatalı olduğu gerekçesiyle faturanın diizen|endiğ
tarihten itibaren bir yl içerisinde itiraz edebilirsiniz, Bu itiraz ise, başvurunun yapıldığı tarihten
itibaren en geç onüz giin içerisinde incelenerek sonuçlandınlmalı ve inceleme sonuçlan hakkında
tiiketici bilgilendirilmelidir.

51- Eski evimde bir internet servis sağlayıcısıyla taahhütlü abonelik sözleşmesi imzalamıştım.
Ancak, taahhüt sürem dolmadan başka bir mahalleye taşrndım. Yeni adresimde ise altyapı
sıkrntı§ı olduğundan aynı hızda internetten faydalanamryorum. Tıahhütlü aboneliğimi
süresinden önce sonlandrrrrsam herhangi bir bedel ödemek zorunda kalır mıyım?

Hayır, hcrhangi bir bcdcl ödcmcdcn taahhütlü aboncliğinizi sonlandırabilirsiniz. Taahhütlü
aboneliklerdc. dikcticinin vcrlcşim ycrinin dcğişmcsi vc taühüt kontısu hizmctin tiikcticiyc ycni
yerleşim yerinde aynı nitelil«e sunulmasının fiilen imkdnsız olması dunrmunda. ttiketici herlrangi
bir bedeli ödemeksizin ıaahhütlü aboneliğini feshedebilir.

52- GSM operatörüne fesih talebimi ilettim. Kaç gün içerisinde fesih işleminin yapılması
gerekir?

GSM operatörü, tiiketicinin fesih talcbini, bildirimin kcndisinc ulaştığı taıihtcn itibarcn cn gcç ycdi
gün içcrisindc 1erine gctirmcklc 1,üktimlüdür. Şayct ycdi eün içindc aboncliğiniz fcshcdilıncz isc
bu siirenin bitiminden itibaren mal veya hizrıetten yararlanılmış olsa dahi, tiiketiciden herhangi bir
bcdcl talep cdiIemcz.

53- Bir GS]U operatöründen hizmet alı]-orum. Kullandığım hat üzerinden bir müzik ve ovun
satın aldım. Bu durumda operatörün de sorumluluğu var mıdır?

Evet, elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren sağlayıcılar (GSM operatörleri, intemcı
servis sağlayıcılan vb.). katma değerli elektronik haber|eşme hizmeti sunan sağlavıcılar ile birlikte
bu hizmetlerin sunulmasından sonımludur.

5.1- Bir internet aboneliğim vardı. Sağlayıcı firmanın düzenlediği bir taahhütlü kampan}-at,a
katılmak isti1,orum. İmzalavacağım taahhütnamede ver alması zorunIu bilgiter nclerdir?
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50- Su faturamda yer alan tutarın hıtah olduğunu düşünüyorum. Bu faturaya itiraz edebilir
miyim?



İmzalanan taahhütnamenin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tiiketiciye verilmesi
zorunludur. Bu taahhütname, abonelik sözleşmesinin aynlmaz bir paıçasıdıı.
Taahhütnamcdc;

a) Taahh iidiirı geçerlilik siiıesi.
b) Taahhüt konusu mal veya hizmetin nitcliklcri,
c) Tüm vcrgilcr döhil toplam fiyat.
d) İndirim yapılan tarifenin taahhüt rcrilmcdcn önceki fiyatı,

e) Ayhk yapıtan indirim miktarı.

0 Taahhüdün siiresindco önce sonlandmlması durumunda tiiketicinin elde ettiğ faydalara ilişhn
gcri ödcycceği bedclin hesaplanma yöntemi yer almak zorundadır.

55- Bir internet servis sağlayıcısıyla imzaladığım taahhütlü abonelik sözleşmemi süresinden

aince feshedersem herhangi bir cezai bedel ödemek zorunda kalrr mıyrm?

Evet, ıaahhütlü aboneliklerde tfüeticinin süesinden önce taahhütlü aboneliğini sonlandrrması

haIinde. sağlayıcı firma yalnızca tüketicinin taahhüdiiııe son verdiği tarihe kadar tiiketiciye sağlanan

indiıim, cihaz ı,eya diğcr faydaların bcdcllcrinin tahsil cdilmcmiş kısmının toplamını talcp edcbilir.

Ancak. tilkcticidcn taahhüt kapsamında tahsil cdileccği bclirlcncn bedcllcrin hcnüz tahakkuk

etmemiş kısmının toplamının, bu nıtaı dan düşiik olması halinde sınır değeri olarak friketici lehine

olan tutarı!ı esas alınması zonınludur.

5G Taahhütlü abonelik kapsamrnda bir GSM operıtöründen 24 ay taahhüt karşüğnda bir
cep telefonu satın aldım. Ancı\ cep telefonu ayıplr çıkh. Bu durumda GSM operatörünün de

sorumluluğu var mı?

Evet, GSM operatöriiniiıı de sorumluluğu bulunmaktadır. Verilen hizmetle birlikte biı malın
mülkiyetinin veya kullanım hakkının dewedildiği abonelik sözleşmelerinde hizmet sağlaycısı da

malın aybından sorumludur.

57- Televiz.von dijital platformu hizmeti sunan firma ile 24 aylık abonelik sözleşmesi
imzaladım. Ancak, bu sürenin bitiminden sonra onay altnmadan abonelik sözleşmesi

uzahlabilir mi?

Hayr, uzatılamaz. Belirli süreli abonelik sözleşmelerine sözleşmenin belirlenen siire kadar

uzayacağına ilişkin hükiimlcr konulamaz. Ancak abonelik sözlcşmcsinin kurulmasından sonra,

sözlcşmcnin sona crcccği tarihc kadar tiikcticinin talcpte bulunması vcya onay vcrmcsi hilinde
abonclik sözlcşmesi uzatılabilir.

5E- Bütün gayrimenkuI satış §özleşmeleri ön ödemeli konut satış hükümlerine tabi midir?

Hayır, tabi değildir. Bir galrimenkııltin Tüketicinin Konınması Hakkında Kanrın kapsamında ön

ödcmcli konut satış hüktimlerinc tabi olması için satış bcdclinin bir kısmrnln vcya tamamının

önceden ödeniyor, teslimin ise sonradan yapılıyor olması gerekmektedir. Bitmiş ve teslime hazır

konutların sanşı ön ödemcli konut satışt kapsamında bulunmamaktadır. Diğcr taraftan, taşınmazın
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"konut" ı,asfını taşıması gerekınektedir. Dükkin, ofis ı,b. ticari nitelikteki taşınmazlar ile kaı
karşılığı inşaat sözleşmesine konu arsa sahibine ilişkin menfaatler kapsamda bulunmamaktadır.

59- Ön ödemeli konut satış sözleşmesi akdedilmeden önce dikkat edilmesi gereken hususlar
nelerdir?

a) Tüketicilcrc. sözleşmenin kunılmasından cn az bir gün öncc, ön bilgilcndirmc formu rcrilmck
zoruıdadır.
b) Yapı ruhsah alınmadan tiiketicilerle ön ödemeli konut sahş sözlcşmcsi akdedilemez.
c1 Ön bi|gitcndirmc formunun Ön Ödcmcli Konut Satışları Hakkında Yönctıncliğin 5 inci
maddcsinde sayılan zorunlu hususlan içermcsi gcrckmcktcdir.

ç) Sözleşmenin Ön Ödemeli Konut Satışlan Hakkında Yönetmetiğin 7 nci maddesinde saylan
zoruıılu hususlan içermesi gerekmektedir.

d) Sözleşme imzalanmadan önce mutlaka okunmah, ön bilgilendirme formunun ekinde tii4teticil,e

iletilmesi zorunlu tutulan projeye ilişkin bağımsz bölüm planı. vaziyeı planı, kat planı ve satın
alacağnız konutta kullanılan iirünlere ilişkin teknik bilgileri içeıen mahal listesi (teknik şartname)
incclcnmclidir. Konutırn brüt vc nct alanlan, konrımu. cephcsi, sözleşmc ile taahhiit edilen iç
özelliklcri hakkında detayh değerlcndirmc yapılarak sözlcşmc içcriğindcki karşılıkları kontrol
edilmelidir.
c) Konutun inşa edilcceğ arsarun mülkiyetine ilişkin olarak Tapu Müdiirlüğü nezdindc araştuTna
yapılaıak. tapu kaydı i2erindc satın alınacak konutun dcğcrini düşiircn hcrhangi bir şcrh, bcyan ıü.
olup olmadığı kontrol cdilmelidir-
f) Satıcının tiiketiciye ödemeleri karşılığında mevzuatta belirlenen teminaı tiirlerinden hangisini
sunacağının öScnilınesi gerekmcktcdir.
g) Saln aldığınız konunın satış bcdclinc ilişkin senct diLcnlcnecek ise mutlaka nama yazılı vc hcr
bir ıaksit ödemesi için ayn alırı düzenlenmelidir.

60- Tüketicilere. sözleşmenin kurulmasından en az bir gün önce veriImesi zorunlu tutulan ön
bilgilendirme formunun zorunlu içeriğinde hangi bilgilerin bulunması gerekmektedir?

a) Satıcının adı veya rrnvanı, açık adıcsi. telcfon numarası vc varsa MERSİS numafasl ilc diğcr
iletişim bilgilcri,
b) Sözlcşmc konusu konuta ilişkin bağımsız bölümün ycr aldığı ada, parscl. blok, konrım. kat vc
benzeri temel nitelik bilgileri ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre belirlenen bağımsız
bölüm net vc brüt alanları,
c) Konutun tiim ver,giler dihil Tiirk Lirası olarak peşin vc taksitli toplam satış fiyatı; vaı,sa tcslim
vc diğcr masraflara ilişkin bilgi.
ç) Varsa faiz miktan ve faizin hesaplandığ yllık oran,
d) Tüketicinin cayma ve sözlcşmeden dönmc hakkına ilişkin bilgiler.
e) Konutun teslim tarihi.

fl Verilecek teminata ilişkin bilgiler,
g) Yapı ruhsatının alınış tarihi,

ğ) Yönetim planına rıygun olarak _eenel giderlere katılıma ilişkin bilgiler.
Yukarıda ycr alan bilgilcri içeren ön bilgilcndirmc formuna ck olarak tiiketicilıc, bağımsız bölüm
planı, vaziyet planı. kat planı ve satın alacağınız konutta krıllanılan ürünlere ilişkin teknik bilgileri
içeren mahal listesi (teknik şaılname) verilmek zorundadır.
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6l- On ödemeli konut satış sözleşmesinin zorunlu içeriğnde hangi bilgilerin bulunmasr
gerekmektedir?

a) satıcının adr veya unvanı, açık adresi, telefon nıımarası ve varsa MERsIs numaraısı ile diğer
ilctişim bilgilcri,
b) Tüketicinin adı. soyadı, açık adresi, telefon numarası ve varsa diğer iletişim bilgileri.
c) Sözlcşmcnin diizcnlcndiği tarih,

ç) Sözleşme konusu konuta ilişkin bağımsız böliiııniin yer aldığı ada. parsel. blok, konum. kat ve
benzeri temcl nitelik bilgilcri ilc Ptanlı Alanlar Tip İmar Yönctmcliğine göre belirlenen bağmsız
böliim net vc brüt alanlan,
d) Konufun tiim vcrgilcr d.,ihil Tiirk Lirasr olarak satış fiyatı, r.arsa teslim ve diğer masraflara ilişkin
bilgi.
e) Konutun tüm vergiler dahil Tiiık Lirası olarak toplam taksitli satış fiyatı; r,aısa teslim ve diğeı
masraflara ilişkin bilgi,

fl Faiz miktarı ı,e faizin hesaplandığı yıllık oran ve sözleşmede belirlenen faiz oranının yiizde otuz

fazlasını geçmemek üzere gecikme faiz oranı,

g) Tüketicinin temerüde düşmesinin hukuki sonuçlan.

ğ) Ön ödcmc tutan,

h ü Ödeme planı ı,e ödemelerin yapılacağı banka ve hesap bilgileri,
ı) Cayma hakkının kullanılma şanlarl, siiresi ve usulüne ilişkin bilgiler,
i) Sözleşmedcn dönme hakkının l«ıllanılma şartlan, siiıesi, usulü ile tazminata ilişkin bilgiler,
j ) Cayma vc sözlcşmcdcn dönme bildirimlerinin yapılacağı açık adres bilgileri,
k) Verilen teminata ilişkin bilgiler.
l) Konııtun teslim ıarihi vc şı",kli.
m) Yapü ruhsatının alınış tarihi.

n) Konutun ortak giderlerine ilişkin bilgiler,
o1 Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başııırulannı tüketici mahkemesine veya tiiketici hakem

heyetinc yapabileceklerine daiı bilgi.
Pcşin ödcmcdc bulunulan ön ödemeli konrıt satrş söz|eşmelerinde (e), (0, (g), (ğ) ıc (h) bentlerindc

yer a|an hiikiimler .ııanmaz.

Hayır. istcl,cmcz. Satıcı. gcçcrli bir sözlcşmc yapılmış olmadıkça tiikcticidcn herhangi bir isım

a[tında ödcmc yapmasını r,cya ttikcticiyi borç alhna sokan hcrhangi bir belgc vcrmesini istcycmez.

63- Ön örlemeli konut satrş sözteşmeleri satrcr ve tüketici arasında akdedilen adi bir sözleşme

ile kurulabilir mi?

Hayır. kurulamaz. Ön ödemeli konut satışr resmi şekil şartına tabidir. Geçerli bir satış iki Şekilde

gerçekleştirilebilir:
a) Kat irtifakı devrinin tiiketici lehine tapu siciline tescil edilmesiyle birlikıe yapılacak biı yazılı

sözlcşme şcklinde vcya
b) Noterliklerde diizenleme şeklinde yapılan satış vaadi sözleşmesiyle.

Aksi haldc sözleşmc gcçcrsizdir.
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62- Satıcı, sözleşme imzalanmadan önce tüketiciden ödeme yapmasını veya kapora vermesini
istel-ebilir mi?



61- Bazı konut projelerinde kat irtifakr tesis edildiği söllenmektedir. Bunun anlımı nedir?

Kat irıifakı tcsis cdilmiş biı projcdcn konut satın almanlz halindc konuhınrız Vc arsa payınız satlŞ

esnasında belli olmaktadır. Konutun bitimiyle birlikte _vapı kullanma izin belgesi (iskin) alındıktan
sonra kat irtifakınız kat mülkiyetinc çeırilmelidir. Yapı kullanma izin bclgcsi. konutrınuzrrn

mevzuata uygun olarak yapıldığınt göstcrmcktedir.

65- Noterliklerde düzenleme şeklinde _vapılan satış vaadi sözleşmesi tapu.r-a ş€rh ediIelri|ir mi?

Evet. satıcl ilc notcrliklcrdc akdctmiş olduğunuz düzcnlcmc şcklindc satış vaadi sözlcşmcnızı
istcğiniz halindc tapu kiitiigünc şcrh cttircbilirsiniz. Bu şcrh. konut üzcrindc kimin hak sahibi

olduğunu göstermesi re hak kayıplarının öniine geçilebilmesi açısından önemlidir.

66- Ön bilgilendirme formunun vc sözteşmenin belirli bir punto bül,üklüğündc yazılması
zoruniu mudur?

Evct, ön bilgilendirmenin vc sözlcşmcnin cn az on iki punto btiyüklüğündc. aılaşılabilir biı dilde,
açık, sade vc okunabilir biı şekildc yazılması zorunludur.

67- Tüketici sözleşmenin bir örneğini talep edebilir mi?

Er,ct, talcp cdcbilir. Sözlcşmcnin bir örneğinin tiikcıiciyc vcrilıncsi zonınlı.ıdur.

68- Tüketicinin sözleşme kurulduktan sonra sözleşme","i sonlandırma haklu var mıdır?

69- Tüketicinin cayma ye sözleşmeden dönme hakkrnın kullanılmasında dikkat etmesi
gereken hususlar nelerdir?

ca),rna r.e sözleşmcden dönmc hakkının kullanıldığına dair bitdirimin siircsi içindc satıcıya
noterlikler aracılığıyla _vöneltilmesi yctcrlidir.

70- Tüketici cavma veya sözleşmeden dönme haklunı kullanması durumunda satıcıt,a ödemiş
olduğu tutar| r.e kendisini borç a|fina sokan be|geleri hemen iade alabilir mi?

Cayma hakkının kullanılması durumunda, tiiketiciye iade edilmesi gereken futar ve tiiketiciyi borç
ıltına sokan her tiirlü belge cayma bildiriminin sat|cıya rılaştığı tarihten iıibaren en geç on dört gün

içindc tiiketiciye gcri verilir. Sözleşmcden dönülmcsi dtınımıında. tiikcticiyc iadc cdilmcsi gcrckcı-ı

tutar ve tiiketiciyi borç altına sokan her türlü belge. dönme bildiriminin satıcı}.a ulaşttğı ta[ihten

itibarcn cn gcç doksan gün içindc tiikcticiyc geri vcıilir. Satıcıııın aldığı bcdcli vc tiikcticiyi borç

Evet. \,ard!r. Tüketici, sözleşmenin kunılduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir
gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Caynıa
hakliı süresinin bitimindcn dcvir vcya tcslim ıarihinc kadar tiikcticinin herhangi bir gcrckçc
göstcrmcdcn sözlcşmcdcn dönmc hakk vardır. Sözlcşmcdcn dönülmcsi dunımunda satıcı, ön

ödemeli konut satışı nedeniyle ohışan rergi, harç ve benzeri yasal yükiimliilüklerden doğan

masraflar ilc sözlcşme bcdclinin yiizde ikisinc kadar tazminatın ödcnmcsini istcycbilir-
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altına sokan her tiirlü belgeyi iade ettiği tarihten itibaren, ıiiketici on giiııı içinde edinimlennı
(örncğin kat inifakı tapusunun dewi ile kurulan sözleşmelerde tapuyu) iade eder.

7l-'faşrnmazr bağlı kredi ile alan tüketicinin calma hakkrnı kullanmasr durumunda konut

finansmanı kuruIuşu tüketiciden herhangi bir bedel talep edebilir mi?

Ha.vır, ralcp cdcmcz. Taşınmazın krsmcn vcya tamamcn bağlı kediyle alınması durumunda bağlı

kedi sözleşmesi, sözleşmenin kunılduğu tarihte hiiküm doğurmak iizere cayma hakkı süresi

sonunda _ı.iiriirliiğc gircr. Konut finansmanı kuruluşu cayma hakkı süresi içindc tiikcticidcn faiz.

komisyon, yasal yükiimlülük vc bcnzcri isimlcr altında hiçbir masraf talcp cdcmcz.

72- Satıcının tüketiciden sözleşmeden dönme tazminatı talep edemel,eceği haller nelerdir?

a) Satıcınm ytikümlüliiklerini hiç ya da gereğ gibi yerine getirmemesi,

b) Tüketicinin ölmesi.
c) Tiiketicinin kazanç elde etmekten sürekli olarak yoksun kalması sebebiyle ön ödeme|eri

yapamayacak duruma düşmesi.

ç) Ön ödcmcli konut Satışınrn taksitlc yapılması durumunda, mevcut sözleŞmcnin yerine konut

teslim tarihini geçmeyen rc tiiketicinin mevcut sözleşmeye göre talep edilen vade farkını ödemeyi

de kabul cttiği yeni bir taksitlc satış sözleşmcsinin kurulmasına ilişkin öncrisinin, satıcı taraftndan

kabul cdilmemcsi ncdeniylc sözlcşmcdcn dönülmcsi,
d) Bir konutun birdcn fazla tiikcticiyc satılması ncdcıiylc tiikcticinin sözleşmeden dönmesi,

e) Yasal zorunluluklaı,dan veya mücbir sebep hallerinden kaynaklanmayan nedenlerle pğede
dcğişiklik yapılması halinde tükcticinin sözlcşmcden dönmesi.

73- Satıcı konutun teslim tarihini istediği gibi belirleyebilir mi?

Ön ödcmcli kontü satışlannda konufun yasal teslim sürcsi sözlcşmc tarihinden itibarcn otuz altı ayı

gcçcıncz. Sahcı vc tiikctici sözlcşmc serbcstisi gerc$ oruz altı aydan daha krsa bir tcslim siircsi
iizerinde anlaşabilir. Bu durumda satıcı, artık sözleşmede belirlenen siire ile bağlıdır.

74- Ön ödemeli konut sat|ş sözleşmelerinde konutun teslim şartlarr nelerdir?

Konııtun tes|imi iki şekilde gerçekleştirilebilir:

a) Kat miılkiyctinc konu konutun tiikctici adına tcscili,
b) Kaı irtifakına konu konunın tükctici adına tapu siciline tcscil cdilmcsiylc birlikte konutun

otüınaya clıcrişli bir şckildc zilyctliğinin dewi.
Konutun sadece anahtarının teslim edilmiş olması konutun resmi şekilde teslim edilmiş olduğu

anIamına gclmcmcitedir.

75- Satıcı sözleşmenin akdinden sonra tüketicinin bilgisi dışında proje değişikliği yapabilir
mi?

Sözlcşmcyc konu konunın ycr aldığı projcdc sonradan dcğişiklik yapılması drınımrında, bu

değişikliğin tüketiciye yazıh olarak veya kalıcı veri saklaycısı ile bildirilmesi zonınludur. Tüketici

_"-apılan projc dcğişikliğini kabul ctıncycrck bir ay içindc vcrgi, harç, masraf, tazminat vc bcnzcri

adlar aItında hiçbir bcdcl ödcmcksizin sözlcşmcdcn döncbilir. Projc değişikliğinin yasaI
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zorunlu|uklardan veya mücbir sebep hallerinden kaynaklanması durumı.ında. satrcı tiiketiciden
vergi, harç r,e benzeri yasal yiiıkümlülüklerden doğan masraflar ile sözleşme bedelinin yiizde ikisinc
kadar kcsinti yapabilir.

76- Ön ödemeli konut satış sözleşmelerinde tüketici ödemeleri garanti altında mıdır?

Satıcrnın konut satrşına başlamadan öncc. konut adedi otuz ve üzcrindc olan projclcr için bina
tamamlama sigortası yaptırması veya aşağda belirtilen dtğer teminat ve şartlardan en az birini
sağlaması zorunludur:
a) Banka teminat mekfubu.

b) Hakediş sistcmi,
c) Bağlı kedi ile teminat.
Bu teminatlar dışında, tiiketicinin ttim ödemelerini garanti altına alacak başka bir yöntem
öngörülmesi durumunda. bu yöntem Bakanhk tarafından uygun göriilürse teminat olarak kabul
edilebilir.
Otuz konunın altındaki projeler için teminat sunulması zonınlulrığu bulrınmamakla birlikte, ön
ödcmeli konut satışlanna ilişkin diğcr düzenlemeler bu pğclcr için dc uygulanmaktadır. sözlcşmc
aşamasında ödemclerin sahcı tarafından hangi yöntemlc teminat altına alacağı öğcnilmclidir.

77- Bina tamamlama sigortasınln uygulamasına ilişkin olarak tüketiciterin dikkat etmesi
gereken hususlar nelerdir?

a) Sigortanın konusunu satrcının iflası. satıcının geıçek kişi olması durumunda mimsçıların mirası
rcddctmcsi şartıyla öliimü ı,cya satıcının sözlcşmedc taahhüt cditcn tcslim tarihini takip cdcn on iki
ay içindc konuu tamamlayamaması halleri oluşfurmakıadır.
bl Riskin gerçekleşmesi halinde sigortacı. sigorta tazminatını nakden ödeyebileceği gibi vapacağı
değerlendirme sonucunda poliçede kararlaştınlmış ise ödeme yapmak ycrine projcnin
tamamlanmasına karar vercbi lir.
c) Tazminat futan, riskin çrçckleşmcsinc kadar satıcıya yapılan ön ödcmc tutarlarınln toplamıdır,
Ancak tazminatın hesaplanmasında yalnızca banka kanah ile yapılan ödemeler dikkate
alınmakiadu. Elden ödcmc. çck vc scnct tanzimi ilc ödcmc vcya mahsuplaşma yöntcmi ilc yapılan
ödcmelcr tazminat hcsabında dikkatc alınmaz.

ç) Sigorta tazminatnln nakdcn ödcnmcsinc karar vcrildiği hallcrdc. tarat'ınızca taşınmaza ait kat
irtifakının sigortacıya devredileı,ek tapuda tescil edilmesi ya da noterliklerde diizenleme şeklinde
yapılan satış r'aadi söz|cşmcsinc ilişkin haklann sigortacıya dcırcdilmcsi gerckmcktedir. Aksi
haldc, sigorta tazminatı ödenmcmcktedir.
d) Sigortacı tarafından tazıninatın tarafinıza ödenmcsi vcya pğcnin taınamlatılmasına karar
verilmesi halinde, sigortacı hukuken sahcının yerine geçmekte ve satıcıya karşı yerine getirilmcsi
gcrckcn yükümlülüklcr sigortacıya karşı devam ctmckıcdir.
e) Ön ödemeli konut satış sözleşmesinden cayılması veva dönülnıesi halintlc, satıcı tarafından iadc
edilmesi gereken tutar sigorta kapsamında bulunmamakiadır.
0 Konufun teslimi ile sigorta sözleşmesi sona erer. Taşınmazın ıüketici tarafindan dewalınmaktan
kaçınılması sigorta kapsamında btılunmamaktadır.
g) Sigorta şirkcti tcminat sağlanacak tiiketicilcrin bclirlenmcsindc scrbcsttir. Sigortacının 1aptığı
değerlendirme sonrasında kimi tiiketiciler için teminat senedi düzenlenmevebilir.
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ğ) Taşınmazın iç kısmında krıIlanılan |ayans. musluk, yer döşemesi, kapı kolı1 mutfak dolabı gibi

ofurmaya etverişliliği engellemeyen kymetlerin pğede taahhüt edilen nitelikte olmaması sigorta

kapsamında bulunmamaktadır,

h ) Bina taınamlama sigortasına ilişkin hususları içeren önemli hususlar formunun tüketicilere

bilgilendirmc amacıyla verilmcsi zorunludur. Dolayısıyla, 6502 sayılı Kanun vc Ön Ödemcli Konut

SatışIan Hakkında YönetmcIik kapsamında ön biIgilendirme formunda ycr alması zorunlu fululan
"vcrilccck tcminata ilişkin bilgilcr" krsmında bina tamamlama sigortası yazması halinde. öncmli

hususlara ilişkin formun ön bilgilendirme formu ekinde tüketiciye verilmesi zorunludur.

78- Satıcının teminat olarak sunabileceği banka teminat mektubunda tüketiciierln dikkat
etmesi gereken hususlar nelerdir?

Banka teminat mektubu. satıcının tiiketiciye karşı konutun teslimine ilişkin yfüümtüliiklerini yerine

getinnemesi halinde. tiikeıicinin ödediği bedeli, ilk talebinde ona derhal ödemeyi kabul ve taahhüt

ettiğine dair banka tarafından verilen mektuptuı. Ön ödemeli konut satışı kapsamında teminat olarak

sunulan banka teııinat mekflıbunrın kesin ve süresiz olması gerekmektedir.

79- Hakediş si§teminin teminat yöntemi olarak u_vguIanması halinde tüketicilerin dikkat
etmcsi gercken hususlar nelerdir?

a) Tükcticinin ödcmclcrinin hakcdiş sistemi ilc tcminat altına alınması durumunda, tiiketici,

ödcmclcri sözlcşmcde bclirtilcn bir bankada satıcı adrna açılacak bir hcsaba yatırmakla

yiiktimlüdtir. Bu hesapta toplanan tiilt<etici ödemeleri konutun deı,ir veya teslimine kadar bloke

altında olııp. 1alnızca hakcdiş karşıIığnda serbcst bırakılabilir.
b) Konurun tamamlanma oranına görc bclirlcnccek hakcdiş sistemindc, ödcmclerin doğudan

bankaya yapılmış olması ve bankaların sorumluluğu altında inşaatın ilerleme seviyesi oranında

şirkete aktanlması esasltr. Bu şekilde yapılacak ödemelerde tüketicinin nzası aranmaz. Bu

işlcmlcrlc itgili olarak banka, tiikcıiciden komisyon ve bcnzcri isim altında herhangi bir bcdel talcp

cdcıncz.
c) Satıcı, konutun teslimine ilişkin yüktimlüliiklerini yerine getirmezse, hesap iizerindeki haklarıru

kaybcder. Bu dunımda, tiikcticinin 1apmış olduğu ödcmelerin hakcdiş usuliinc görc satıcıya

ödcnmcmiş kısını banka tarafından tükcticiye iadc cdilir. Tüketicinin o ana kadar yapmış olduğu

ödcmclcrin saııcıya ödcncn kısmı üzcrindc ise tiikcticinin haklan saklıdır.

80- Bağlı kredi teminat yöntemi olarak kabul edilmekte midir?

Ön ödcmcli konut satışının bağlı kcdi ilc yapılması halinde, kullandınlan kredi futaruıda teminat

sağlanmış olur. Ancak. salıcı kullanılan bağlı kedi tutannın iizerinde kalan tutan, aynca teminaı

altına almak zorundadır.

\,ı- ı,t Es,\FELİ sÖZLEs\IELER:

8l- internet veya teıefon üzerinden alışveriş yaparken nelere dikkıt etmeıiyim?

Alışı,eriş yapılması düşünülen inteınet sitesi hakkında ön araştırma yapmak ve intemet sitesİ

üzcrindc satıcrnın "ticari unvanıni', "açık adrcsini" vc "diğcr ilctişim bilgilcrini" kontrol ctmck hCm

güvcnilir Satıcıdan alışvcriş 1,apmak hcm de mağduriyct yaşamanız halindc, hak arama yoluna
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başvuruda size kolaylık sağlamak açısından faydalı olacaktır. Avrıca intemet veva lelelon
üzerinden alışveriş yapmadan önce. mutlaka fiyat araştııması yapılınalı. ürünün vaklaşık fiyatı ile
ilgili önccdcn bilgilcr cdinilmeli vc cğer üriine aiı bir açıklaına ya da fiyatla ilgili bir iddia gcrçckçi
değilse alışveriş tercih edilmemeIidir.

82- lVlesafeli yöntemle alışveriş yaparken satıcının sözleşme öncesi J-ükümlülüğünün kapsamı
nedir?

Salcı, gcrçcklcştircccğiniz mcsafcli sözlcşmcyc dair bazı hususlar hakkında sizi sözlcşmc
kurulmadan (hcrhangi bir ödcmc yapmadan) öncc bilgilcndirmek zorundadır. Bu husus mcrzlıatta
"ön bilgilendirmc" olarak düzcnlcnmiştir. Brı bilgilcrc örnck olarak satrcının adı. unı,anı, açık
adresi. telefon numaıası. satın alacağınız malın temel özeltikleri. r,ergiler d6hil toplam fiyatı, ı,,arsa

diğer ek masraflar, cayma hakkına ilişkin bilgiler, hak arama yollafl 1,b. vcrilebilir. Bu bilgilcrin
1apıldığına ilişkin ispaı yükii satıcıya aitıir.

83- Satıcı ön bilgilendirme hususunda gereği gibi hareket etmemişse ne olacaktır?

On bilgilcri gcrcktiği gibi yapmamanrn satıcı açısından olumsuz sonuçlan vardır. Ömcğin. satıcı ck
masraflara ilişkin bilgilendirme yüktimlülüğiinü yerine getinTıemişse. tüketici bunları karşılamakla
yükiimlii dcğildir. Yinc satıcı, tiikcticive cayma hakkı konusrında gercktiği şckildc ön bilgilcndinnc
yapmamışsa, cayma hakkınızı kul|anmak için on dört günlük siircylc bağlı olmazsınız Vc bu sürc
kendiliğindcn (cayma siircsinin bittiği tarihtcn itibarcn) bir vıla çıkar.
Diğer taraftan. satıcı, siz siparişinizi onaylamadan heınen önce, vereceğiniz siparişin ödeıne
yükiimlülüğii anlamına gcldiği hususunda sizi açık vc anlaşılır bir şckildc bilgilcndirmck
zorundadır. Aksi haldc siparişiniz ile bağlı olmazsınız. Satıcı ön bilgilcri cdindiğinizi kullanılan
(telefon, inteınet gibi) uzaktan iletişiın aracına uygun olarak teyiı etmenizi sağlamak zorundadır.
Aksi halde sözleşme kıırulmamış sayılacaktır.

8.1- Satıcı ön bilgilendirmeye ilişkin hususları tüketici},e nasıl vermelidir?

Satıcı, ön bilgilcndirmcye daiı olarak a}.rıntılan Yönetmcliktc belirtilcn tiim hı,ısrıslarda, ıiikcticiyi,
kullanılan (telcfon. intcmct gibi) uzaktan ilctişim aracına lıygun olarak anlaşılabilir bir dildc. açık.
sadc vc oL-unabilir biı şckildc yazılı olarak vcya kalıcı ı,eri saklaucısı ilc bilgilcndinnck zorundadır.
Satıcı bu bilgilendirmeyi yaparken. inıernet sitesi üzerinden _senel biı, şekilde bilgilendinnc
yapamaz. ancak sizc özcl kullanıcı adınız vc şifrcniz ile sitel,c giriş yapıp tarafinıza ait bir sal-fada
bu bilgilcrc _ıcr vcrcbilir. Bu bilgilcrin yapıldığına ilişkin ispaı }iikii sahcıya aittir.

85- Kalıcı r,eri saklarıcısı ne demektir?

Tüketicinin gönderdiğ veya kendisine gönderilen bilgiyi, makul bir süre incelemeyc elverecek

şekilde kaydedilebilmesini ve değiştirilmeden kopyalanabilmesini sağlavan ve istenen her zaman
bu bilgiye almen ulaşı|ırıaslna imkön veren "kısa mesaj. elektronik posta. intemet, disk, CD, DVD.
hafıza kartı ı,e benzeri" her ttirlü araç r€ya ortamdır.
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86- Llesafeli sözleşme yöntemiyte bir ürün satın aldım, ancak ürünü beğenmedim. Bu
durumda ne yapabilirim?

Tüketici ınesafeli sözleşmede on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma

hakkına sahiptir. Bu siirc cğcr "mal" satın alınacak ise mal tcsliminden itibaren; "hizmcf' satın

alınacak isc hizmet sözlcşmcsinin kuruldtığu anün itibarcn başlar. Bunun yant sıra sözleşmenin

kurulmasından malın tcsliminc kadar olan siire içindc de her zaman cayma hakkrnızı

kullanabilirsiniz.

87- Niesafeli sözleşme 1,öntemiyle bir ürün sahn aldım, ancak ürünün arızalı olduğu anlaşıldı.
Bu durumda ne yapabilirim? Yine on dört günlük cayma hakkı süresi ile mi sınırlıyım?

Hayır. bu drınımda 6502 salılı Kanunun ayplı mal hii&ümleri gereği iki yllık zamanaşımı süresi

içerisinde (sözleşmeden dönüp bedel iadesini de içeren) Kanunda yer alan diğer seçimlik haklannızı

kullanabilirsiniz.

EE- Cal,ma hakkrmı nasıl kullanabilirim? Telefon ile de kullanabilir mil,im?

Cayma hakkı. yazılı olarak veya kalıcı veri saklavıcısı gibi yöntemlerle kullanılabilir. Ancak cayma

hakkı ispat açısından sıkıntı yaratabilcccğindcn mcvzuat gcrcği telcfon ile kulIanılamamaktadır. Bu

hakkınızı kutlanmak istcdiğinizc dair bildiıimi siircsi içinde satıcıya yöncltmcniz yctcrli

sayılacaktır.

89- Cal,ma hakkrmı kullanmak için l}Iesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde yer alan formu
kullanmak zorunda mıyım?

Hayır. söz konusu foım bazı özel durumlarda tüketicilere kolaylık sağlanması için Yönetmeliğe

cklcnmiştir. Cayma hakkınızı yazılı vcya kalıcı vcri saklaycısı ilc açık bir bcyan olarak dilcdiğiniz

şckildc satıcıya iletebilirsiniz. Ancak scsli iletişim yoluyla tclefon aracılığıyla yapılan satışlarda,

satıcı bu formu size en geç mal teslimine veya hizmet ifasına kadar göndennek zorundadtr. Ancak.
brı dunım yinc formun kullanılması zonınluluğu doğurmaz. Cayma hakkının kullanımına ilişkin
ispat yükiımlülüğü tiikcticiyc aittir.

90- Ca1,,ma hakkrmı kullandıktan nc kadar süre sonra bedcl iadcsi yapılacakhr? Bu konuda
haklarım ve yükümlülükterim nelerdir?

Mcsafcli yöntcınlc yapılan alışvcrişlcrdc, satıcı. cayma hakkınızı kullanma bildiriminin kendisinc

ulaşmasından iıibaren on dön glin içerisinde ödemiş olduğunuz bedeli iade ctmek zonrndadır,

Ayrıca, tiikcıici olarak sizin dı-. cayma hakkınızı krıllanma bildiriminizden itibarcn on gün içcrisindc

malı iade etnıc zorunlrıluEınrız bulunnıaktadır. Aksi dıırumda, uyuşmazlık konusunun parasal

değerini de dikkate alarak, mal veya hizmeti satın aldığınız veya ikametgüınızın bulunduğu
yerdeki tiiketici hakem heyetine veya tiiketici mahkemesine fatura, sahş fişİ, laedi kartı ekstresi,

mesafeli sözleşme vb. belgeler ile birlikte başvurabileceğniz değerlendirilmekıedir.
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9l- Caı,ma haklında kargo ücretini hangi taraf karşılal-acaktır?

Sahcı eğcr ön bilgilcndirmedc calına duruınunda malın iadcsi için anlaşmalı olduğu kargo şirkctini
belirtmişse. bu kargo şirketi aracılığıyla malın geri gönderilmesi halinde, tiiketici iadeye ilişkin
masrafl ardan sorumlu fufu lamaz.

Satıcının ön bilgilendirmcdc iadc için hcrhangi bir taşıycıyı bclirtmcdiği drınımda isc, sizdcn iadc
masrafına ilişkin herhangi bir bcdcl taIcp cdilcmcz. İadc için ön bilgilcndirmcdc bclirtilcn kargo

şirketinin, bulunduğunuz yerde şubesinin olmaması durıımunda ise satıcı, ilave hiçbir masraf talep
ctmcksizin iade cdilmek istcncn malın sizden alınmasını sağtamakIa yükiimliidür.

92- Mesafeli yöntemle taksitli olarak bir ürün satın alıp usulüne göre cal,ma hakkımı
kullandım. Ancak satıct bedel iadesini taksitli olarak }.apıyor ve bu sebeple kredi kartımın
limiti kullanılamaz hale geliyor. Bu konudaki hıklarım nelerdir?

Satıcı cayma hakkı kullanılan durumlarda tüm geri ödemeleri. tfüeticinin "satın a[ırken kullandığı
ödeme aracına rıygun" bir şekilde ve ttiketiciye "herhangi bir masraf v-eya }ükiimlüliik" getinncdcn
"tek sefcrdc" yapmak zorundadır.

93- Cal,ma hakkr hangi hallcrde kullanılamaz?

Cayma hakkı ktıllanılamayan baş|ıca mal ve hizmct ömcklcri:
a) Fiyatı piyasadaki dalgalanmalara bağlı olarak değşcn ı,c satıcrnın kontroliindc olmayan altın.
mücevherat gibi mallar,
b) Çocuğrınuaın rcsminin baskı yapıldığı tişört gibi özcl istck vc ihtiyaçlannız doğnıltusunda
hazırlanan mallar,
c) Çiçek, yaş pasta gibi çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi çabuk geçebilecek mallaI,
d) İç çamaşırı, küpe gibi iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar ma|laı (aınbalaj. bant.

mühür. pakct gibi konıyucu unsurlan açılmış olması kaydıyla),
c) CD, DVD gibi dijital içerikli mallar.

fl Toner, kartuş gibi bilgisal,ar sarfmalzemeleri ve kitap (ambalaj, bant, ınühiir, paket gibi koruytıcu
unsurlan açılmış olması kaydıyla),
g) Abonclik sözlcşmcsi kapsamında sağlananlar dışında, gazctc vc dergi gibi siiı:cli vayınlar.

ğ) Belirli bir tarihtc veya dönemde yapılması gercken, otcl rczcrvasyonrı gibi konaklama. cşya
iaşıma, araba kiralaına, yiyecek-içecek tedariki ve nişan, diiğün organizasyonu gibi eğlence ve_va

dinlcnme amacıyla yapılan boş zamaııın dcğerlcndirilmcsinc ilişkin sözlcşmclcr.
h) Uzaktan cğitim gibi elcktronik ortamda anında ifa edilen hizmctlcr,
ı) Bilgisayarınıza vcya tclefonunuza indirdiğiniz miizik. film. programlar gibi tarafınıza anında
teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerdir.

94- \'aptığım ahşveriş sonrasında mal ne kadar sürede teslinı edilmelidir?

İntemet veya telefon iizerinden yapılan alışverişlerde taahhüt edilen bir siire yoksa en geç otuz gün
içerisinde satıcü malınızı göndermek zorundadır. Eğer bu siire içerisinde mal _eönderilmezse,
sözlcşmcyi fcshctmc vc on dört gün içerisindc yasal faiziylc birliktc tiim ödcmclcrinizi gcri alma
hakkrna sahipsiniz.
Ancak, sipariş konusıı mal ya da hizmet cdiminin ycrinc gctirilıııcsinin "imkansızlaştığı" hallcrdc
sattcı bu durumu öğcndiği tarihıcn itibarcn üç gün içindc Brafınıza yazıIı olarak vcya kalıcı vcri
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saklayıctsı ile durumu bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da ddhil olmak iizere tahsil edilen tüm

ödcmcleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmesi zorunludur. Malın
stokta bıılunmaması imkansızlaşma sayılmayacaktır.

95- |!1esafeli sözleşmelerde zarardan sorumluluk nasıl düzenlenmiştir?

Satıcı. ınalın tarafınıza tcslimine kadaı oluşan kayp vc hasarlardan sorumluduı. Eğcr malın

saııcının belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile gönderilmesini talep etmişseniz, malın ilgili
taşıyıcıya tcslimindcn itibarcn oluşabilccck kayıp ya da hasardan satıcı sorumlu değildir,

96- Ilesafeli sözleşmelerde ilave ödemeler nasıl düzenlenmiştir?

Sözleşmc kurulmadan önce, sözleşme yükiimlülüğiirıden kaynaklanan ve iizerinde anlaşılmış esas

bedel dışında ömeğin satın alınan malın kurulumu gibi herhangi bir ilave bedel talep edilebilmesi

için siziı,ı açık onayınızın aynca alınması zorunludur. Sizin açık onaylnrz alınmadan ilave ödeme

yüküınliilüğü doğuran seçeneklerin "kendiliğinden seçili olarak sunulmuş olmasından" dolay,
ömcğin uçak bilcti satın alırkcn yiyecck vcya koltuk seçimi gibi hizmctlcr için tiiketici bilctin
ücrcıinc ilaı,c olarak bir ödcmcdc brılrınmrış ise. bu ödcmclcrin iadesi dcrhal yapılmak zonındadır.

VIt- -[(ı KE,ı-iCi sÖzı-n§ııı:l-ı E iLiSKiN TEMEL iıxnıEıı:

97- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun yürürlüğe sokulması ile ne

amaçlanmıştır?

6502 sayıh Kanunun amacı; kamu yaranna uygun olarak tliketicinin sağlık ve güvenliği ile
ekonomik çıkarlannı koruyucu, zararlannı trzmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını

sağlayıcı, tiiketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tiiketicilerin kendilerini
korulucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikalann oluşturulmasında gönüllü

örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususlan diizenlemelı:tir.

98- Ne tür hususlar 6502 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmektedir?

6502 sayılı Kanunda, tiiketici, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya

tiizel kişi olarak tanımlanmıştır. Taraflan tiiketici ile saücı veya sağlaycı olan her tiirlü hukuki

işlem tüketici işlemidir. Bu bağlamda, her tiirlü t'riketici işlemi ile tiiketiciye yönelik uygulamalar,

6502 saylı Kanun kapsamında değerlendirilmektediı.

99- Satıcı, sağlayıcı ve kredi verenler, tüketicilerden, imzalamış olduklan tüketici
sözleşmelerinde öngörülmemiş olan ek bir bedel talep edebilirler mi?

Hayır, tiiketicilerden, kendilerine sunulan mal veya hizmet kapsamında, haklı olarak yapılmasını

bekledikleri ve sözleşmeyi düzenleyenin yasal yüktimlüliikleri arasında yer alan edimler ile
sözleşmeyi düzenleyenlerin kendi menfaatleri doğultusunda yapmış olduklan masraflar için ek bir
bedel talep edilemez.
Bununla beraber, 6502 saylı Kanunda düzenlenmiş olan sözleşmelere istinaden, tiiketicilerden
talep edilecek her tiirlü ücret ve masrafa ilişkin bilgilerin, sözleşmenin eki olarak kağıt üzerinde
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yazılı şekilde tiiketicilere verilmesi zorunludur. Uzaktan iletişim aracıyla kurulan sözleşmelerde ise,

bu bilgiler kullanılan uzaktan iletişim uıracma uygrrn şekilde verilmelidir. Söz konusu bilgilerin
tiiketicilere verildiğine dair ispat yükii sözleşmeyi diizenleyenlere aittir.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda yazılı olarak diizenlcnnesi öngörülen sözleşıneler iIc
bilgilcndirmclcrin cn az on iki punto biiyüklüğiirıdc, anlaşılabilir bir dildc. açık. sadc vc okunabilir
bir şckildc diizenlcnmcsi zorunludtu. Aynca bunların bir ömcğinin kağıt üzcrindc vc},a kısa mcsaj.
clcktronik posta. intcrnct. disk. CD, DVD, hafıza karıı gibi kalıcı vcri saklayıcılan ilc ükcticiyc
verilmesi gerekmekıedir. Bununla beraber, sözleşmede bulunması gerekcn şartlardan bir veya

birkaçının bulunmaması durumunda, eksiklik sözleşmenin geçerliliğini etkilemc},ecek. söz konusu
eksiklik sözleşmeyi düzenleyenler tarafından derhıil giderilecektir.

Hayır. taraflar aı,asında kıırulan tiiketici sözleşmesinde öngörülen diizenIemclcr, sözleşmc süıesi
içindc, ttikcticinin onavı alınmadan tek taraflı olarak tiikctici alcyhinc dcğiştirilcmcz.

102- 'tüketici işlemleri nedeni1,1e kıl,metli evrak niteliğinde senet düzenlenebilir mi?

Tükcticilcrin yapmış olduğu işlcmlcr ncdcniylc kıymetli e\.rak nitcliğindc yalnızca dcvir kabiliycti
cn az olan nama yazılı scnet diizcnlcncbilir. Dücnlcnccek scnctlcrin hcr bir taksit ödemcsi için al,rı
ayrı olacak şekilde iınza[anması gereknektedir. Bıınun dışında diizenlenen senetler tiikeıici
yönünden geçersiz oIacaktır,

l03- 'rüketici işlemlerinde taraflarca verilen teminatların hukuki 1,apısı nedir?

Tükctici işlcmlcrindc, tiikcticinin edimlerine karşılık olarak alınan şahsi teminatlar, hcr nc isim
altında olursa olsun adi kefalet sayılır. Bu durumda tiikcticiyc kcfil olanın borçtan sorumlu
tufulabilmcsi için tiiketiciıin borcunu hiçbir şckilde ödcycmcmiş ohnası gerckmcktcdir.
Tiikeıicinin alacaklarına ilişkin karşı tarafça verilen şahsi teminatlar ise diğer yasal düzenlemelerde
aksinc hükiim bultınmadıkça miitcsclsil kefalet saylacaktır.

t 0J- -tüketici işlemlerinde bileşik faiz u;-gulanması mümkiin müdür?

Bilcşik iaiz, döncm sonu hcsaplanan faizin anaparaya ilavc cdilcrck sonraki döncmdc bu yeni futar
üzerinden faiz hesaplanmasıdır. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca. temerriiı hdli de
dihil olmak üzere, tiiketici işlemlerinde bileşik faiz uygulanması yasaklanınıştır.

l05- Tüketici sözleşmelerinde ver verilen haksız şartların tüketiciIer açısından geçeriiliği
nedir?
Haksız şart, tiiketicilerle müzakere edilmeden sözleşmeye dAhil cdilen ve taraflaıın sözleşmeden
doğan hak ve yükümlülüklcrindc diiriistliik kuralına avkırı diişccck biçimdc tiikcıicilcr alcyhinc
dengcsizliğe ncdcn olan sözleşmc şartlarıdır.
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100- Sahcı, sağlalncı ve kredi verenlerle imzalamrş olduğunuz tüketici sözleşmelerinin şekil
şartları nelerdir?

l0l- Tüketici sözleşmesi kurulduktan sonra. satrcr, sağlayıcı ve kredi verenler sözleşme
hükümlerini tüketicilerin ale;-hine olacak şekilde değiştirebiIir mi?



Ttiketicilerle akdedilen sözleşmelerde yer alan haksız şartlar kesin olarak hiikiimsiizdtir
Sözlcşmcnin haksız şartlaı dışındaki hühiınleri isc geçerliliğini korur.

106- Yaalı bir sözleşmede yer verilen bir hükmün açık ve anlaşılrr olmaması halinde söz
konusu sözleşme hükmü nasıl yorumlınmalıör?

Yazı[ı olarak kıırulan fiiketici sözleşmelerinde, tiiıketicinin anlayabileceğ açık ve anlaşılır bir dilin
kullanılmış olması gerekir. Sözleşmede yer verilen bir hükmiiüıl açık ve anlaşılr olmaması veya

birden çok anlama gelmesi hilinde, bu hiiküm, diketicinin lehine yorumlanır.

l07- Bir tüketici sözleşmesi hükmü hakkındı haksız şart değerlendirmesi yapürken hangi
hususlara dikkat edilmelidir?

Bir sözleşme şartının haksızlığı, sözleşme konusu olan mal veya hizırıetin niteliğ, sözleşmenin
kuruluşunda var olan şartlar ve sözleşmenin diğer hiiıkiimleri veya haksız şartın ilgili olduğu diğer
bir sözleşmenin hükiimleri dikkate alınmak suretiyle sözleşmenin kuruluş anına göre belirlenir.

Sözleşme şartlannın haksızlığının takdirinde, bu şaıtlar açık ve anlaşıhr bir dille 1ıazılmış olmak
koşulrıyla, hem sözleşmeden doğan asli edim yükiimlüliüleri arasındaki hem de mal veya himıetin
piyasa değeri ile sözleşmede belirlenen fiyat arasındaki dengeye ilişkin biı değerlendirme
yapılamaz.

l08- Satıcı vel,a sağlayrcılar tarafından satışı },apılmak için teşhir edilen mal _va da hizmetin
satışından kaçınılabilir mi?

Vitrinde. rafta, elcktronik ortamda ı,eya açıkça görülebilir herhangi bir yerde ıeşhir edilen malın,
satılık olmadığı bclinilcn bir ibarcyc ycr vcrilmcdikçc satşından kaçınılamaz. Yinc. sağlayıcılar
tarafından hizmct sağlamaktan haklı bir scbcp olmaksızın kaçınılamaz.
Bununla bcrabcr. satıcı vc sağlayıcılar aksinc bir tcamül. ticari örf ve_va adet ya da hakh bir scbcp

1oksa bir mal ı,eya hizınetin satışını o mal veva hizmetin. kendileri tarafından belirlenen miktar,
sayı, cbat gibi koşullaıa ya da başka bir mal vcya hizmetin satın alınması şartına bağlayamazlar.

l09- Sipariş edilmel,en mal veıa hizmetlerin tüketicilere gönderilmesi ve_va sunuIması
durumunda tükcticilcr ne 1-apmalıdır?

Sipariş cdilmcycn mallann göndcrilmesi ya da hizmetlelin srınulması durumunda, malı göndcren

ya da hizmeti surıan tüketiciye karşı herhangi bir hak ileri siiremez. Bu hdllerde, tiiketicinin sessiz
kalması ya da mal r,eya hizmeti kullanmış olınası, sözleşmenin kurulmasına yönelik kabul beyanı

olarak yonımlanamaz.
Alrıca, tiiketicinin malı geri göndermek vcya muhafaza etmek gibi bir yükiimlülüğü de

bulunmaınaktadır. Biı mal veya hizmetin sipariş edildiğini iddia eden kişi bu iddiasını ispatla

yükiimltidür.
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l l0- -tüketici kredileri ve konut kredilerinde sigorta 1,aptırnrak zorunlu mudur?

Tükcticinin Korunması Hakkında Kanun gercği tiikcticinin açık talcbi olmaksızın krcdi i|c i|gili
sigorta yaptınlamaz. Tiikcticinin sigorta yaptırmak istcmcsi halindc isc istcdiği sigorta şirkctindcn
sağladığı tcminat, kredi vercn tarafından kabul cdilmck zorundadır. Bu sigortanın kcdi konusuyla.
kalan borç tutarıyla ve vadesi ile uyumlu olması gerekir.

l l l- Talebim olmaksızın kredili mevduat hesabı açılabilir mi?

Hayır. açılamaz. Belirli süreli tüketici kedileri ile konut finansınanı kedilerinde tiiketicinin açık
talimah oImaksızın kıedi ile ilişkili bir kedili mevduat sözleşmcsi yapılamaz.

ll2- kullanılan kredilerde tahsil edilen tahsis ücreti, istihbarat ücreti vb. kesintiler yasal
mrdır?

Bankalar, ti,ikcticilcrc [«ıllandınlacak kıcdilcr için tiiketicilcrdcn. "tahsis iicrcti" dışında; istihbarat
ücreti, kredi işlem fişi ücreti. ödeme planı değiştirme iicreti gibi her ne ad altında olursa o|sun
başkaca bir ücrct alamaz. Tahsil cdilccck kcdi tahsis ücrcti isc kullandırılan krcdi aııapaıasının
bindc bcşini gcçcmez.

l l3- Bankalardan aidatsız kredi karh talep edilmesi mümkün müdür?

Evct, miimkündür. Tiikcticinin Korunmasr Haklıında Kanrın gcıcğincc kart çıkaran kı.ınıluş[aı,
tüketicilere yllık üyelik aidatt ve benzeri isiın altında ücret tahsil etmedikleri bir kedi karıı tiirü
sunmak zorundadır. Bu tüı, karllar dışındaki kredi kanları ise ilgili YöncııneIik tıyafınca.
özcIliklcrinc göre yllık oIarak bclirlencn nıtar kadar ücrctlcndirilcbilir.

l l{- Tükctici ye konut kredilerinde temerrüde düşmenin şartları nelerdir?

Tükctici krcdi taksitlcrini ödcyemcz duruma düştiiğiindc, cğer kcdi ıcrcn tiim borcun ödcnmcsi
hakkıru saklı tutmuş isc bu hakkı kcdi vcrcn ancak:

a} Tüm yükümlülüklerini _verine getirmiş olmast,
b) Tükcticinin dc birbirini izlcycn cn az iki taksidi ödcmcmesi durumunda kullanabilir.
Krcdi vercnin bu hakkı kullanabilmcsi için tiikcticiyc cn az otuz gün stirc vcrcrck uyarıda bulunınası
zorunludur. Ayrıca, muacccl kılınan taksidin hcsaplanmasında faiz vc ücrctlcr dikkatc alınmaz.

l l5- Tüketici kredisi kullanımından caı,mak mümkün müdür?

Evet. mümkiindür. Tüketici on dört gün içinde herhangi biı, geıekçe göstermeden ve ceza
ödemeksizin kredi sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Caüma hakkını kullanan tüketicinin
krediden faydalanması halinde, tiiketici anaparay ve kredi krıllanıldığı tarihteı,ı anaparaııın ödendiği
tarihc kadar gcçen sürcdc tahakk-uk cdcn faizi en gcç ca}ma bildirimini krcdi vcrcnc
göndermesinden sonra ofuz gün içinde geri öder.
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\.III- TüKETiCi KREDiSi VE KoNUT Fi\A],{SMA\l SÖZLES\ıELERi:



l l6- Konut kredimi erken ödemek istiyorum. Bu durumda bankanrn talep ettiği erken ödeme

tazminatı yasal mıdır?

Kredinin faiz oranı sabit olarak belirlenmiş ise, sözleşmede yer alması şartıyla. tüketicının

borçlandığı tutann tamamının vcya bir taksit tutanndan az olmamak iizcrc hcrhangi biı hıtan

vadcsinden öncc ödcmcsi dunımunda tükcticidcn crkcn ödeme tazminatı talcp cdilcbilir. Bu

tazrııinat, crkcn ödcncn anapara trıtarının kalan vadcsi otuz altı ayı aşmayan kedilcrde yiizde birini.

otuz altı ayı aşan kredilerde yiizde ikisini geçemez. Bu tutar hiçbir şekilde tiiketiciye yapılacak

toplam indirinı futannı aşamaz. Dcğişkcn faiz oraılı kredilerdc tiikcticidcn erkcn ödcmc tazminatr

talep cdilcmcz.
Bu bağlamda, crkcn ödcme tutannın hesaplanması yukanda bclirtilen husrıslar do_irultusunda

belirlenmekte olup. anılan hiiıkümlere aykırı u_rgulamalar hakkında tfüetici hakem heyetlerine veya

tüketici mahkemclcrine başrı.ırulması mümkiindür.

Hayr, bir ücret ahnamaz. Kredi sözleşmesine ilişkin hesap açılması ve bu hesaptan sadece kredi ile

işlemler yapılması durumunda, tiiketiciden bu hesaba ilişkin herhangi bir isim altında ücret veya

masraf talep edilemez.

l18- Mesafeli yolla (telefon, internet, krsa mesaj) kullandığım krediden cayma hakkım var
mıdır?

Evet, vardır. Tiiketiciler, mesafeli olarak kurulan bir kedi sözleşmesinden on dört giiıı içinde

herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma

siaesi, sözleşmenin kurulduğu tarih itibariyle başlar.

Cayma hakkının kullanımı duıumunda sağlalıcı, cayma bildirimin kendine ulaşhğı tarihten itibaren

otuz gün içinde kamu kuru veya kuruluşuna ya da üçifuıcü kişilere iidenmiş olan masraflar ile

mevzuat gereğ.i ödenmesi zorunlu olan bedeller hariç tiim ödemeleri tüketiciye İade etmekle

yükiimlüdiir.

Sözleşme koşullannı içeren sözleşme öncesi bilgi formu, sözleşmeyi imzalamadan önce alınmalı

ve koşullan incelenmelidir. Kredinin toplam maliyeti ile ilgili bilgi edinilerek gerekirse farklı

kredilerle karşılaştınlmalıdır.
Sözleşmenin, en az on iki punto büyiiklüğilıde ve okunabilir, açık ve sade bir dille hazrlanmıŞ

olmalıdır. Banka sözleşmenin bir nüshasını size vermelidir. Bunım yanında, sözleşme diizenlendiğ

tarihten itibaren bir yl içerisinde sözleşmenin bir ömeği bankadan ücretsiz temin edilebilir.

l20- Taksitti nakit avan§ kredisi nedir? Kullanırken nelere dikkat edilmesi gerekir?

Kredi kartı veya kredili mevduat hesabı sözleşmesine dayanılarak nakit kullanılan tutann taksİtler

halinde geri ödenmesine imk6n veren nakdi kediler, taksitli nakit avans kredisi olarak kabul

edilmektedir.
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ll7_ kredi sözteşmeme ilişkin hesap açılması durumunda bu hesaptan Ücret alrnabilir mi?

ll9- Kredi sözleşmesini imzalamadan önce ve imzalarken dikkat etmem gereken hususlar

nelerdir?



l2l- Bankalar hangi hizmetler için masraf ya da ücret talep edebilir?

Baıkalar ve kedi verenler tarafindan ücretlendirilebilecek olan iiriirı ve hizmetler şunlardır;
a) Bireysel Kredilerde; Tahsis ücreti, Ekspertiz ücreti, taşınf ve taşınmaz rehin tesis ücreti,
b) Mevduat/Katılım Fonunda; para çekme ücreti,
c) Para Transferlerinde; Elektronik fon transferi ücreti, havale ücreti, swift ücreti,
d) Kıedi Kartlannda; Yıllık üyelik ücreti, ek kart yılhk üyelik ücreti, kart yenileme ücreti. nakiı
avans çekim ücreti.

e) Bunlann yanında, kiralık kasa ücreti, kampanyalı iiriirı ve hizmetler ücreti, fatura ödeme ücreti,
arşiv-araştırma ücreti, onaya bağlı bildirim ücreti, başka kuruluş ATM'sinden yapılan işlem ücreti,
kamu kurum ve kııruluşlanna yapılan ödemeler, üçiincü kişilere yapılan ödemeler.

Vadesi heniiz gelmemiş bir veya birden çok taksitin iidemesi yapılabilir. Bu durumda, erken ödenen
miktara göre, tiim faiz ve diğer maliyet unsurlannda gerekli indirim yapılır.
Bir takit futanndan az olmamak iizere, herhangi bir tutan vadesinden önce ödeme ara ödeme olarak
kabul edilir. Aıa ödeme yapmanız durumunda; kalan anapara borcu üerinden, akdi faiz oranı ile
bir önceki taksit tarihinden itibaren işleyen gtirı saysı dikkate alınaıak bulunacak faiz ve faiz
iizerinden hesaplanacak vergi, harç ve benzeri yasal yti,kiiıınlülükler toplamı tarafınızdan tahsil
edilir. Tahsil edilen tutar dışında kalan kısım, anapara borcundan düşüliir.
Bu durumda kalan taksit sa},ısı ve ödeme tarihleri değşmeden, yeni taksit futan ve yeni ödeme planı
oluşturulur.

r23- Bağh kredi sözleşmesi nedir?

Kredinin özellikle belirli bir malın (araç, konut vb.) veya hiznetin tedarikine ilişkin bir sözleşmenin
finansmanı için verildiği ve bu iki sözleşmenin objektif açıdan ekonomik birlik oluşturduğu
sözleşmedir.

l24- Bağlr kredi kullanmamrz haünde malrn (araç, konut vb.) veya hizmetin hiç ya da gereği
gibi teslim veya ifa edilmemesinden ötürü sahcı/sağlalrcı ile birlikte banka da sorumlu
mudur?

Evet, sorumludur. Bağlı kedilerde, mal veya hizmet hiç ya da gereği gibi teslim veya ifa edilmez
ise satıcı, sağlaycı ve kredi veren, tiiketicinin satış sözleşmesinden dönme veya bedelden indirim
hakkını kullanması hilinde müteselsilen sorumludur. Tiiketicinin bedelden indirim hakkını
kullanması hilinde bağlı kedi de bu oranda indirilir ve ödeme planı buna göre değiştirilir.
Tüketicinin sözleşmeden dönme hakkını kullanması hilinde, o güne kadar yapmış olduğu ödemenin
iadesi hususunda satıcı, sağla)ncı ve kredi veren müteselsilen sorumludur.
Söz konusu mal konut olduğunda ise ttiketicinin Tüketici Korunması Hakkında Kanunun l l inci
maddesinde belirtilen seçimlik haklanndan birini kullanması hdlinde, satıcı ve konut finansmanı
kuruluşu müteselsilen sorumludur.
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Kullanılmasından önce kedinin toplam tutan, taksit tutarları ı,e taksit sayısı ile akdi faiz oranı
bilgisinin tiiketiciye bildirilmesi zorunludur. Taksit tutarlan, kredinin kullanıldığı tarih ile son
ödeme tarihi arasında geçen gün saysı dikkate alınarak hesaplanacak olan akdi faize göre belirlcnir.

l22- Kredimi vadesinden önce ödersem ne olur?



Ancak, kedi verenin /konut finansmanı kuruluşunun sorumluluğu; malın (araç, konut vb.) teslim
veya hizmetin ifa edilmediği durumlarda satış sözleşmesinde veya bağlı kredi sözleşmesinde

belirtilen malın teslim veya hizmetin ifa edilme tarihinden, malın teslim veya hizmetin ifa edildiğ
durumlarda malın teslim veya hizrrıetin ifa edildiğ tarihten itibaren, kullanılan lıredi miktan ile
sınırlı olmak üzere bir yldır.

l25- Onarılmak üzere yetkili servis istasyonuna gönderilen ürüne iIişkin azami tamir süresi
ne kadardır?

Tüketicilcrin kullanınına sunulan ürünlere ilişkin azami tamir süreleri, Satış Sonrası Hizmetler
Yönetmeliğnde beliılenmiştir. Bu süre, binek otomobiller ve kamyonetler için otuz iş giiııüdiir.
Diğer tiim mallar için azaıni tamir siiıresi yirmi iş giinüdiir.

l26- Llretici veya ithalatçııarın tüketicilere sunmuş oıduklarr ürünlere ilişkin satış sonrasr
hizmet verme yükümlütüğünün süresi ne kadardır?

Ürctici vcya ithalatçılann, kcndilcri tarafindan kurulabilccck ya da verilcn hizmctlcrden sorumlu

olmak şartı.vla faydalanabilcccklcri kurulu scnis istasyonlan veya scrvis organizasyonlan
vasıtasıyla, bclirli mal gnıbu için "kullanım ömiiılcri" siircsince satış sonrast hizmctlcri sımmak
zorundadır. Kullanım ömiirleri ise Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde her mal için ayr! ayrı
bclirlcnıniştir.

l27- 'füketici]erin garanti ile ilgili hakları nelerdir?

Tiikcticilcrin scçimlik haklarından ücrctsiz onarım hakkını seçmcsi dunımunda sahcıi işçilik
masrafı, dcğiştirilcn parça bcdcli ya da başka hcrhangi bir ad alhnda hiçbir ücrct talep ctmcksizin
malın onarıınını yapmak veya 1aptınnakla yükiimlüdiir.
Tükcticilcrin ücrctsiz onanm hakkını kullanması halinde malın; garanti siircsi içindc tckrar
anzalanııası. tamiri için gcrckcn azami siirenin aşıIması. tamirinin mümkün olmadığının bir raporla
bclirlcnmcsi dunımlannda: tiikcticilcr malın bedel iadesini. ayıp oranında bcdcl indirimini vcya

imkin varsa malın a1.,ıpsız misli ilc değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, ttiketicilerin
talcbini rcddcdcmcz. Brı talcbin 1,crinc gctirilıncmcsi dıırımlında sahcı, ürctici vc ithalatçı

mütcsclsilcn sorumludur.

l28- Garanti süresi ne kadardır? Bu süre ne zaman başlar?

Garanti süresi, malın tiiketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve asgari iki 1ıt veya ilgili
't'önetmelikte belinilen öIçü birimi ile tespit edilen değer kadaıdır.

t29- Garanti belgesini düzenleme ve tüketicilere verme sorumluluğu kim ya da kimlerdedir?
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IX- GAR{NTİ BELGESi VE SATIS SONRASI HİZMETLER İLE TANITMA VE
KULLAN}I.A. KIL.A,\,UZU

Üıeticiler ve ithalatçılar, tiiketicilere yönelik olarak ürettikleri veya ithal ettikleri, Garanti Belgesi

}'önctmcliğinc ckli listcdc ycr alan kullanılmamış mallar için garanti bclgcsi düzcnlcmek



zorundadır. Üreticiler veya ithalatçılann hazırlamak zorunda olduklan garanti belgelerini
tiiıketicilere verTne ve bu yükümlülüğün yerine getirildiğinin ispatı ise satıcılara aittir.

l30- Kullanım hatası nasıl oluşur? Kullanım hatası durumunda tüketlci garanti ile ilgili
haklırını kullanabilir mi?

Kullanım hatası. tiikcticinin iiriinii tanıtma ve kullanma kılaırızrında ycr alan hrısuslara aykırı olarak
kullanması durumunda oluşıır. Kullanım hatasından kaynaklanan bir arıza olıırsa. tüketicinin
ücrctsiz onarım istcmc hakkı bulunmaııaktadır.

l3l- Tüketicil,e sunulan ürünün periyodik bakım gerektirmesi durumunda. bu bakım kimler
tarafından. hangi süre aralıkları içerisinde gerçekleştirilmelidir?

Tüketiciye sunulan iirünün periyodik bakım gerektirmesi dunıınunda. periyodik bakımın.
yapılacağı zaman aralıkları ile kim tarafından yapılması gerektiğine ilişkin bilgiler malın özelliğine
göre ve tiiketiciye sı.ınuluş biçimine göre tanıtma ve kullanma kılaıuzında bıılunması zorunludı.ır.
Dolaysıyla bu drırumda, bakım tanıtma vc kullanma kılaıuzunda ycr alan husrıslara uygun olarak
gcrçckIeştirilmcIidir.

l32- Garanti kapsamında ver alan, arızalanan ürünün tamir edilmek üzere servis
istasyonlırına gönderilmesi ile ilgili olarak tüketiciden nakliye. posta, kargo vel.a benzeri
herhangi bir ulaşım gideri taIep ediiebilir mi?

Hayır, talcp cdilemcz. Tiikcticinin, 6502 sayılı Kaıunun l l inci maddesindc ycr alan scçiınlik
haklanndan ücretsiz onarım hakkını scçmcsi durumunda: malın firmaya va da yctkili scrvis
istasyonuna ulaştınlması ve geri gönderilmesi ilgili olank tüketiciden nakliye, posta, kargo veya
benzeıi herhangi bir ulaşım gideri ve başka herhangi bir ad altında hiçbir ücı-et ıalep edilemez.

133-Azami tamir süresi ne zaman başlar?

Azami tamir siircsi, garanti sürcsi içcrisindc, mala ilişkin anzanın yctkili scrvis istasyonuna vcya
salıcıya bildirimi tarihindc. garanti sürcsi dışında isc malın yctkili scnis istas1,onuna tcslim
tarihinden itibaren başlar.
Tilketici arıza bildirimini; telefon. faks. e-posta. iadeli taahhütlü mektup ve benzc,ri bir y,olla
yapabilir. Uyuşmazlık halindc bildirimc ilişkin ispat yükiimlüiiigü ıiikcticil.c aittir.

l3l- İthatatçının herhangi bir şekilde ticari faaliyeti sona ererse, mala ilişkin bakım ı,e onarım
hizmetlerinin sunulmasrndan kim va da kimler sorumiu olur?

Ithalatçının herhangi bir şckilde ticari faaliyetinin sona ermesi durumunda mala ilişkin bakım ve
onarım hizmetleıinin sunulmasından garanli süresi boyunca satıcı, üretici ve yeni ithalatçı
müteselsilen sorumludur. caranti süresi bittikten sonra ise kullanım ömrü süresince bakım ve
onanm hizmetlerini iiretici veya yeni ithalatçının sunması zorunlrrdur,

z7



l35- Uretici ve ithalatçılarrn tüketicilere yedek parça sağlamak zorunda olduğu süre ne

kadardır?

Üretici veya ithalatçının, malın kullanrm ömrü siiresince, tiiketicinin talebi iizerine, yedek parça

sağlaması zorunludur.

|36- Tüketiciler. satış sonrası hizmetlerden yararlınıbilecekleri yetkili servis istasyonları ile

1,edek parçaları temin edebileceği yerlere ilişkin bilgilere nasıl ulaşabilir?

Yctkili scn,is istasyonları ilc ycdck parça malzemclcrinin tcmin edilcbilcccği ycrlcrin unvan, adrcs.

tclcfon nıımarası vc diğcr ilctişim bilgilcri tanrtma ve kullanma kılaıuzunda ycr almak zorundadır.

l37- Tanıtma ve kullanma Iılavuzunu düzenleme ve tüketicilere verme yükümlülüğü kim;"a
da kimlcrdcdir?

Tü1kçe tanütıııa ve kııllaııma kılavuzlannın hazırlanması sonımlulı.ığu iiu:etici ve ithalatçıya.

tiikcticiyc vcrilmcsi vc tcslim edildiğinin ispat sorumlulrığu isc satıcıya aittir.

l38_ Yetkili servis istasvonları tarafından teslim ahnan ya da yetkili servis istasyonlarına
teslim edilen arızalı mallar ile ilgili olarak belge düzenlenmesi zorunlu mudur?

Evct, zorunludrır. Satış Sonrası Hizmctlcr Yönctmcliği uyannca, scrvis istasyonlannın, kcndilennc

kargo ile gönderilen arızalı mallar hariç olmak üzere, kendilerine teslim edilen veya kendileri

tarafından tcslim alınan anza[ı mallar ilc ilgili olaıak malın tcslim alındığna dair bir belgc

düzcnlcıncsi zorrınluduı.

139- Garanti süresi sırasında, ayıph olduğunun tespiti üzerine, mahn değiştirilmesi

durumunda, değiştirilen malın garanti süresi ne kadardır?

Garanti Belgesi Yönetmeliğine göre, garanti uygılaması sırasında değiştirilen malın gaıanti siiresi,

satın alrnan malın kalan garanti siircsi ile sınırIıdır.

x_ is YERi D lS lNDA KURULAN SÖ ESlVlELER:

l40- İş yeri dışında kurulan sözleşmelerde cayma haktomı ne kadar sürede kullanabilirim?

Cayma hakkı, on dört giin içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin

kullanılabilir. Bu siiıre, hizrnet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu giin; mal

teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tiiketicinin veya tfüetici tarafından belirlenen üçiitıcü kişinin

malı teslim aldığı giin başlamalıtadır.

14l - Cayma hakkımr telefon iIe kullanabilir miflm?

Cayma haklanna ilişkin bildirimlerin, satıcı veya sağlayıcılara yazıh olarak (iadeli taahhütlü vb.)

veya kalıcı veri saklaycısı (kısa mesaj, elektronik posta vb.) ile gerektiğinde ispatı da

sağlanabitecek şekilde yapılması gerektiğinden telefon ile iletilmesi yeterli değildir. Bu nedenle

sözleşme içeriğinin dikkattice okunup, bir telefon numarasr vererek "iade gtmek isterseniz bu
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numarııyı aı:ımantz yeterlidir" diyen saıcı./sağlaycılara itibar edilmemesi sonradan mağduriyet
yaşanmaması adına önem arz etmelııedir.

l42- Caymı hekkrmın süresi ve kullanılma şekliyle ilgili bilgilendirilmediğim için on dört
günlük cayına hak|o süresini geçirdiğmi öğrendim. Ne vapmalılım?

Satıcı veya sağlayıcılann tiiketicileri cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirmemesi
veya İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliğinde belirtilen diğer yükiirnlülüklere aykırı
hareket etmesi durumunda cayma hakkının kullanımına ilişkin süre on dört gün ile sınırlı olmayp,
cayma siiresinin bittiği tarihten itibaren bir yI sonra sona ermektedir.

Hayır, bu konudaki sorumluluk satıcı ve sağlaycıya aiftir. Satıcı veya sağlayıcı, cayma bildiriminin
kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde malı geri almakla yükiimlüdiir. Bu siire
içerisinde malın geri alınmaması durumunda, lriketici malı müafaza etmekle yükümlü değildir.

Evet, iade edebilirsiniz. Cayma süesi içerisinde mal; işlefişine, teknik özelliklerine ve kullanım
talimatlanna uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değşiklik ve bozulmalardan
tiiketici sorumlu değildir.

Evet, talep edebilirsiniz. Cayma siiıesi içerisinde sözleşmeye konu ma| veya hizmet karşılığında
tiiketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapılması veya tiiketiciyi borç altına sokan herhangi bir
belge verilmesi istenemez. Bu yasağa rağmen tiiketiciden herhangi bir bedel alınması durumunda,

alınan bedelin tiiketiciye derhal iade edilmesi gerekmekte, tiiketicil borç altına sokan her tiirlü
belge tiiketici yönünden geçersiz olmaktadır.

mıdır?

İş yeri dışında kurulan sözleşmeler yazı[ı olarak yapılmadıkça ge çerli olmaz. Kurulan sözleşmelerin
en az on iki punto büyüklüg-unde anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde
diizenlenmesi ve sözleşmenin bir ömeğnin tiiketiciye verilmesi zorunludur.

l47- Sözleşme yaparken §attcJsağlapcı baa alanları el yazım ile doldurttu. Bu yapılması
gereken bir işlem mi?

Evet, satıcı veya sağlayıcılar sözleşmeyi tiiketicinin imzalamasını ve sözleşme tarihi ile
"Sözleşmenin bir örneğini elden teslim aldım;' ifadesini ve cayma hakkının kullanılabitdiği
sözleşmeler için "On dört ğn içinde cayma hakhmın olduğu konusunda bilgilendirildiıı. " ifadesini
tiiketicinin kendi el yazısı ile yazmasını sağlamak zorundadırlar.
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l43- Cayma hakkrmı kullanmama rağmen ürünler halen teslim alınmadt. Bu konuda bir
sorumluluğum var mıdrr?

l44- Cayma hakkr süresinde ürünü kullandım. Yine de iade edebilir mivim?

l45- Sahcı/sağlaJıcıya ödeme yaphm fakat cayma hakhmr kullanmak istiyorum. Öaealglm
meblağı geri talep edebilir miyim?

146- İş yeri dışında kurulan sözleşmelerin geçerli olabilmesi için gerekli şekil şartları var



l48- İş yeri dışrnda kurulan sözleşme yaptıktan sonra satıcı ürünlerin teslimi için nakliye
ücreti istedi. Ödemek zorunda mryım?

Hayr, ödemek zorunda değlsiniz. Sözleşme konusu mal veya hiznetin sözleşmenin kurulduğu

tarihton soffa teslim veya ifasınrn kararlaştınlması halinde tiiketiciden ek nakliye, teslim ve benzeri

masrafl ar talep edilemez.

l49- Her satıcı/sağlayıcı iş yeri dışından satrş yapabilir mi?

Hayr. İş yeri dışında kurulan sözleşmeler yönetrneliğnde belirlenen istisnalar dışında Bakanlık

tarafından yetkilendirilmiş satıcı veya sağlaycı tarafindan kurulabitir. Ticaret İl MtidtirltlkIerinden

alınmış geçerli bir yetki belgesinin olup olrnadığına dikkat edilmesi önem arz etmektedir.

Aynca, http://bim.gumruk.gov.tıltemp/TRKKapidanSatisFirma.aspx linkinden yetki belgesine

ilişkin sorgulama yapmak miirnkiindiir. Bununla birlikte Sağl* Bakanlığı ya da Milli Eğitim
Bakanlığ gibi bazı kamu kurumlanndan gelindiği ya da ortak çalışıldığ ifade edilerek tansiyon

ölçiirn aleti, kitap seti gibi üriirılerin satışında tiiketicilerin güvenini kazanaıak satın alma

kararlarının etkilenmeye çalışıldığ bilindiğinden satıcı/sağlayıcılann unvan ve iletişim bilgilerine
dikkat edilmesinde fayda bulunmaktadır.

l50- Doğrudan sahş sistemi nedir?

Herhangi bir doğrudan satış şirketi tarafindan istihdam edilsin ya da edilmesin satış temsilcisi,
dağıtıcı, distribütör ve benzeri adlarla hareket edenlerin bir mal veya hizıneti kendi evlerinde ya da

perakende sırtış yerleri kullanılmaksızın tii(eticinin ev veya iş yaşantısını siirdtirdüğü mekinlar gibi
iş yeri dışında, tek veya çok katmanlr satış yöntemleriyle tiiketicilere sunulmasını öngören

pazarlama sistemidil.

l5l- Doğrudan satıcısı olmak istediğim doğrudan satış şirketi işe başlamak için benden para
talep edebilir mi?

Hayır, talep edemez. Doğrudan satıct olarak sisteme dihil olmak isteyenlerden işe başlamalan ya

da işe başladıktan sonra sistemde kalabitmeleri için giriş aidatı, başlangıç paketi, yenileme ücreti,

aidat ve paket ücreti gibi herhangi bir isim altında bedel ahnması yasaktır.

l52- Doğrudan sahcı otarak sisteme dAhil oldum. Sistemden çıkmak için ne yapmalryım?

Doğrudan satıcılar, hiçbir masıaf ve cezai şart ödemeksizin istedikleri zaman sistemden aynlma
hakkına sahiptir. Eğer sisteme dlhil olunan tarihten itibaren altmış gün içerisinde sistemden

çıkılması halinde, doğrudan satış şirketleri, doğrudan satlcılann elinde bulunan ve kullanılmamış
tiim mallan geri almak; söz konusu mallann bedelini ise on dört gün içerisinde iade etmek

zorundadır.
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xr- DOĞRUDAN SATI§ SiSTEMi:



153- Doğrudan sahcı olarak iş yeri dışından satış yetki belgesi almam gerekiyor mu?

Hayr. Yetki belgesinin doğudan satış şiketi tarafindan alınmasr yeterlidir. Doğrudan satıcılann
aynca yetki belgesi alması gerekmez.

Hayır. Kredi kartı ile yapılan alışverişlerde taksitle satış sözleşmeleri ile ilgili hiikümler
uygulanmamalcadır.

Evet. Tiiketicilerin yedi giin içinde herhangi bir gerekçe göstermek ve cezai şaıt ödemeksizin
sözleşmeden cayma hakkı bulunmaktadır. Bu siire, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde
sözleşmenin kurulduğu giiıı; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise ti.iketicinin veya tiiketici
tarafından belirlenen üçiirıcü kişinin mah teslim aldığ gün başlamaktadır. Cayma hakkının
kullanrldığna dair bildirimin cayma hakkı siiresi içinde satrcı veya sağlayıcıya yazılı olarak veya
kahcı veri saklaycısı ile yöneltilmiş olması yeterlidir.

l56- Taksitle aldığım ürünü kullandım. Cayma haklumı kullanabilir miyim?

Hayr. Satıcı cayma siiresi içinde malı iıiıketiciye teslim etmişse tiiketici, malı ancak malın ilk
incelemesini kapsayacak şekilde olağan bir gözden geçirmenin gcrektirdiği ölçüde kullanabilir.
Malın mutat olarak kullanılması durumunda tiiketici cayma hakkını kullanamamaktadır.

l57-Cayma hakkımı kulIandım. Urünlerin geri verilmesi açısından bir sorumIuluğum var

Evet, cayma hakkını kullandığınız tarihten itibaren yedi gün içinde sözleşme konusu malı satıcıya
iade etmekle yiikiimlüsüniiz. Aksi halde cayma haklonı kullanmamış sayhrsınrz. Ayrıca cayma
hakkının kullanılması durumunda malın iade masraflanndan (nakliye vb.) tükctici sorumludur.

l58- Finansal kiralama (leasing) yöntemiyle araç kiraladım. Taksitle satış sözleşmesi
hükümlerinden yararlanabilir miyim?

Evet, yararlanabilirsiniz. Tüketicinin kira siiresi sonunda bir malın mülkiyetini edinme
zorunluluğunun bulunduğu finansal kiralama sözleşmelerinde de taksitle satış hükiimleri uygulanır.

l59- Taksitle satış sözleşmesi için nısıI bir krymetli evrak düzenlenebilir?

Tiiıketicinin yapmış olduğu işlemler nedeniyle kıymetli ewak niteliğinde sadece nama yazıh ve her
bir taksit ödemesi için taksit tutann! aşmayacak ve ayn ayn olacak şeki|de senet diizenlenmesi
gerekmektedir. Bu şekilde yapılmayan senetler tiiketici yönünden geçersiz olmaktadır.
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xII- TAKSİTLE SATIS SÖZLESMELERi:

l54- Kredi kırtı ile yapılan ahşverişlerde taksitle sıtış §özleşmeleri ile ilgiü hükümlerden
yararlanabilir miyim?

l55- Taksitle sahş sözleşmesinde cayma hak|om bulunmakta mıdrr?

mı?



l60- Taksitlerimi erken ödemek istiyorum. Sahcıdan indirim talep edebiür miyim?

Evet, talep edebilirsiniz. Borçlanılan toplam miktar önceden ödenebileceği gibi vadesi gelmemiş

bir ya da birden çok taksit ödemesinde de bulunulabilir. Her iki durumda da satıcı veya sağlayıcı,

faiz veya komisyon aldığı durumlarda ödenen miktara göre gerekli tiim faiz ve komisyon indirirnini

yapmakla yiiılriimlüdiir.

l6l- Taksitte satış sözleşmesinde ödemelerimi geciktirdim. Ne kadar faiz ödemem gerekiyor?

Faizin hesaplandığ ylhk oran ve sözleşmede belirlenen faiz oranmın yiizde otuz fazlasını

geçmemek iizere gecikme faiz oranı belirlenebilir ve beliılenen bu gecikme faiz oranını ödemeniz

gerekir.

162- Bızl taksitlerimi ödeyemedim. Sahcı benden borcumun geri kalan krsmını talep edebilir

mi?

Tüketicinin taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda, satıcı veya sağlayıcı, kalan borcun

tiimüniin ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa bu hak ancak satıcı veya sağlaycının büttin

edimlerini ifa etmiş olması şartıyla;
a) tiiketicinin kalan borcun en az onda birini oluşfuran ve birbirini izleyen en az iki taksiti veya,

b) kalan borcun en az dörtte birini oluşturan bir taksiti ödemede temerrüde düşmesi halinde

kullanılabilir.
Satıcı veya sağlaycının bu hakkı kullanabilmesi için tiiketiciye en az oflrz giirı siire vererek yazıh

olarak muacceliyet uyansında bulunması zorunludur. Muaccel kılınan taksitlerin hesaplanmasında

faiz, komisyon ve benzeri masraflar dikkate alınmaz.

l63- Piramit satış sİ§temi nedir?

Piramit satış sitemi, kahlımcılanna bir miktar paıa veya malvarlığ ortaya koymak kaşılığında,

sisteme aynı şartlar altında başka katılımcılar bulma koşuluyla bir para veya malvarlığı kazancı

olanağı ümidi veren ve malvarlığ kaz-ancının elde edilmesini tamamen veya kısmen diğer

katılımcılann da koşultara uygun dawanmasına bağlı kılan, gerçekçi olmayan veya gerçekleşmesi

çok güç olan kazanç beklentisi sistemi olarak tanımlanabi[ir.

Piramit satış sisteminin kurulmasının, yaylmasının veya tavsiye edilmesinin yasak olduğu hiikiirn

altına alınmış olup, piramit satış sistemini başlatan, dtizenleyen veya toplantı, elektronik posta veya

diğer birçok kimsenin de kahlımını sağlamaya elverişli yöntemlerle yayan veya böyle bir sistemin

diğer bir şekilde yaylmasını ticari amaçlarla destekleyenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili
hükiimleri uygulanmalı:tadır.
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XIII- PİRAMİT SATISLAR:

l64- Piramit satış sisteminin yaphrımı nedir?



l65- Bir sahş organizasyonunun piramit satış sistemi olup olmadığını nasıl anlarım?

Yasaklanan piramit satış sistemlerinin kendilerini doğrudan satış sistemi olarak tanıtması, ilk
bakışta iki sistemin yapısının birbirine benzer göri,inmesi dikkate alındığında bir satış
organizasyonıın piramit satış sistemi olup olmadığ konusunda sağlıklı bir değerlendirme
yapabilmek için; gerek ilgili şirket nezdinde gerçekleştirilecek kapsamlı bir inceleme gerekse de
dikkat edilecek bazı hususlar piramit sisteme üye olunması ve mağduriyetler yaşanmasının öntine
geçebiliı.
Piramit satış sistemlerinde satışa konu edilen i,iriinlerin en belirgin özellikleri;
a) Ürtlntlııı piyasada tek başına satılabilme özelliğinin karşıladığı ihtiyaç, kalite, nitelik ve nicelik
bakımından yetersiz olması nedeni ile sisteme giriş bedeli adı altında bir paket olarak satılması,
b) Emsali iiriinler ile mukayese edilmesinin öniine geçilmesi amacı ile genellikle piyasada benzeri
olmayan ya da antika veya koleksiyon özelliği olduğunun iddia edilmesi,
c) Siiıeklilik gösteren ihtilaçlan karşılama özelliğinin olmaması nedeni ile talebinde siiıekliliğn
olamaması,
d) Ürünün sağlık ve zindelik gibi ispatlanamayan yaraılar sağladığının iddia edilmesi,
e) Üye kazandırma karşıhğnda verilen bedellerin ödenmesinin sağlanması için ürün değerinin çok
yiiksek belirlenmesi olaıak saylabilir.
Diğer taraftan bu tiir bir faaliyetin limited ya da anonim şirket kurularak organize edilmesinin
Bakanlığmızdan izin alındığı anlamına gelmediği ve Bakanlığımızın ya da başka bir kamu
kunımunun bu ttir bir faaliyete izin verme yetkisinin de bulunmadığı ve serbest piyasa kurallan
içerisinde hareket edildiği, bazı şirketlerinin, ticari faaliyetleri ile temsilcilerinin elde ettiği
komisyonlara ilişkin vergisel yükiimlüklerini yerine getirerek vergilerini ödemeleri halinin o

şirketin ya da şirketlerin tamamen yasal olarak faaliyet gösterdiği anlamına gelmeyeceği, sadece
vergisel yiiıkümlülüğiinü ifa ettiği, diğer yiiıkümlüliiklerini yerine getirip getirmediğinin ayn bir
konu olduğu unurulmamalıdır.
Aynca özellikle bu tiir şirketlerin yeni üyeler bulabilmek için gerçekleştirdikleri sunumlarda
anlatılan başan hikayeleri ile sisteme daha önce girenlerin elde ettikleri yüksek kazanç hikayeleri
yerine bir yeminli mali müşavir ya da bağrmsız denetim kuruluşu tarafından onaylanmtş kazanç \,e

komisyon dağıtım tablolannın incelenmesinde yarar vardır.

166- Tüketicilerin sağlık ve güvenliğinin korunması amacr ile yapılan Piyasa Gözetimi ve
Denetimi çalışmalarrnda Gümrük ve Ticaret Bakanlrğınrn rolü nedir?

Bakanlığmız tfüeticilerimizin günliik hayatta yoğun olarak kullandıklan giysi, ayakkabı, kırtasiye,
mobilya, dete{an, çocuk bakım iiı-iitıleri, oyuncaklar gibi birçok iiriiııde piyasa gözetimi ve denetimi
faaliyeti yilt,ütmektedir.

Burada amacımız, söz konusu iirünlerin taşıdığ fiziksel ve kimyasal risklerden tiiketicilerimizin
korunmasıdır. Bunu sağlamak içinde piyasada planlı ve şikdyet üzerine denetimler yapmaktayız.
Denetimlerimiz belge kontrolü ve gerektiğinde laboratuvarda test ettirme şeklinde yapılmaktadır.
Penetimler sonucunda mevzuata aykın bulduğumuz ürünleri toplatmakta, ilan ettirmekte aynca
üreticisine de idari para cezası uygulamaktayz.
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XIV- PIYASA GOZETIM! VE DENETIMI:



l67- Ürün güvenliği kıpsamrnda, çocuk loyafetlerinde tüketicinin korunması açısından sahip
olunması gereken asgari güvenlik koşulları nelerdir?

Çocuk giysilerinde özellikle uzun kordon ve bağcıklann neden olabileceği boğulmalar ve hatta

ölümle sonuçlanabilecek kazalan önleyebilmek amacıyla güvenlik kriterleri getirilmiştir. Bu
kriterler;

a) 3 yaşa kadar olan çocuk giysilerinin boyun bölgesinde, kapüşonlannda hiç bir şekilde bağcık

bulunmaması gerektiği,
b) 3-14 yaş arası çocuk giysilerinde boyun bölgesindeki bağcıklann 75 milimetreden uzun

olmaması, bel, paça, kol kilgesinde ise l40 milimeğel geçmemesi gerektiği,

şeklinde belirtilebilir.
Diğer taraftan, bu giysiterin kolay tutuşur olmaması da gerekmektediı. Özellikle çocuklann giydiğ
kostiimlerde, parti kıyafetlerinde kullanılan tiil ve pelerin gibi kumaşların kolay alev almayan

kumaşlardan yapılması önem arz etmektedir. Aynca çocuk giysilerinde azo boyar maddeler,

fitalatlar ve ağır metallerin kullanımı ile ilgili kısıtlamalar getiritmiştir.

168- Yürüteç, tekerlekli bebek arabaları, beşikler ve çocuk karyolaları gibi çocuk bakrm
ürünlerinde tüketicilerimizin güvensiz ürünlerden korunması amacıylı alınan tedbirler
nelerdir?

Bakanlığımız taıafindan yiirüteç, tekerlekli bebek arabalan, beşiklerve çocuk karyolalan gibi çocuk
bakım iiırtinlerinde belirli güvenlik kiıerteri getirilmiştir. Önce|ikle çocuk bakım iiriirılerinin
tizerinde güvenli ve doğu kullanımla ilgili talimatlann bulunması zorunlu biı husustur. Diğer
taraftan, bu iiı,iinlerde keskin ve siwi köşelerin olmaması ve 3 yaşından kiiçiit çocukların
yutabileceği parçalann bulunmaması gerekmektedir.

Çocuk bakım iiriiılerinde belirlenmiş olan diğer güvenlik koşullan için;
a\ Yürüteç ve bebek arabalarında ınutlakn fren tertibah bulunması,

b) Metal malzemelerin korozyona kaşı dayanıklı bir malzemeden yapılması veya korozyona karşı

korunmuş olması,
c) Erişim alanı içinde çocuğun parmağının veya herhanğ bir uzwunun sıkışabileceği hiçbir açık
uçlu boru, çıkıntı, delik, hE tertibah, civata veya açıklık bulunmaması,

d) Üriinlere ait ambalaj malzemelerinin boğulma riski taştmzıması,

e) Bu üriinlerin kolay tutuşmayan, alevlenmelıen malzemelerden yapılııosı gerekmekiedir.

l69- "CE" işareti nedir, hangi ürünlerde bulunması zorunludur?

CE işareti "Conformit6 Europ6enne" adının baş harflerinin krsaltmasıdır. Bu işaret iiriitıiin Avnıpa
Birliği direktiflerine uygun olduğunu ve gerekli bütiin uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden

geçtiğini beyan eden bir Birlik işaretidir. Ancak CE işareti üriiııihı nicelik ve nitelik açısından kalite

kriterlerine uygunluğunu göstermemektedir.

Tüketicilerimizin, iizerinde CE işareti bulunan oyuncak ve oyuncak görünümlü kırtasiye

iirünlerinde tercih etmeleri gerekmektedir.
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l7O-Krrtasiye malzemeleri ve yiyecek taklidi ürünlerin taşıması gereken asgari güvenlik
koşulları neIerdir?

l7l- Oyuncak al4verişlerinde hangi ürünteri tercih etmeliyiz?

172- Deterjan ve hava aromatize edici ürünler kullanırken nelere dikkat edilmeli?

Deteıjan ve yiizey temizliğ-inde kullanılrnak üere iiretilmiş ürünler asla vücut temizliğinde
kullanılmamalıdır. Tuz ruhu gibi temizlik iiriiııterinin başka bir iiriiıı veya madde ile kanştınlması,
sonucu öliirne varan ciddi kazalara sebebiyet vermektedir. Bu maddeler birbirleriyle kanştırılmadan
kullanılmadır.
ortama hoş koku veren, temizlik hissi yaratan oda sprel gibi hava aromatize edici iiriinler de
hamilelerin, bebeklerin ve solunum sistemi hastalığı olan kişilerin bulunduğu ortamlarda
kullanılmamalıdır.

l73- Stor perdeler alınırken ve kullanırken nelere dikkat editmelidir?

Kordonlannın çocuklar açısından tehlike oluşturmaması için; iiı-ünü satın alırken beraberinde
güvenlik kitinin olmasına dikkat edilmeli ve bu kitin kurulumu yapılarak kullanılmalıdır. Aynca
.stor Perde kordonlannın çocuklann erişebileceği yerler ile yatak, beşik ve mobilyalardan uzak
fu fu lınası gerekmektedir.
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Çocuklar tarafından kullanılan kırtasiye iiriiı,ılerinde ambalajındaki ti.im ifadelerin lriketiciler
tarafından kolaylıkla anlaşılabilecek şekilde yazılması gerekmektedir. Üretici veya ithalatçının açık
adı ve iletişime geçilebilecek açık adresi ambalaj iizerinde bulunmalıdır.
Aynca krtasiye malzemelerinin fiziksel ve kimyasal özel[ikleri bakımından belirlenmiş standartlar
dahilinde güvenli olması zorunludur. Kırtasiye malzemelerinin parçalannın ve yaylannın fiziksel
yaralanma riskini en aza indirecek şekilde iiretilmesi gerekmektedir. Çanta, kalem kufusu ve
kalemlerde kullanılan oyun unsurlu aksesuarlar gibi tekstil ve plastik içerikli iiriinlerin kolay
tufuşmayan alevlenmeyen malzemelerden yapılması gerekmektedir.
Plastik dekoratif meyveler, meyve suyu göriinümlü sabrur ve şampuanlar. mıknatıslı buzdolabı
süsleri gibi çocuklar tarafindan gıda maddesi ile kanştınlaıak ağza alınan. emilen veya yufulaıak
boğulma veya zehirlenme gibi zararlara yol açan bu tiir iiı,iiıılere yasaklamalar getirilmiştir. Al,rıca
bu tiir tiriinlerin boğulmaya neden olabilecek kiiçiiıt< parçalar içermemesi gerekir.

Tiiü<eticilerimiz oyuncak alışverişlerinde çocuklann yaşına uygun iiriinler satın alınmalıdır.
Üzerinde CE işareti bulunmayan ambalajında ve etiketinde iifetici/ithalatçr bilgisinin bulıınmadığı
iiriinler satın ahnmaması gerekmektedir.

3 YaŞ altı çocuklar için o1uncak satın alrrken owncaklarda keskin kenarlann, siwi uçlann, ktiçiik
ParÇalann ve hiçiik toplann bulunmamasrna dikkat edilmesi gerekmektedir. Yine aynı şekilde 3
yaş altı çocuklar için iiretilen oyuncaklarda cam ve porselen türü materyallerin bulunup
bulunmadığı kontrol edilmelidir.
Oyııncaklarda ambalaj ve etiket bilgileri büyiiık önem arz etmektedir. Bu uyanlar mutlaka okunmalı
ve titizlikle uygulanmalıdır.



114- Emzilç biberon gibi ürünlerde nelere dikkat edilmelidir?

Boğulmaya sebebiyet verebileceği için emziklere asla ip veya kurdele bağlanmamalıdır. Her tiiılü
kullanım talimatı ve uyan dikkate alınmah, emzikler 1-2 ayhk kullanımdan sonra değştirilmeli, her

kullanımdan önce temizlenme[i ve yırtıkielik oluşumlan konüol edilmelidir.

Bakanlığımız Alo l75 Tiiketici Hattı'ndan ve wııw.tuketici.gov.tr adresinden bizlere ulaşabilirler.

l76- Reklam Kurulu hangi reklamları incelemektedir?

Reklam Kurulu tiifteticilere yönelik olank yayınlanan tiim ticari reklamlan incelemekle yetkilidir.

Ancak, firmalara veya esnafa yönelik reklamlar ile siyasi reklamlaı ve kamu spotlan Reklam

Kurulu'nun görev ve yetki alanına girmemektedir.

t77- Öze[ikle uydu kanauarındı yaynlanın gıda takviyesi reklamlarında yer verilen

hastalıkları tedavi ettiğ iddialan doğru mudur?

Bu iddialar çoğunlukla doğru değldir. Zaten gıda takviyelerinin reklamIannda bir hastalığı önlediği

veya tedavi ettiği şeklinde ifadelere yer verilmesi mevaıata da aykrndır.

Doktor kontroliiıde tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlığın gıda takviyeleri ile tedavi edileceği

beklenmemeli ve bu tiir reklamlara itibar edilmemelidir. Bu reklamlar ile ilgili şikiyetlerinizi
Bakanlığmız biiııyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu'na iletebilirsiniz.

l78- Özeilikle uydu kanaltarında yayınlanın kozmetik ürün reklamlarındı yer verilen eklem

ağrılarını iyileştirdiği iddiaları doğru mudur?

Kozmetik iiriinler vücudun dışına uygulanırlaı ve geçici olarak göriitıümü düeltirler. Bu yiizden,

bir kozmetik ürünün eklemlere kadar etki ederek ağny iyileştirmesi mümkiin değildir. Doktor

kontroliirıde tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlığın kozmetik iiriinlerle tedavi edilmesi

beklenmemeli ve bu tiiır reklamlara itibaı edilınemelidir. Bu reklamlar ile ilgili şik§yetlerinizi
Bakanlığımız biiııyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu'na iletebilirsin2.

l79- Reklamlarda herhangi bir fiyat indiriminden bahsediliyorsa, bu reklamlarda

tüketicilerin nelere dikkat etmesi gereklidir?

Fiyat indirimlerinin yer aldığ reklamlarda, indirimin başladığ ve bittiğ tarih ile sınırh stok varsa

bu stok miktannın yazrlması, indirim oranınrn ise aldahcl ve yanıltıcı olmaması gerekmektedir.

Aynca bu reklamlarda, hangi mal veya hizmete ve ne kadar indirim uygulanacağı konusunda

tiiketicilerin doğru bilgilendirilmeleri gerekmektedir.
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175- Satın aldığı ürünün güven§iz olduğunu düşünen tüketiciler ne yapmalr?

x\,- TiCARi REKLAMLAR vE REKLAM KURULU:



l80- Bazı reklamlarda yüksek indirim oranlarına yer verilmesine karşın, önce liyatların
yükseltilerek sonra indirim uygulandığı görülüyor. Buna ilişkin düzenlemeniz var mr?

İndirimli satış reklamlannda belifiilen oranlann tiiketicileri yanıltmaması gerekmektedir. Aynca,
indirim oranının bir önceki fıyat iizerinden yapıldığını ispatlamak reklam verene aittir. Aksi
takdirde Reklam Kurulu tarafindan çeşitli idari yaptınmlar uygulanmaktadır.

l82- Bazı televiz,von reklamlarında geçen alt_vazı ve durağan yazılar okunabilirlikten uzak
olabiliyor; bu reklamlarla ilgili Reklam Kurulu'na mr başvurmalryım?

Televizyonlarda görsel, radyolarda sesli, gazete ve açık hava reklamı gibi mecralarda ise yazılı
olarak yayınlanan ifadelerin tiiketicilerin algılayabileceği siirede ve biçimde iletilmesi zorunludur.

Reklamlardaki sesli ifadeler, görseller, dipnotlar, altyazı veya durağan yazılarda yer verilen bilgiler
birbiriyle çelişmemeli ve reklamlaıda ana mesajda belirtilen bir vaadin istisnası varsa, bu istisna
niteliğindeki bilgiler ve diğer bilgileri içeren altyazı durağan yazı ve dipnotlar okunabilir ve

algılanabilir hız ve büyükliikte olmalıdır. Bu tiir reklamlarla ilgili şikAyetlerinizi Bakanlığımız
biinyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu'na iletebilirsiniz.

l83- Televiz_vonlarda ve radyolarda srklıkla yayınlanan doğrudan satış ve tele-alışveriş
reklamlarında, tüketiciler en çok nelere dikkat etmelidir?

Doğudan satış ve tele-alışveriş reklamlannda; reklam verenin isim, unvan, adres, telefon ve diğer
iletişim bilgileri, reklamı yapılan iiriitıün tiim vergiler dihil toplam fiyatı ve nakliye masrafı
bilgilerinin yer alması zonınludur.
Bu reklamlarda, "ilk kez", "son", "sadece", "tek bir sefer", "sınırlı satış", "hepsi satılmak iizere",
"satıldı satılacak" gibi ifadelerle tiiketiciler mal veya hizmeti satın almaya teşük edecek şekilde
tanıtım yapıİamaz.

l84- Reklam Kurulu'na başvuru nasıl yapılmaktadır?
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l8l- Çekitiş, yarrşma ve promosyon içerikli reklamlarda tüketicilerin hangi hususlara dikkat
etmeleri gerekınektedir?

Reklamı yapılan mal veya hizmetle birlikte başka bir mal veya hizmetin de hediye verileceği
belirtiliyorsa, hediye olarak verilecek mal veya hizmetlerin miktan, piyasa değeri ve bunların
hediye olarak verilmesine ilişkin geçerlilik siiresi açıklanmahdır. Aynca hediye veya ikramiyelerin
taahhüt edilenden farklı olmaması gerekınelıiedir.

Gümrii& ve Ticaret Bakanlığ biinyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu Başkanlığı'na, yazılı
veya elekkonik ortamda başıııru yapılabilir.
Başwrulann, Bakanlığımız posta adresine yazılı olarak veya varsa elektronik imza yoluyla ya da
PTT Müdürlüklerinden temin edilecek e{evlet kapısı şifiesi ile www.tuketici.gov.tr adresli intemet
sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılması mifunkiindür.



l85- Gazete, dergi gibi süreli yayınların yapm§ oldukları promosyon uygulamalannda,
kampanya süresi ile ilgili bir sınırlama vır mı?

Evet, siireli yaytn promosyonlannda siire sınırlaması vardır. Siireli yaynın birden fazla sayıda satın

alınmasını gerekiiren ve belirli bir zamana yaylan promosyon uygulamalarının siiresi; giinliik siireli
yayınlarda yetmiş beş giiııü, haftahk siiıeli yaynlarda on sekiz haftay, daha uzun stireli yaynlarda
ise on iki ayı geçemez.

186- Süreli yalın kuruluşlarınca düzenlenen promosyon uygulamalannda hangi mal veya
hizmetler verilebilir?

Siireli yalın kuruluşlannca diizenlenen ve her ne amaç ve şekilde olursa olsun, bilet, kupon, iştirak
numıüıısı, oyun, çekiliş ve benzeri yollarla siireli yayın dışında ikinci bir mal veya hizmetin
verilmesinin taahhüt edildiği veya verildiğ promosyon uygulamalannda;
a) Kitap, dergi, ansiklopedi,
b) Harita, atlas, yerkiire,
c) Bayrak, afiş, poster,

ç) Ajanda, takvim,
d) Kağıt ortamında basıh bulmaca,

e) Satranç takımı,
f) Sinema, tiyatro, miize, konser, opera, bale, seğ, festival ve sportif faaliyetlere ilişkin bilet,
g) Kültit turu,

ğ) Yurtiçi veya yutdışında ifa edilmesi öngörülen yabancı dil eğitimi,
h) Kitap, dergi, ansiklopedi, belgesel, film, tiyatro, miieik, konser, opera ve baleye ilişkin CD, DVD,
Blu-Ray ve benzeri optik disk dışında herhangi bir mal veya hizıııet verilemez.

187- Süreli yayınlara abone olunması durumunda promosyon olarak verilen ürün, tüketicinin
süreli _valın aboneliğini feshetmesi durumunda iade edilmeli midir?

l88- Gazetenin yanında verilen promosyon ürünü nedeniyle gazetenin fiyatı arhrılabilir mi?

l89- Bir gezetenin yapmış olduğu promosyon kampanyasına kahldım. Ne kadar süre
içerisinde promosyon ürünlerinin verilmesi gerekir?

Si,ireli yayn kuruluşu, promosyon uygulamasına ait reklamlarda uygulamaya konu olan mal veya
hizmetin Türkiye genelinde teslim ve ifa tarihlerine ilişkin programını ilan etmek zorundadır.
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XVI- SÜRELİ YAYIN PROMOSYONLARI:

Hayır, iade cdilmemelidir. Süreli yayınlara abone olunması durumunda, promosyon olarak verilen
ilrüniin anında tfüeticilere teslim edilmesi gerekmekte olup, tiiketicinin siireli yayn aboneliğini
feshetmesi halinde ise, promosyon olarak verilen iiriirıiiıı iadesi istenemez.

Hayır, gazetenin fiyatı arttınlamaz. Promosyon uygulaması siiresince, siiıeli yaynın satış fiyah,
ikinci iiriin olarak verilmesi taahhüt edilen mal veya hizınetin yol açtığ maliyet artışı nedeniyle
artınlamaz. Aynca, promosyon uygulamasına konu olan mal veya hizmet bedelinin tamamının veya
bir bölümiinün tiiketici taıafindan karşılanması istenemez.



Aynca, bu mal veya himıetin teslim ve ifasını, promosyon uygulamasının bitiminden itibaıen krk
beş giirı içinde yerine getirmek zorundadır.

l90- Bir gazetenin yapmrş olduğu promosyon kampanyasına katıldım. Ancalç gazetenin
yayımlamış olduğu yetmiş beş kuponun bir losmrnr kaçırdım ve kupon biriktiremedim. Bu
durumda ne yapabilirim?

Kupon biriktirilerek yapılan promosyon uygulamalannda, son kuponun yaymlanmasından sonra

toplam kupon sa]nsrnın en az yızde onu kadar yedek kupon yayımlanması zorunludur. Gazetenin
yayımlayacağı yedek kuponları biriktirerek eksik kuponlan tamamlayabilirsiniz.

19l- Süreli yayrn promosyonuna konu olan malın teslimi veya hizmetin ifası ile ilgili olarak
tüketiciden herhangi bir bedel talep edilebilir mi?

Hayr, talep edilemez. Siireli yayın promosyonunu dtizenleyen satıcı veya sağlayıcı[ar, malın teslimi
veya hizmetin ifası ile ilgili olarak tiiıketiciden herhangi bir bedel talep edemez.

192- Promosyon uygulamasına konu olan mal veya hizmetin taahhüdü ve dağtımı bölünerek
yapılabilir mi?

Promosyon uygulamasına konu olan mal veya hizmet taahhüdü ve dağıtımı böliinerek yapıIamaz
ve bu mal veya hizmetin ayrılmaz ya da tamamlaycı parçalan da ayn bir promosyon konusu hiline
getirilemez. Promosyon uygulamalannda ikinci iiriiıı olarak verilmesi taahhüt edilen her bir mal
veya hizırüete ilişkin işlemler bağımsız bir promosyon uygulaması olarak kabul edilir.

193- Hangi uyuşmazIıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuruda bulunabilirim?

Tüketici hakem heyetlerine başıı.ıruda belirlefci unsur, uyuşmazlığın taraflarından birinin ttiketici
diğer tarafin ise satıcı velveya sağlaycı olmasıdır.
2016 yh için değeri 2.320-TL'nin alhnda bulunan uyuşmazlıklarda kaymakaml* bünyesinde
kurulmuş bulunan ilçe tiiıketici hakem heyetine; değeri 3.48O-TL'nin altında bulunan
ulı,ışmazlıklarda ise ticaret il müdiirlüğü biiııyesinde kurulmuş bulunan il tiiketici hakem heyetine
başıııru zorunludıır. 3.480-TL iizerindeki uyuşmazlıklarda, ulıışmazlığın çöziirnlenmesi için
tiiketici mahkemesine başvurmak gerekmektedir.

l94- Yaşadığım uyuşmazlrğın çözümü için hangi hakem heyetine başvuruda bulunabilirim?

Tüketicinin korunmasr Hakkmda kanun uyannca, başwrular tiiketicinin yerleşim yerinin
bulunduğu veya tiiketici işleminin yapıldığ yerdeki tiiketici hakem heyetine yapılabilir.

195- Tüketici hakem heyetlerine başvurular ücretli midir?

Tüketici hakem heyetlerine başruruda bulunmak ücretsizdir
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xvII- TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERiVE TÜKETİci MAHK-EMELERİ:



196- Tüketici hakem heyeti kararı satrcr veya sağlayıcı tarafından yerine getirilmezse ne
yapabilirim?

l97- Tüketici hakem heyeti kararı aleyhime çıkırsa ne yapabitirim?

Tüketici hakem heyeılerinin kararlan tarafları bağlar ancak taraflar karara kaşı tebliğ tarihinden

itibaren on beş giin içinde tiiketici hakem heyetinin bulunduğu yerdeki tiiketici mabkemesine itiraz
edebilirler. İtiraz, tiiketici hakem heyeti karannın icrasını durdurmaz. Ancak talep edilmesi şartıyla
hikim karann icrasını tedbir yoluyla duıdurabilir.

198- Tüketici hakem heyetine yaptığım başvuru ne zaman sonuçlanır?

Tükctici ha}<em hcyctinc yapılan başırırular, başıuru tarih ve srrasına görc cn geç alh ay içindc
görüşiilüp, kaı,aia bağlanır. Yapılan başrnrrunun niteliği, başıuru konusu, maI veya hizmetin özelliği
gibi hrısrıslar dikkate ahnarak, karar siiresi en fazla altı ay daha uzatılabilir.

l99- Tüketici hakem heyeti kararı aleyhime çrkarsa herhangi bir masraf öder miyim?
Tüketici hakem heyetinin lehime verdiği karar tüketici mahkemesinde iptal edildiğinde
vekilet ücreti ödemek zorunda kalrr mıyım?

Tüketici hakem heyeti tarafindan tiiıketici talebinin reddine karar verilmesi durumunda üketicilerin
karşılaşacağı herhangi bir masraf bulunmamakla birlikte, Tii(etici hakem heyetlerinin ttiketici

lehine verdiği kararlara karşı açrlan itiraz davalannda, karann iptali durumunda tiiketici aleyhine,

awkatlık asgari ücret tarifesine göre nisbi tarife üzerinden vekdlet ücretine hiikmedilir.

200- Tüketici mahkemesine başvurduğumda herhangi bir ücret veya hırç iidemek zorunda
mıyrm?

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyannca, tfüetici mahkemeleri nezdinde fıiketiciler

tarafından açılan davalar 492 sayılı Harçlar Kanununda diizenlenen harçlardan muaftır. Ancak

tiiketici mahkemesine başrııru aşamasında 6100 sayılı Hukıık Muhakemeleri Kanunu kapsamında

talep edilen avansrn mahkeme vezrresine ödenmesi gerekmektedir.
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Tiiketici hakem heyeti kararlan ilam niteliğinde olup taraflan bağlamaktadr. Ancak karara kaşı
tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde tiiketici hakem heyetinin bulunduğu yerdeki tfüetici
mahkemesine itiraz edilebilir. Tiiketici hakem heyeti kararı, şayet satlcı veya sağlaycı firma
tarafından uygulanmaz ise; İcra Dairesine başıurulabilir.


