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Bilgilerinizi ve ilg ili esnaf ve sa natkarla rım ıza duyurulması hususunda gereğini rica

Bilindiği üzere, garanti belgesi ve satış sonrasl hizmetlere ilişkin hükümler 65O2 sayılı

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 56 ncı ila 58 inci maddelerinde

düzenlenmektedn.24/3/2022 tarihli ve -7392 sayil Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile

Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 6502 sayılı Tüketicinin

Korunması Hakkında Kanunun'a 57lA maddesi eklenmiş, 58 inci maddesinin (2) (5), (7) ve (8)

inci fıkraları değiştirilmiştir.
Ek1enen 57lA maddesine göre, yenileme işlemi yapılmış malların tekrar tüketicilere

satışına ilişkin asgari garanti süresi belirlemiş ve yenilenmiş ürün olarak satılacak mallardan

Yönetmelik ile belirIenenlerin Ticaret Bakanlığından yetki almış yenileme merkezlerinde

yenilenmesi şartı düzenlenmiştir.
Kanun'un 58 inci maddesinde düzenlenen satüş sonrasü hjzmetlere ilişkin hükümlerde

yapılan değişiklik|erle ise, Satış sonrası hizmetler mevzuatı kapsamında hizmet 5unan tüm

yetkili servis istasyonlarına ilişkin bilgiIerin Ticaret Bakanlüğınca kurulan Servis Bilgi Sistemine

kaydetmesi zorunluluğu düzenlenmiştir.
Herhangi bir üretici veya ithalatçlya bağlı olmaksızın faaliyette bulunan servis

istasyonlannın her türlü mecrada ve faaliyetlerinde kolaylıkIa görülebilir ve okunabilir Şekilde

'özel servis" ibaresinl kullanması zorunluluğu getirilmiştir.

satış sonrası hizmetler mevzuatı kapsamındaki mallar için malın kullanım ömrü

süresince, yedek parça temin edilememesi gibi sebeplerle satış sonrası hizmet verilmemesi

durumunda tüketicilere tazminat talep edebilme hakkı getirilmişti r,

Diğer taraftan, anılan kanunda yer alan cezalar tekrar gözden geçirilmiş ve cezaların

uygulanabilir ve caydırıcı olmasınl teminen gerekli değişiklikler yapılmıştır. konuya ilişkin T.c,

Ticiret BakanlığıTüketicinin Korunması ve piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün 19.10,2022

tarih ve E_396,18779_401.99_0OO1g223o99 sayılı yazısı Ek,te yer almaktadır.
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Tiiketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdiirlüğü
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DAĞITIM I,ERLERiNE

Bilindiği iizere, garanti belgesi ve satış sonrası hizmetlere ilişkin hiikiimler 6502 sayılı Tiiketicinin

Korunması Hakknda Kanun'un 56 ncı ila 58 inci maddelerinde diDenlenmektedi. 241312022 tarihli ve

7392 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkrnda Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununda DeğiŞiklik

Yapılmasına Dair Kanun ile 6502 sayıh Tfüeticinin Korunması Hakkında Kanrrnun'a 57lA maddesi

eklenmiş,58 inci maddesinin (2), (5), (7) ve (8) inci fikaları değiştirilmiştir.

Söz konusu Kanun'a eklenen 57lA maddesi donanrm, yazrlrm veya fiziki özelliklerinde iyileŞtirme

yapılarak tekrar satışa sunulan kullanılmış mallar olarak tanım]anan yenilenmiŞ iiriinler hakkında

diizenlemeler getirmektedir. Mevzuatta yapılan değişiklikle;

. yenileme merkezleri tarafindan mevzuata uygun olarak yenileme işlemi yapılmlŞ malların

tekrar tiiketicilere saüşına ilişkin asgari garanti siiresi belirlenmiştir,

. yenilenmiş iiriin olarak sahlacak mallardan Yönetmelik ile belirlenenlerin Bakanlrğımızdan

yetki alrnış yenileme merkezlerinde yenilenmesi şartı düenlenmiştir,

kanun,un 58 inci maddesinde diDenlenen satış soffası hizmetlere ilişkin hiikiimlerde yapılan

değişiklikle;

ı Satış sonıasr hizrrıetler mevzuaü kapsamında hizmet sunan tiim yetkili servis istasYonlarına

ilişkin bilgilerin Bakanhğımzca kurulan Servis Bilgi Sistemine kaydetmesi zorunluluğu

diizenlenmiştir.

. Herhangi bir tiretici veya ithalatçıya bağlı olmaksızın faaliyette bulunan servis istasyonlarınm

her tiirlü mecrada ve faaliyetlerinde kolayhkla görülebilir ve okunabilir şekilde "özel servis"

ibaresini kullanması zorunluluğu getirilmiştir.

. Satış sonıasr hizmetler mevzuatl kapsamındaki mallar için malın kullanım ömrü süresince,

yedek parça temin edilememesi gibi sebeplerle satlş soffasr hizmet verilmemesi dunrmunda

tiiketicilere tazminat talep edebilme hakkı getidlmiştir,

Diğeı taraftan, anılan Kanunda yer alan cezalar tekrar gözden geçirilmiş ve cezaların uYgulanabilir

ve caydırıcı olmasını terninen gerekli değişiklikler yapılmıştır,

Bu kapsamda;
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57lA maddesine aykırı hareket edenler hakkrnda, yenileme yetki belgesi gerektiren mallaıla ilgili

olarak belgesi olmaksızın yenileme faaliyetinde bulunulması hilinde beş yiiz bin Ttirk Lirasu YenilenmiŞ

ürün satışında tespit edilen aykırıtft ve eksikliklerle ilgili olarak her bir işlem için beŞ Yilz Tük Lirası

ari para cezası uygulanabilecektir.

Satış sonrası hi2ınetlere ilişkin olarak Kanunun 58 inci maddesine aykrn davranan ilretici ve

ithalatçılar hakkında;

l) Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesinin alınmaması durumunda üç ytiz on beş bin Tiirk Lirası,

2) Bakanlığmızca oluşturulan servis Bilgi sistemine kayıt yapılmaması veya kaydın

giiıcellenmemesi durumunda beş bin Tilrk Lirası,
3) Satış sonrasl hianet yeterlilik belgesi alındıkan sonra asgari servis istasyonu sayısının

sağlanamadığı durumlarda eksik kalan her bir servis istasyonu için otuz beş bin Tiirk Lirası,

4) Servis istasyonlarüİıda tespit edilen eksiklik ve aykınlıklarla ilgili olarak her biı servis istasyonu

için beş bin Tfuk Lirası,
5) Herhangi bir iiretici veya ithalatçıya bağh olmaksızın faaliyette bulunan servis istasyonlan iÇin

belirlenen yiiktimlüliiklere aykın hareket edenler hakkrnda beş bin Tiirk Lirası idari para cezası

uygulanabilecektir.

Bu bağlamda; söz konusu Kanıın cteğişikliği ile ilgili getirilen hükümlerin üyelerinize duyurulması

mevzuata u)rum açrsıııdarı önem arz etınektedh.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederım.
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