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Tuketicinin Korunmasi ve Piyasa Gozetimi Genel Mudurlugu

Sayi E-39618779-40 1.99-00079223099
Konu Kanun Degi~ikligi Hk

DAGITIM YERLERiNE

Bilindigi uzere, garanti belgesi ve sans sonrasi hizmetlere iliskin hukumler 6502 sayih Tuketicinin
Korunmasi Hakkmda Kanun'un 56 ncr ila 58 inci maddelerinde duzenlenrnektedir. 24/3/2022 tarihli ve
7392 sayrh Tuketicinin Korunmasi Hakkmda Kanun ile Kat Mulkiyeti Kanununda Degisiklik
Yapilmasma Dair Kanun ile 6502 sayih Tuketicinin Korunmasi Hakkmda Kanunun'a 57/A maddesi
eklenmis, 58 inci maddesinin (2), (5), (7) ve (8) inci fikralan degistirilmistir.

Soz konusu Kanun'a eklenen 57/A maddesi donamm, yazihm veya fiziki ozelliklerinde iyilestirme
yapilarak tekrar satisa sunulan kullamlrrus mallar olarak tammlanan yenilenmis urunler hakkinda
duzenlemeler getirmektedir. Mevzuatta yapilan degisiklikle;

• Yenileme merkezleri tarafindan mevzuata uygun olarak yenileme islemi yapilmis mallann
tekrar tuketicilere satisma iliskin asgari garanti siiresi belirlenrnistir.

• Yenilenmis urun olarak satilacak mallardan Yonetmelik ile belirienenierin Bakanhgimizdan
yetki alnus yenileme merkezlerinde yenilenrnesi sarti duzenlenmistir,

Kanun'un 58 inci maddesinde duzenlenen sans sonrasi hizmetlere iliskin hukumlerde yapilan
degisiklikle;

• Sans sonrasi hizmetler mevzuati kapsaminda hizmet sunan ttlm yetkili servis istasyonlanna
iliskin bilgilerin Bakanligirmzca kuru Ian Servis BiIgi Sistemine kaydetmesi zorunlulugu
duzenlenmistir .

• Herhangi bir uretici veya ithalatciya bagh olmaksizm faaliyette bulunan servis istasyonlannm
her turlu mecrada ve faaliyetlerinde kolayhkla gorulebilir ve okunabilir sekilde "ozel servis"
ibaresini kullanmasi zorunlulugu getirilmistir.

• Sans sonrasi hizmetler mevzuati kapsarrundaki mallar icin maim kuIlamm omru suresince,
yedek parca temin edilememesi gibi sebeplerle sans sonrasi hizmet verilmemesi durumunda
tuketicilere tazminat talep edebilme hakki getirilmistir.

Diger taraftan, amlan Kanunda yer alan cezalar tekrar gozden geyirilmi~ ve cezalann uygulanabilir
ve caydmcl oImasml teminen gerekli degi~iklikler yapllml~tlr.

Bu kapsamda;

Bu beIge gUvenIi eIektronik irnza iIe irnzaIanrnl~tlr.
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57/A maddesine aykm hareket edenler hakkmda, yenileme yetki belgesi gerektiren mallarla ilgili
olarak belgesi olmaksizm yenileme faaliyetinde bulunulmasi halinde bes yiiz bin Tiirk Lirasi; yenilenmis
iiriin satismda tespit edilen aykmhk ve eksikliklerle ilgili olarak her bir islem icin bes yiiz Tiirk Lirasi
idari para cezasi uygulanabilecektir.

Sans sonrasi hizmetlere iliskin olarak Kanunun 58 lOCI maddesine aykin davranan iiretici ve
ithalatcilar hakkmda;

1) Sans sonrasi hizmet yeterlilik belgesinin ahnmamast durumunda iiy yiiz on bes bin Turk Lirasi,
2) Bakanhgumzca olusturulan Servis Bilgi Sistemine kayit yapilmamasi veya kaydm

giincellenrnemesi durumunda bes bin Tiirk Lirasi,
3) Sans sonrasi hizmet yeterlilik belgesi almdiktan sonra asgari servis istasyonu sayrsimn

saglanamadigi durumlarda eksik kalan her bir servis istasyonu icin otuz bes bin Tiirk Lirasi,
4) Servis istasyonlannda tespit edilen eksiklik ve aykmliklarla ilgili olarak her bir servis istasyonu

icin bes bin Tiirk Lirasi,
5) Herhangi bir iiretici veya ithalatciya bagh olmaksizm faaliyette bulunan servis istasyonlan icin

belirlenen yiikiimliiliiklere aykin hareket edenler hakkmda bes bin Tiirk Lirasi idari para cezasi
uygulanabilecektir.

Bu baglamda; soz konusu Kanun degisikligi ile ilgili getirilen hiikiimlerin iiyelerinize duyurulrnasi
mevzuata uyum acismdan onem arz etmektedir.

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
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