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28 Mayıs 2014 

  
Sayın İlgili, 
 
 
28 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanun (“Yeni Tüketici Kanunu”) bugün (28 Mayıs 2014) yürürlüğe girmiş ve 
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Eski Tüketici Kanunu”) yürürlükten 
kalkmıştır. İşbu kısa bilgi notu, Yeni Tüketici Kanunu ile ilgili olarak şirketinizi kısaca 
bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. 
 
Yeni Tüketici Kanunu, pek çok konuda tüketicinin daha geniş bir hukuki korumaya sahip 
olmasını sağlayacak değişiklik ve yenilikler getirmiştir. Bunlardan başlıca birkaçı şöyledir: 
 

 Tüketici işlemlerinin kapsamı genişletilmiş, tüketici işlemlerine “eser, taşıma, simsarlık, 
sigorta, vekalet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler” de dahil edilmiştir.  

 Tüketicinin daha fazla bilgilendirilmesine yönelik çeşitli yeni kurallar benimsenmiştir. 
Örneğin; sözleşme şartlarının veya sözleşmeye dair her türlü bilginin kalıcı olarak 
sonradan ulaşılabilir bir şekilde (kısa mesaj, eposta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı 
vb.) tüketiciye verilmesi düzenlenmiş, gerekli bilgilerin verildiğini ispat yükü satıcıya 
yüklenmiştir.  

 Ayıplı malda tüketicinin seçimlik haklarından faydalanabilmesi için ayıbı belirli bir süre 
(malın teslim tarihinden itibaren 30 gün) içinde ihbar etmesi yükümlülüğü kaldırılmıştır. 
Tüketici iki yıllık (konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallarda beş yıllık) zamanaşımı süresi 
içerisinde, ayıbı tespit ettiği sürece seçimlik haklarını kullanabilir (ikinci el satışlarda ise 
bu süreler sırasıyla bir yıl ve üç yıldır). Teslim tarihinden itibaren ilk altı ay boyunca 
malın ayıplı olmadığının ispatı satıcıya, ilk altı aydan sonra ise tüketiciye aittir.  

 Tüketici garanti süresi içinde ücretsiz onarım hakkını bir kez kullandıktan sonra malın 
garanti süresi içinde tekrar arızalanması halinde, malın sık (garanti süresi içinde en az 
üç kez) arızalanıp arızalanmadığına bakılmaksızın tüketicinin ücretsiz onarım hakkı 
dışındaki seçimlik (satış bedelinde indirim isteme, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini 
isteme, sözleşmeden dönme) haklarından da yararlanma imkanı getirilmiştir.   

 
Yeni Tüketici Kanunu’nda belirtilen yönetmelikler bugünden (28 Mayıs 2014 tarihinden) 
itibaren 6 ay içerisinde bakanlık tarafından çıkarılacaktır. Bu süre zarfında; Eski Tüketici 
Kanunu’na dayanarak çıkarılan ve halen yürürlükte olan yönetmeliklerin ve diğer mevzuatın 
Yeni Tüketici Kanunu’na aykırı olmayan hükümleri uygulanmaya devam edecektir.  
 
Yeni Tüketici Kanunu hakkında daha ayrıntılı ve/veya faaliyet alanınıza yönelik bilgiye 
ihtiyaç duymanız halinde hukuk büromuz ile irtibata geçebilirsiniz. 
 
Saygılarımızla, 
 
Güzeldere Özmert Balkan Avukatlık Bürosu 


