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TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE KAT 

MÜLKİYETİ KANUNU’NDA YAPILAN GÜNCEL DEĞİŞİKLİKLER 

HAKKINDA ÖZET BİLGİLENDİRME 

1 Nisan 2022 tarihli 31796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Tüketicinin Korunması 

Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 

(“Değişiklik Kanunu”) ile pek çok önemli değişiklikler yapılmış olup, söz konusu değişiklikleri 

ilgili konu başlıkları altında aşağıda bilgilerinize sunarız. 

 

I- Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da Yapılan Değişiklikler:  

1) “Tüketici Sözleşmeleri” başlığında yapılan değişiklikler hakkında: 

 

a) Taksitle Satış 

 

- Temerrüt (m. 19):  

 

Tüketiciye taksitle yapılan satışlarda tüketicinin temerrüde düşmesi halinde, borcun 

tamamının muaccel olmasına yönelik tüketicinin temerrüde düştüğü miktarın 

tespitinde yer alan “kalan borcun en az onda biri” ifadesi yerine artık “sözleşmede yer 

alan bedelin en az onda biri” esas alınacaktır. Böylece, sözleşmede yer alan borcun 

esas alınması, tüketici lehine bir gelişme yaratmıştır.  

 

b) Tüketici Kredileri 

 

- Cayma Hakkı (m. 24):  

 

Tüketici kredisi sözleşmelerinde cayma hakkının kullanımına yönelik kapsam 

genişletilmiş olup, süresi içinde yapılan bildirim imkanına ek olarak, cayma hakkı 

süresi içinde kredi borcunun tamamının kapatılması da cayma hakkının 

kullanımına ve kapsamına dahil edilmiştir. 

 

- Sözleşmede Değişiklik Yapılması (m. 26) 

 

Belirsiz süreli kredi sözleşmelerinde faiz oranı değişikliklerinin otuz gün önceden 

tüketiciye bildirilmesine ilişkin yükümlülük, artık yalnızca faiz oranının artırılması 

durumunda aranacaktır. 

 

- Sigorta, yan finansal ürün ve hizmet sunumu (m. 29) 

 

Değişiklik öncesinde “Sigorta yaptırılması” şeklinde anılan madde başlığı “Sigorta, 

yan finansal ürün ve hizmet sunumu” şeklinde değiştirilmiş ve kapsamı genişletilmiştir.  

 

Önceki düzenlemede, tüketicinin sigorta talebinin kabulüne ve sigortanın ilgili kredi 

konusuyla, meblağ sigortalarında ise kalan borç tutarıyla ve vadesiyle uyumlu olmasına 

yönelik düzenlemeler bulunmakta iken, yeni düzenleme ile önceki düzenlemeye ek 

olarak tüketici, sigortasız kredi seçimi gerçekleştirebilecek, kredi bağlantılı sigorta 

ise yalnızca söz konusu kredi borcunun geri ödenmesine yönelik olacaktır. Ek 



KOYUNCUOĞLU&KÖKSAL 
 

2 

 

olarak, tüketici kredisi sözleşmesinin kurulması, herhangi bir yan ürün veya 

hizmet satın alınması şartına bağlanamayacaktır.  

 

c) Konut Finansmanı 

 

- Sigorta, yan finansal ürün ve hizmet sunumu (m. 38) 

 

Tüketici kredilerinde gerçekleştirilen değişikliğin aynısı, konut finansmanında da 

geçerli hale getirilmiştir. Ön ödemeli satılan konutların azami teslim süresi ise 

sözleşme tarihinden itibaren 36 aydan 48 aya çıkarılmıştır.  

 

d) Mesafeli Sözleşmeler 

 

Değişiklik Kanunu ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 48. maddesine yapılan 

yeni eklemeler ile dijital ortamda yapılan alışverişlerde tüketici ile satıcı/sağlayıcı 

arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesine aracılık eden e-ticaret platformlarına 

(“Aracı Hizmet Sağlayıcıları”) önemli yükümlülükler getirilmiştir. 

 

Yeni düzenlemeler doğrultusunda Aracı Hizmet Sağlayıcıları; 

- Aracılık ettikleri mesafeli sözleşmelerle ilgili tüketicilerin Mesafeli Sözleşmeler 

Yönetmeliği ile belirlenen hususlara ilişkin talep ve bildirimlerini iletebilmelerini ve 

bunların tüketiciler tarafından takip edilebilmesini sağlayacak elverişli bir sistemi 

kurmak ve kesintisiz açık tutmakla yükümlü kılınmıştır. 

İlaveten; 

- Tüketiciye ön bilgilendirmenin yapılmasından, teyidinden ve ispatından satıcı veya 

sağlayıcı ile birlikte müteselsilen, 

- Veri girişinin satıcı veya sağlayıcı tarafından yapıldığı durumlar hariç olmak üzere, 

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile belirlenen ön bilgilendirmede bulunması zorunlu 

olan hususlardaki eksikliklerden, 

- Tüketicilerin satıcı veya sağlayıcılar ile yaptıkları işlemlere ilişkin kayıtların 

tutulmasından ve istenilmesi hâlinde bu bilgilerin ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile 

tüketicilere verilmesinden, 

- Aracılık hizmetine ilişkin sözleşmeye aykırı uygulamaları nedeniyle satıcı ve 

sağlayıcıların mesafeli sözleşmelere ilişkin yükümlülüklerine aykırı davranmasına 

sebep oldukları her bir işlemden, 

- Satıcı veya sağlayıcı adına bedel tahsil etmesi hâlinde, mal veya hizmetin tüketiciye 

teslim veya ifası sonrası bedelin satıcıya veya sağlayıcıya aktarıldığı durumlar ile satışa 

konu malın veya hizmetin ayıplı olmasından dolayı sahip olduğu hakların 

(sözleşmeden dönme, satış bedelinden indirim isteme, ücretsiz onarım talep etme, 

değişim isteme) kullanımı hariç olmak üzere, teslim veya ifa ile cayma hakkına ilişkin 

yükümlülüklerden satıcı veya sağlayıcı ile birlikte müteselsilen,  

- Satıcı veya sağlayıcı onayı olmaksızın düzenledikleri kampanyalı, promosyonlu veya 

indirimli satışlarda, sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesinden, 

- Ön bilgilendirmede yer alan hususlar ile reklamlarında yer alan bilgilerin uyumlu 

olmasından ve ispatından sorumlu hale gelmiştir. 
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e) Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri 

 

Değişiklik Kanunu ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 50. maddesinde yapılan 

düzenlemeler sonucu; 

 

- Finansal kiralama yolu ile devre tatil satışına da devre tatil sözleşmesine ilişkin 

hükümler uygulanacaktır 

- Kooperatif veya ticaret şirketi ortaklığı ya da dernek veya vakıf üyeliği suretiyle devre 

tatil hakkı tanınması mümkün olmayacaktır.  

- Devre tatile konu mal üzerinde ayni hak sahibi olmayanlar devre tatil satışı 

gerçekleştiremeyecektir.  

- Devre tatil sözleşmeleri -devre mülk hakkı veren sözleşmeler hariç olmak üzere- en 

fazla 10 yıl için kurulabilecektir.  

- Tüketici devre tatil hakkını belirli bir dönem için kullanmayacağını tatilin başlayacağı 

tarihten en az 90 gün önceden satıcıya bildirilmesi halinde tüketici devre tatil 

hakkını kullanmadığı için bedel ödeme yükümlülüğünden kurtulacaktır. 

 

2) “Tüketicinin Bilgilendirilmesi ve Menfaatlerinin Korunması” başlığında yapılan 

değişiklikler hakkında: 

 

f) Yenilenmiş Ürünler (m. 57/A) 

 

“İhtiyari Garanti” başlıklı mevcut 57. maddenin devamına ek yapılarak yenilenmiş 

ürünlerle ilgili bir madde getirilmiştir. Yenilenmiş ürün, donanım, yazılım veya fiziki 

özelliklerinde iyileştirme yapılarak tekrar satışa sunulan kullanılmış mal olarak 

tanımlanmış ve yenilenmiş ürünlerle ilgili, tüketiciye teslim tarihinden itibaren en 

az 1 yıllık garanti verilmesi şartı getirilmiştir. Yönetmelikle belirlenecek malların 

tekrar satılabilmesi için, Ticaret Bakanlığı tarafından yetki verilecek merkezlerde 

yenilenme işleminin yapılması gerekecektir.  

 

g) Satış Sonrası Hizmetler (m. 58) 

 

Değişiklik Kanunu ile yapılan eklemelerle birlikte, üretici veya ithalatçıların 

yönetmelikle belirlenen mallar için Bakanlıkça onaylı satış sonrası hizmet yeterlilik 

belgesi almaya yönelik mevcut zorunluluğuna ilaveten yetkili servis istasyonlarına 

ilişkin bilgilerin güncel olarak Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulacak bir 

sisteme kaydedilmesi ve bu şekilde faaliyet gösteren servis istasyonlarının kolaylıkla 

görülebilir ve okunabilir şekilde “özel servis” ibaresini kullanma yükümlülüğü 

getirilmiştir.  

 

Yine, ürünün garanti süresi sona erdikten sonra Bakanlık tarafından belirlenen 

kullanım ömrü süresince satış sonrası hizmetin üretici veya ithalatçı tarafından 

sağlanamaması durumunda tüketici, zarar tazminini üreticiden veya ithalatçıdan 

talep edebilecektir. 
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3) “Tüketici Kuruluşları” başlığında yapılan değişiklikler hakkında: 

 

h) Tüketici Hakem Heyetine Başvuru (m. 68) 

 

Tüketici hakem heyetlerinin görevli oldukları uyuşmazlıklarda üst sınır 30.000 Türk 

Lirası’na çıkarılmıştır. Önceki düzenlemede, tüketici hakem heyetlerinin bulunmadığı 

yerlerde başvuruların nereye yapılacağının yönetmelikle belirleneceği açıklanırken, yeni 

değişiklik sonrası tüketici hakem heyetlerinin bulunmadığı yerlerde ilçe 

kaymakamlıklarına başvuru yapılabileceği Kanun ile düzenlenmiştir. 

 

4) “Yargılama, Denetim ve Cezaya İlişkin Hükümler” başlığında yapılan değişiklikler 

hakkında: 

 

İdari para cezaları miktarları arttırılarak güncellenmiştir.  

 

Bunun yanı sıra, devre tatile ilişkin hapis cezasının da öngörüldüğü birtakım ihlal 

durumları getirilmiştir.  

 

Reklamlara ilişkin düzenlemelere aykırılıkların internet ortamında gerçekleşmesi 

durumunda ilgili aykırılığa ilişkin idari para cezasına ilaveten, Reklam Kurulu’na, 

aykırılığın gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak, şayet teknik olarak aykırılığa 

ilişkin içeriğe erişimin engellenmesinin mümkün olmaz veya ilgili içeriğe erişimin 

engellenmesi yoluyla aykırılık önlenemez ise, internet sitesinin tümüne yönelik erişimin 

engellenmesi kararı verme yetkisi getirilmiştir. Bu tedbire rağmen ihlal önlenemiyor ise, 

internet sitesinin tümüne erişimin engellemesi kararı da verilebilecektir. 

 

II- Kat Mülkiyeti Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler 

Kat Mülkiyeti Kanununun 59. maddesinin 1. fıkrasında getirilen devre mülk hakkının yılın 

belli dönemlere ayrılmasıyla ilgili “15 günden daha az süreli olmama şartı”, “7 günden daha 

az süreli olmama” şeklinde değiştirilmiştir. 

 

III- Değişikliklerin yürürlük tarihleri 

Değişiklik Kanunu “Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri” ile ilgili ve 

bağlantılı olarak getirilen düzenlemeler Değişiklik Kanunu’nun yayımı yanı 1 Nisan 2022 

tarihinde, diğer değişiklikler ise yayım tarihinden altı ay sonra yani 1 Ekim 2022 tarihinde 

yürürlüğe girecektir. 

 

Saygılarımızla, 

 

Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu 
 
*Çalışmamızda yer verilen açıklamalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükte olan mevzuatı ve ilgili resmi mercilerin kamuya 

yaptığı bilgilendirmeler esas alınarak hazırlanmış olup, tereddütlü hususlarda nihai işlemler gerçekleştirilmeden evvel 

tarafımızdan görüş ve destek alınmasını tavsiye ederiz. Aksi takdirde, burada yer verilen açıklamalar temel alınarak yapılacak 

işlemler ve bunların sonuçlarıyla ilgili olarak Avukatlık Büromuz sorumlu tutulamaz. 


