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Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
(Resmi Gazete ile yayımı: 28.1.1997 Sayı:

Kanun No
4226

22891)

Kabul Tarihi
15.1.1997

MADDE 1.- 23.2.1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanunun 11 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
Süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen ve her ne amaç ve şekilde olursa olsun,
bilet, kupon, iştirak numarası, oyun, çekiliş ve benzeri yollarla süreli yayın dışında
ikinci bir ürün verilmesinin taahhüt edildiği kampanyalarda; kitap, dergi, ansiklopedi,
afiş, bayrak, poster, sözlü veya görüntülü manyetik bant veya optik disk gibi süreli
yayıncılık amaçlarına aykırı olmayan kültürel ürünler dışında hiçbir mal ya da
hizmetin taahhüdü ve dağıtımı yapılamaz. Her halükârda bu mal veya hizmetin piyasa
değeri, tüketicinin ilgili kampanya süresince süreli yayını satın almak için ödediği
toplam bedelin % 50'sini aşamaz ve bu şekildeki kampanyaların süresi 60 günü
geçemez. Kampanya konusu mal veya hizmet bedelinin bir bölümünün tüketici
tarafından karşılanması, bu mal veya hizmetin ikinci ürün sayılmasına engel değildir.
Kampanya süresince, süreli yayının satış fiyatı, ikinci ürün olarak verilmesi
taahhüt edilen mal veya hizmetin yol açtığı maliyet artışı nedeniyle artırılamaz.
Kampanya konusu mal veya hizmet taahhüdü ve dağıtımı bölünerek yapılamayacağı
gibi, bu mal veya hizmetin ayrılmaz ya da tamamlayıcı parçaları da ayrı bir kampanya
konusu haline getirilemez. Bu Kanunun uygulamasında, ikinci ürün olarak verilmesi
taahhüt edilen her bir mal veya hizmete ilişkin işlemler bağımsız bir kampanya olarak
kabul edilir.
MADDE 2.- 4077 sayılı Kanunun 25 inci maddesine dördüncü fıkradan sonra
gelmek üzere aşağıdaki fıkra, beşinci fıkra olarak eklenmiştir.
11 inci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı hareket
edenler hakkında 500 000 000 lira para cezası uygulanır. Aykırılık ülke düzeyinde
yayım yapan süreli yayın ile gerçekleşmişse cezanın 20 katı uygulanır. Bakanlık, ayrıca
süreli yayın kuruluşundan kampanyamn ve kampanyaya ilişkin her türlü reklam ve
ilanın durdurulmasını ister. Bu isteğe rağmen aykırılığın devamı halinde, reklam ve
ilanın durdurma zorunluluğunun doğduğu tarihten itibaren her sayı için 1 OCX) 000 0(X)
lira para cezası uygulanır ve Bakanlık kampanyanın ve kampanyaya ilişkin her türlü
reklam ve ilamn durdurulması talebi ile tüketici mahkemesine başvurur.
MADDE 3 . - 4077 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
b) Üçüncü ve beşinci fıkralarında gösterilen cezalar Bakanlık tarafından,
MADDE 4.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Cilt

Birleşim

Sayfa

10
13
18

89
18
38
41
44
46

190
638
19:48
242: 243, 244: 258, 259: 271, 272: 280
475:490
153: 184

19

I- Gerekçeli 133 S. Sayılı Basmayazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin
38 inci Birleşim tutanağına bağlıdır.
II- Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sanayi, Ticaret, Enerji,
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu görüşmüştür.
m-Esas No. : 1/496

