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İKİNCİ EL CEP TELEFONU VE TABLET SATIŞLARINDA YENİ DÖNEMİN 
HUKUKİ İNCELEMESİ 

Yazan: Enes EDİS* 

Ülkemizde milyonlarca insanın tüketici, satıcı, sağlayıcı, bakımcı, tamirci veya başka 
sıfatlarla belli zamanlarda ilgilendiği ikinci el cep telefonu ve tablet alım-satımı 
sektörü, son zamanlarda döviz kurlarındaki hızlı artış nedeniyle daha da ilgi 
çekmektedir. Zira cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi ürünlerin büyük bir 
çoğunluğunun ülkemizde üretilmeyip ithal edilmesi, döviz kurundaki artış ve alım 
gücündeki düşüşle birlikte tüketiciyi ikinci el ürün edinmeye sevk etmektedir. Böyle 
bir ortamda, ‘’Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik’’ (Yönetmelik) 22 
Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin 
amacı, kullanılmış olan cep telefonu ve tabletlerin yenilenerek tekrar satışa 
sunulmasına ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemek; kapsamı ise, kullanılmış 
cep telefonu ve tabletlerin yenilenmesi, sertifikalandırılması ve tekrar satışa 
sunulmasına ilişkin faaliyetlerinden ibarettir. Bu incelemede, milyonlarca kişinin 
ilgilendiği bu sektörü doğrudan etkileyecek olan Yönetmelik, oldukça sade bir üslupla 
ele alınmaya çalışılacaktır.  

I. GENEL AÇIKLAMALAR

’Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik’’ (Yönetmelik) 22 Ağustos 2020 
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik, 6502 Sayılı 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un (Kanun) Ticaret Bakanlığı’na vermiş 
olduğu yetkiye dayanılarak çıkarılmıştır. 

II. YÖNETMELİĞİN GETİRDİĞİ YENİ AKTÖRLER

A. Yenileme Merkezleri

Yönetmeliğin getirdiği yeniliklerden en belirgini ‘’Yenileme merkezleri’’nin kurulması 
ve yetkilendirilmesidir. Yenileme merkezi; ikinci el cep telefonu veya tabletin 
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yenilenmesi, sertifikalandırılması ve Yönetmelikte belirtilen diğer işlemleri yürütmek 
üzere kurulan, Ticaret Bakanlığı veya TSE’nin belirlediği standartları taşıyan ve 
Ticaret Bakanlığından aldığı yenileme yetki belgesine dayanarak faaliyet gösteren 
tüzel kişiyi ifade etmek için kullanılan bir ifadedir.  
 
Yenileme merkezleri, ikinci el telefon ya da tabletlerin Yönetmelikte belirlenen 
esaslara göre yenilenmesi, sertifikalandırılması ve tekrar satışa sunulması amacıyla, 
Ticaret Bakanlığınca belirlenen düzenleme veya TSE’nin belirlediği standartlara 
uygun şekilde faaliyet göstermek üzere kurulmaktadır. Yenileme merkezinin 
kuruluşu için Ticaret Bakanlığından yetki belgesi alınması zorunludur. Yenileme yetki 
belgesinin verilebilmesi için aranan şartlar, Yönetmeliğin 8. maddesinde açıkça 
sayılmıştır. Bu şartlardan ilk göze çarpanlar; Ticaret odasına kayıtlı olunması şartı, 
Kurumlar vergisi mükellefi olunması şartı ve 10.000.000 TL’den az olmamak üzere 
ödenmiş sermayeye sahip olunması şartıdır. Şartlardan anlaşılacağı üzere yenileme 
merkezi olarak yetkilendirilip bu Yönetmelikte tarif edilen şekilde aktif veya pasif 
şekilde sorumlu tutulan aktörler, Türkiye piyasasına göre orta büyüklüğün üzerinde 
hacmi olan tüzel kişilerdir.  

 
Belirtelim ki, yenileme yetki belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır. Belgenin geçerlilik 
süresi dolmadan yenilenmesi zorunludur. Ayrıca, Yönetmeliğe aykırı uygulamaların 
tespiti ve bununla ilgili olarak Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel 
Müdürlüğünü’nün yazılı uyarısına rağmen verilen süre içinde aykırılığın 
düzeltilmemesi, belge verilmesinde aranan şartların kaybedilmesi veya yenileme 
merkezinin başvurusu üzerine yenileme yetki belgesi iptal edilir. Belgesi iptal edilen 
yenileme merkezine bir yıl süreyle belge verilmez. Geçerlilik süresi sona ermesine 
rağmen belgesini yenilemeyen veya belgesi iptal edilen yenileme merkezi 
faaliyetlerine devam edemez. 
 
B. Yetkili Alıcı 
 
İkinci el cep telefonu ya da tabletlerin, yenilenmesi amacıyla kendi veya yenileme 
merkezi adına alan ve yenileme merkezi tarafından yetkilendirilmiş gerçek veya tüzel 
kişi ‘’yetkili alıcı’’dır. Yetkili alıcı, ayrı ayrı yetki almak şartıyla, birden fazla yenileme 
merkezine hizmet verebilir. Yetkili alıcının Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri 
yenileme merkezinin kendilerine verdiği yetki ile sınırlıdır.  
 
Yenileme merkezi sadece tüzel kişi olabilirken, yetkili alıcı tüzel kişi veya gerçek kişi 
olması mümkündür. Yetkili alıcının, yenileme merkezi tarafından yetkilendirildiğine 
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dikkat etmek gerekir. Yetkili alıcının yetkilendirilmesinde yenileme merkezi gereken 
özeni göstermekle yükümlüdür.  
 
C. Yetkili Satıcı 
 
Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye 
yenilenmiş ikinci el cep telefonu veya tablet sunan ve yenileme merkezi tarafından 
yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişiler ‘’yetkili satıcı’’ olarak ifade edilmektedir. 
Yenilenmiş ikinci el cep telefonu veya tablet sunanın adına veya hesabına hareket eden 
ve yenileme merkezi tarafından yetkilendirilmiş gerçek veya tüzel kişiler de ‘’yetkili 
satıcı’’ kabul edilmektedir. Yetkili satıcı, ayrı ayrı yetki almak şartıyla, birden fazla 
yenileme merkezine hizmet verebilir. Yetkili satıcının Yönetmelik kapsamındaki iş ve 
işlemleri yenileme merkezinin kendilerine verdiği yetki ile sınırlıdır. 
 
Yetkili satıcının en dikkat çeken özelliği, yenileme merkezince yenilenen ikinci el cep 
telefonu veya tableti tüketiciyle buluşturan kişidir. Yönetmelik’te tüketiciye doğrudan 
temas eden aktör, yetkili satıcıdır. 
 
III. YÖNETMELİKTE DÜZENLENEN SORUMLULUĞUN ESASLARI 
 
İkinci el cep telefonlarının yenilenebilmesi için en az 1 yıl süreyle kullanılmış olması 
ve veri trafiğinin bulunması zorunludur. Bahsi geçen ikinci el ürünler, yenileme 
merkezinin yetkilendirdiği yetkili alıcı tarafından tüketiciden alınarak yenileme 
merkezince yenilenmektedir. Yenileme merkezinin ikinci el ürünü doğrudan 
tüketiciden alıp yenilemesi de mümkündür. 
   
İkinci el cep telefonu veya tabletler yenileme merkezleri tarafından, yukarıda belirtilen 
düzenleme ve esaslara uygun şekilde yenilenip sertifikalandırıldıktan ve 
ambalajlandıktan sonra yenilenmiş ürün olarak ve ‘’yenilenmiş ürün’’ ibaresi 
kullanılarak tekrar satışa sunulabilmektedir. Yenilenip satışa sunulan ürünlere bu 
ibarenin eklenmesi tüketiciyi aydınlatma yükümlülüğünün bir gereğidir. Keza, 
Yönetmelik de bunun yasal bir zorunluluk olduğunu açıkça düzenlemektedir. 
Yenileme işlemi yapılırken yenilenen tüm parçaların üretici ya da üreticinin yetki 
verdiği ithalatçı onaylı parçalar olması halinde, “üretici onaylı parçalar kullanılarak 
yenilenmiş ürün” ibaresine de yer verilir.  
 
Yenilenmiş ürünün Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzuyla satışa sunulması 
zorunludur. Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzunun hazırlanması sorumluluğu 
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yenileme merkezine, tüketiciye verilmesi ve teslim edildiğinin ispat yükü ise yetkili 
satıcıya aittir. Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzu yazılı olarak veya kısa mesaj, e-
posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı vb. ile verilebilmektedir.  
 
IV. YENİLENMİŞ ÜRÜN GARANTİSİ VE SATIŞ SONRASI HİZMETLER 
 
Yönetmelik’te en dikkat çeken bölümün, yenilenmiş ürün garantisi olduğu 
söylenebilir. Gündelik hayatta sık sık karşılaşılan ‘’İKİNCİ ELİN GARANTİSİ OLUR 
MU?’’ sorusunun örtülü olarak ‘’Tabii ki olmaz.’’ şeklinde yanıtlandığı hemen hemen 
herkes tarafından bilinmektedir. Sorunun yanlış yanıtlandığını ifade etmekte yarar 
vardır. Ticaret Bakanlığı’nın bu Yönetmeliği çıkarmasındaki amaç piyasada 
dolaşımda olan cihazların ürün güvenliğine ve yasal standartlara uygun olmasını 
sağlamaktır. Bakanlık bir yandan tüketicinin menfaatlerini korumayı, bir yandan da 
sorumluluğu diğer aktörlerle bölüştürüp çemberi genişleterek tüm sorumluluk 
yükünü satıcının omuzlarından almayı amaçlamaktadır. 
  
Yenileme merkezi tüketicinin yasal hakları saklı kalmak kaydıyla yenilenmiş ürünle 
ilgili değişim, onarım, bakım, bedel iadesi, bedel indirimi ve benzeri hususlarda 
taahhütlerini içeren yenilenmiş ürün garantisi vermek zorundadır. Taahhüt veren 
yenilenmiş ürüne ilişkin reklam ve ilanlarında yer alan ifadelerle de bağlıdır. 
 
Yenilenmiş ürünün, yenilenmiş ürün garantisi ile satışa sunulması zorunludur. 
Yenilenmiş ürün garantisi taahhüdünde; tüketicinin yasal haklarının saklı olduğu 
bilgisi ile garantiden faydalanma koşulları, garanti süresi, garanti verenin unvanı ve 
iletişim bilgileri yer almak zorundadır. Yenilenmiş ürün garantisi taahhüdünün 
hazırlanması sorumluluğu yenileme merkezine, tüketiciye verilmesi ve teslim 
edildiğinin ispat yükü ise yetkili satıcıya aittir. Yetkili satıcılara tavsiyemiz, ispat 
yükünün kolaylaştırılması bakımından tüketiciden ‘’yenilenmiş ürün garantisi 
taahhüdünü elden teslim aldım.’’ şeklinde yazılı beyan almalarıdır. Yenilenmiş ürün 
garantisi yazılı olarak veya CD, DVD, SD Kart vb. araçlarla verilebilir. Yenilenmiş ürün 
garantisinden ve garanti süresince verilecek bakım, onarım ve montaj gibi satış sonrası 
hizmetlerden yetkili satıcı ve yenileme merkezi birlikte sorumludur. Bu 
yükümlülüklerin ihlalinden dolayı zarar gören tüketici, hem yetkili satıcıya hem de 
yenileme merkezine karşı yasal haklarını kullanabilir. 
 
Unutmamak gerekir ki, ikinci el cep telefonu veya tabletin üreticisi veya ithalatçısı 
tarafından veya yenileme merkezi tarafından üreticisinin veya ithalatçısının yenileme 
işlemine ilişkin muvafakati alınarak yenilenmesi hallerinde üreticinin veya 
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ithalatçının sağladığı garantiler geçerliliğini korumaktadır. Yenileme merkezinin 
sorumluluğunun olması gerekenden geniş tutulmaması bakımından yerinde bir 
düzenlemedir. 
 
Yenilenmiş ürün garantisi, yenilenmiş ürünün tüketiciye teslim tarihinden itibaren 
başlar ve asgari 1 yıl sürmektedir. 
 
Yenilenmiş ürün garantisi süresince, taahhüt edilen hakların kullanılması nedeniyle; 
nakliye, posta, kargo veya servis elemanlarının ulaşım gideri dahil olmak üzere 
tüketiciden herhangi bir masraf talep edilememektedir. 
 
V. YENİLEME MERKEZİNİN SORUMLULUKLARI 
 
Yenileme merkezi, kendisine ulaşan ikinci el cep telefonunu veya tableti, Ticaret 
Bakanlığı’nın veya TSE’nin belirlediği düzenleme veya standartlara uygun şekilde 
yenileyerek satışa hazır hale getirir. Yenileme merkezi, kullanılmış malı yenileme 
işlemini yaparken; onarım veya parça değişikliği gerekiyorsa bu onarım ve 
değişikliğin yapılmasını, önceki kullanıcıya ait kişisel veriler dâhil tüm bilgilerin yok 
edilmesini, fabrika ayarlarına getirilmesini, performansının ve tüm fonksiyonlarının 
gerektiği gibi çalıştığının test edilmesini, sağlar. 
 
Yenileme merkezi, elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış mallar için Dijital 
Türkiye Portalı (e-Devlet) üzerinden malın “Beyaz Liste”de olup olmadığını kontrol 
etmekle yükümlüdür. Ayrıca, elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış malların 
en az 1 yıl veri trafiği bulunup bulunmadığını da gözden geçirmek zorundadır. Bunu 
kontrol ederken mutlaka Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kayıtlarını incelemesi 
gerekmektedir. Bunlar, aslında yetkili alıcının sorumluluk alanına girmekle birlikte, 
gözetim ve denetim yükümlülüğü gereği yenileme merkezinin de dikkat etmesi 
gereken huşulardır. 
 
Yenileme merkezi yenileme işlemini yaparken kullanılmış malın elektronik kimlik 
bilgisini değiştiremez. 
 
Yenileme merkezinin kullanılmış malı tüketiciden doğrudan alarak yetkili alıcı sıfatı 
taşıması halinde aşağıda anlatılmaya çalışıldığı şekliyle yetkili alıcının uymakla 
yükümlü olduğu kurallara uymakla yükümlüdür. Yenileme merkezinin yenilenmiş 
ürünü tüketiciye doğrudan satarak yetkili satıcı sıfatını taşıması halinde de aynı 
durum geçerlidir. 
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Yenileme merkezi, yapılan yenileme işlemi nedeniyle yenilenmiş ürünün bir kişiye 
veya bir mala zarar vermesi halinde zararın tazmininden sorumludur. 
 
Yenileme merkezinin herhangi bir şekilde ticari faaliyetinin sona ermesi, yetki 
belgesinin yenilenmemesi veya iptal edilmesi halinde, yenilenmiş ürün garantisi 
süresince bakım ve onarım hizmetlerinin sunulmasından yetkili satıcı ve yenileme 
merkezi birlikte sorumludur. 
 
VI. YETKİLİ SATICININ SORUMLULUKLARI 
 
Tüketici, ödeme yükümlülüğü altına girmeden önce, yenilenmiş cep telefonu veya 
tablete ilişkin yapılan işlemler, değiştirilen parçalar ve garantiyle ilgili hususlar 
hakkında bilgilendirilir. Bu bilgilendirmenin yapıldığına ilişkin ispat yükü satıcıya 
aittir. Yukarıda da ifade edildiği üzere, satıcıya tavsiyemiz, bu bilgilendirmelerin 
kendisine yapıldığının tüketicinin el yazısıyla kayıt altına alınmasıdır. Bu prosedür, 
satıcıya olası hukuki ihtilaflarda kendini daha etkili savunma imkanı 
sağlayabilmektedir. 
 
Yetkili satıcı, yenilenmiş ürüne ilişkin reklam ve ilanlarında yer alan ifadelerle 
bağlıdır. Yetkili satıcı, satışa sunulan yenilenmiş ürünün Türkçe tanıtma ve kullanma 
kılavuzuyla tüketiciye verilmesini sağlamak zorundadır. Tanıtma ve kullanma 
kılavuzu yazılı olarak veya CD, DVD, SD Kart vb. araçlarla verilebilir. 
 
En önemlisi de, yetkili satıcı ve ilgili yenileme merkezi, ayrı tüzel kişiliklere sahip 
olsalar dahi, yenilenmiş ürüne ilişkin tüketicinin yasal haklarından birlikte 
sorumludur. Bu ifadeden, yetkili satıcının ve ilgili yenileme merkezinin faaliyetlerinin 
kesiştiği noktaların kastedildiğini düşünmekteyiz. Hükmün lafzıyla sıkı sıkıya bağlı 
kalınarak yorumlanması halinde sınırları çizilmemiş ve oldukça geniş bir sorumluluk 
alanından bahsedildiği görünmektedir.  
 
Yetkili satıcının herhangi bir şekilde ticari faaliyetinin sona ermesi halinde, yenilenmiş 
ürün garantisi süresince bakım ve onarım hizmetlerinin sunulmasından yetkili satıcı 
ve yenileme merkezi birlikte sorumludur. 
 
SONUÇ OLARAK, ikinci el cep telefonu ve tablet alım-satımı ile ilgilenen kişilerin 
güncel mevzuatla uyumlu ticaret yapıp yapmadıklarını kontrol etmeleri, hukuki-
cezai-idari yaptırımlarla karşılaşmamaları bakımından önemlidir. İkinci el cep 
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telefonu ve tablet alım-satım işiyle iştigal edenlerin bu alanda uzman hukukçulardan 
destek ve görüş alarak önleyici tedbirlere uygun hareket etmelerini önermekteyiz. Bu 
incelemede ele aldığımız Yönetmelik’teki düzenlemeler, şimdilik sadece ikinci el cep 
telefonu ve tabletle sınırlı tutulmuştur. İlerleyen zamanlarda, bu Yönetmeliğin 
uygulamadaki etkisine göre kapsamının diğer elektronik cihazlar da eklenerek 
genişletileceği kanaatindeyiz. 
 
 
 
 
 


