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 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve 

Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak 

öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme 

materyalidir. 

 Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir. 
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AÇIKLAMALAR 
KOD 341TP0053 

ALAN  Aile ve Tüketici Hizmetleri 

DAL/MESLEK Tüketici Hizmetleri 

MODÜLÜN ADI  Satış Sonrası Destek Hizmetleri 

MODÜLÜN TANIMI  
Satış sonrası müşteri memnuniyetinin anlatıldığı öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖN KOŞUL Temel eğitimi tamamlamış olmak 

YETERLİK Satış sonrası müşteri memnuniyetini sağlamak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Satış sonrası müşteri memnuniyetini sağlayabileceksiniz. 

 

Amaçlar  

1. Satış sonrası teknik destek hizmetleri 

verebileceksiniz. 

2. Satış sonrası destek hizmetlerine yönelik yasal 

uygulamaları araştırabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Bireysel öğrenme ortamı, çevre, alışveriş yapılan 

yerler, aile ortamı, tüketici ile ilgili kurum ve kuruluşlar  

Donanım:  İnternet, sınıf, tahta, defter, kalem 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma vb.) kullanarak modül 

uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir.  
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GİRİŞ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

Tüketim, insanların doğumuyla başlayan bir süreçtir. Hayatı boyunca insan, pek çok 

ürün satın almaktadır. Alınan bu ürünler genellikle sağlam çıkmakta olup bazen de üreticiden 

veya başka sebeplerden kaynaklanan bazı sorunlar oluşmaktadır. Herhangi bir sorun 

oluşmasa bile satın alınan bir ürün zamanla yıpranmakta; bakım, onarım gibi ihtiyaçlar 

ortaya çıkmaktadır.  

 

Satış sonrası hizmetlerle ilgili yasaları öğrenerek bir malı satın aldıktan sonra herhangi 

bir problem çıkması durumunda yasal haklarınızın neler olduğunu bileceksiniz. 

 

Ayrıca mal ve hizmet sektöründe ortam sağlandığında yasal uygulamalar çerçevesinde 

satış sonrası uygun ve yeterli hizmet vererek müşteri memnuniyetini sağlayabileceksiniz. 

 

Bu modül ile satış sonrası hizmetlerle ilgili birçok yeterliliğe sahip olacaksınız. Satış 

sonrası hizmetlerle ilgili kavramları ve satış sonrası işlemleri öğreneceksiniz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

Satış sonrası destek hizmetlerine yönelik yasal uygulamaları araştırabileceksiniz. 

 

 

 
 

 

 

 Satış sonrası hizmetlerin neleri kapsadığını araştırınız. 

 Firmaların vermiş oldukları hizmetlerden hangilerinin satış sonrası işlemlere 

dâhil olduğunu araştırınız. 

 Bilgilerinizi arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle sınıfta tartışarak paylaşınız. 

 

1. SATIŞ SONRASI HİZMETLER 
 

Müşteriler kaliteyi, ürünün güvenilirliği ve satış sonrası hizmetlerin güvenilirliği ile 

birlikte düşünmektedir. Araştırmaların birçoğunda satış sonrası hizmetlerin müşterilerin 

seçiminde giderek daha fazla vurgulandığı, ürünlerin algılanmasında ve seçiminde önemli bir 

faktör olduğu ortaya çıkmaktadır. 

  

Bu nedenle pazarlama sadece üretim öncesi ve sürecini, satış öncesi ve anını 

kapsamamaktadır. Pazarlama çabalarının satış sonrası da satışın sürekliliğini sağlamak 

amacıyla devam etmesi gerekmektedir. 

 

1.1. Tanımı Önemi ve Kapsamı 
 

 Tanımı: Satış sonrası müşteri hizmetleri, satış işlemi tamamlandıktan sonra 

satışın devamını sağlamak amacıyla satın alınan ürünün taşınması, teslimi, 

montajı, kullanımının gösterilmesi, bakım onarım ve yedek parça sağlanması, 

müşteri şikâyetleri ile ilgilenilmesi gibi çabaları kapsayan faaliyetlerdir.  

 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 
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Resim 1.1: Satış işlemi 

 

 Önemi: Günümüzde ekonomik ve sosyal ilerlemelere bağlı olarak müşteri istek 

ve ihtiyaçlarının en iyi şekilde tatmin edilmesi büyük önem kazanmıştır. Ancak 

işletmelerin bu önem doğrultusunda müşterinin istek ve ihtiyaçlarına uygun 

malı planlayıp geliştirmesi, fiyatlaması, tutundurması ve etkin dağıtım 

kanallarıyla kullanıma hazır hâle getirmesi çabaları yeterli olmamaktadır. 

Çünkü günümüz müşterileri, satın alma karar aşamasında bilinçli bir şekilde 

bilgi toplayan, bu bilgileri organize edip eylem tarzı konusunda seçenekler 

üreterek bunlardan uygun olanını tercih eden kişiler olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

 

 

Resim 1.2: Pazarlama işlemi 
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Dünyadaki hızlı ekonomik ve teknolojik gelişmeler ülke pazarlarını dünya pazarları 

hâline getirirken işletmeleri giderek artan bir rekabet ortamına sokmaktadır. Bu yarışta 

başarılı olma pazar ve müşteri odaklı olmakla sağlanabilir. Müşteri odaklı olma, müşteri 

beklentilerinin tanımlanması ve iyi müşteri ilişkileri geliştirilmesi ile gerçekleşebilir. 

Günümüzde müşteri; çok daha bilinçli, istekleri daha fazla, genişleyen pazarda çok geniş bir 

ürün yelpazesi karşısında seçimini kalitesinden emin olduğu ürünlerde kullanan kişi hâline 

dönüşmüştür. Müşteriler kaliteyi, ürünün güvenilirliği ve satış sonrası hizmetlerin 

güvenilirliği ile birlikte düşünmektedir. Müşteri araştırmalarının birçoğunda satış sonrası 

hizmetlerin, müşterilerin seçiminde giderek daha fazla vurgulandığı, ürünlerin 

algılanmasında ve seçiminde önemli bir faktör olduğu ortaya çıkmaktadır. 

 

Satış sonrası faaliyetler, genel olarak işletmelerin en fazla ilgisini çeken hizmetlerdir. 

Endüstriyel alıcılar için en önemli ölçütlerden biri ürünün zamanında teslim edilmesi ve 

montajıdır. Verilen siparişle ilgili olarak bir gecikmenin söz konusu olması durumunda 

siparişin statüsü, siparişten vazgeçebilme ya da nakliye hizmeti ile ilgili bilgi alışverişi önem 

kazanmaktadır. Satış sonrası müşteri hizmetleri ve alınan şikâyetlere karşı işletmenin 

takınacağı tutum da burada önemli olmaktadır.  

 

 

Resim 1.3: Satış sonrası hizmetlerin en önemli bölümü müşteri hizmetleri 

 

Satış sonrası müşteri hizmetleri kapsamında incelenebilecek bir diğer konu da ürünle 

ilgili olarak verilen garantilerdir. Garantiler genellikle belirli bir dönemle sınırlıdır. Bu 

dönem süresince hizmet alınması, mamul mal ile ilgili bakım ve onarımların yapılması 

müşteri beklentileri arasındadır. Bunun dışında teknik donanım için sermaye ihtiyacının 

belirlenmesi, hem teknik elemanların hem de müşterilerin yeni teknolojiler doğrultusunda 

eğitilmeleri gerekmektedir.  

 

Satış sonrası verilen hizmetlerin en yaygın olanlarından birisi müşteri memnuniyetini 

saptamak için yapılan izleme çalışmalarıdır. Bu konuda bazı işletmeler, özellikle de otomobil 

servisleri, müşteri ile olan ilişkilerini sürekli kılabilmek için kart veya mektup gönderme ve 

belirli aralıklarla müşteriyi aramayı içeren özel satış sonrası hizmet programları 

oluşturmuştur. Satış sonrası müşteri ilişkilerinin ve verilen hizmetin devam ettirilebilmesi 

için hem işletmelere hem de müşterilere görev düşmektedir. Bu doğrultuda işletmelerin 
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sistematik bir sürece gereksinimleri vardır. Bunun yanı sıra işletmeler, müşterilerinin 

kendileriyle iletişim kurabilmelerini ve gereksinim duydukları hizmetlere anında 

ulaşabilmelerini sağlamak için uygun bir atmosfer yaratabilmeli ve bir süreç geliştirmelidir. 

 

 Kapsamı: Satış sonrası hizmetler, ürün kullanımı süresince ortaya çıkabilecek 

her türlü problemin tespitine ve çözümüne yönelik çabalardır. Sektörel bazda bu 

çabalar farklılık göstermekle birlikte temelde kurma ve başlatma hizmetleri, 

yedek parça sağlama ve tamir hizmetleri ve garanti hizmetleri şeklinde 

karşımıza çıkmaktadır. Aslında mala bağlı bu çabaların yerine getirilişinde 

işletmelerin mal ve hizmetlerin birleşimlerini müşterilerinin kullanımına 

sundukları söylenebilir. 

 

1.2. Satış Sonrası İşlemler 
 

Günümüzde müşteri açısından en önemli konu, satın aldığı ürünün ekonomik ömrü 

içerisinde sorun yaratmaması, kullanılabilir olması ve hizmet verebilmesidir. Müşteri 

üründen bir fayda beklemektedir. Ürünün müşteriye istediği faydayı sağlaması onun 

beklentilerini karşılamasına bağlıdır. Fayda, sadece ürünün özellikleri ile değil, arıza 

durumunda gerekli olacak servis hizmetinin kalitesi ile de ilgili olacaktır. Müşteri üründeki 

sorunun nasıl çözüleceğini düşünmemekte, gerçekten çözülmesini istemektedir. Müşteri için 

esas önemli olan üründen sağladığı faydayı verilen hizmet sonrasında da elde edebilmektir. 

Fakat müşterinin sorununun çözülmesi her zaman için verilen bu hizmetten memnun 

olduğunu da göstermeyebilir. Bu yüzden verilen satış sonrası hizmette müşteri beklentilerine 

uygun düzeltici ve önleyici faaliyetlerin uygulanması ve satış sonrası hizmet 

fonksiyonlarının etkinliğinin sağlanması gerekmektedir. Satış sonrası hizmet fonksiyonları 

olarak eğitim, montaj, koruyucu bakım (kontrol), bakım, onarım, yedek parça, garanti ve 

sigorta faaliyetlerinden söz edilebilir.  

 

1.2.1. Montaj ve Teknik Eğitim 
 

Satış sonrası hizmetin fonksiyonları arasında yer alan montaj çalışmaları, ürünlerin 

özelliklerine göre eğitimle yer değiştirebilir. Tüketim mallarında eğitim, malın montajından 

önce satış personeli tarafından ön bilgilerin verilmesiyle başlar. Daha sonra montaj sırasında 

bilgiler genişletilerek bizzat malın üzerinde; malların nasıl çalıştırılacağı, kullanılırken nelere 

dikkat edileceği, temizleme ve yağlama gibi bakım çalışmalarının kullanıcıya bir kez daha 

açıklanmasıyla devam eder. 
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Resim 1.4: Montaj işlemi 

Bir örnek vermek gerekirse; satın alınan bir sanayi tipi çamaşır makinesinin 

kurulumunu yetkili servis haricinde kimsenin yapamayacağı aşikârdır. Satın alınan bu ürün 

işletmeye geldiğinde satın alınan firmanın teknik servisi çağrılmalı, montaj için en uygun yer 

belirlenerek montajı yaptırılmalıdır. Günümüzde değişik makineler için değişik malzemeler 

kullanıldığından makine için en uygun ürünler sorulmalı, makineyi çalıştırırken nelere dikkat 

edileceği öğrenilmelidir. 

 

Günümüzde firmaların birçoğu, montajını kendileri yapmadıkları ürünleri garanti 

kapsamından çıkararak sorumluluk almamaktadır. Bu yüzden satın alınan ürünlerin montajı 

mutlaka yetkili servislere yaptırılarak ürünü kullanacak personelin eğitim alması 

sağlanmalıdır. 

 

1.2.2. Garanti Hizmeti 

 
Kendilerini kalite kavramıyla özdeşleştiren belli başlı hizmet işletmeleri, doğrudan ya 

da dolaylı bir biçimde ürünlerine garanti verir. Garanti kavramının bizzat kendisi güçlü bir 

pazarlama mesajı verir ve iyi planlanmış bir hizmet garantisi, bir işletmeyi kaliteli üretim 

yapmaya zorlar. Düşük kaliteli ürünler, müşterilerin garanti konusu üzerinde daha fazla 

durmalarına yol açacaktır ki bu da işletmeler için daha pahalıya mal olabilecektir. Bu 

nedenle garanti hem ürün hakkında bilgi edinme hem de üretici, işletme hizmet kalitesi 

konusunda bir güvence aracıdır. 

 

İmalatçı-üretici veya ithalatçı firmalar, imal veya ithal ettikleri ekli listede yer alan 

mallar için Bakanlığa başvurarak garanti belgelerini onaylatmak ve tüketicilere verilecek 

garanti belgesi düzenlemek zorundadır. Servis istasyonlarında yapılan onarım ve parça 

değişimi işlemleri sonucunda verilen fatura, Yönetmeliğin öngördüğü garanti şartlarını 

içermesi kaydıyla garanti belgesi yerine geçer. 
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Resim 1.5: Garanti belgesi 

Garanti süresi; malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve en az iki yıl veya 

Bakanlıkça belirlenmiş ölçü birimi ile tespit edilen değer kadardır. Garanti süresinin başka 

bir ölçü birimi ile belirlenmiş olması hâlinde, malın üzerinde bu ölçü biriminin tespitine 

yönelik bir düzeneğin bulunması veya yapısının bu değerin tespitine uygun olması gerekir. 

Aksi hâlde garanti süresinin iki yıl olduğu kabul edilir. 

 

Malın arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın 

tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis 

istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı 

veya imalatçısı- üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 iş 

günü içerisinde giderilememesi hâlinde imalatçı–üretici veya ithalatçı; malın tamiri 

tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis 

etmek zorundadır. 

 

Tüketicilere verilecek garanti belgesinde aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar yer 

alır: 

 İmalatçı-üretici ve ithalatçı firmanın unvanı, merkez adresi ile yetkilisinin 

imzası ve kaşesi 

 Satıcının unvanı, adresi ile yetkilisinin imzası ve kaşesi 

 Fatura tarih ve sayısı 

 Malın cinsi, markası, modeli ile varsa bandrol ve seri numarası 

 Malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri 

 Garanti süresi 

 Azami tamir süresi 

 Malın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamının en az iki yıl ve/veya 

Bakanlıkça belirlenen ölçü birimi ile tespit edilen değere göre garanti 

kapsamında olduğu 
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 Malın ücretsiz tamir, değiştirme, bedel iadesi ve bedel indirimi 

yükümlülüklerine ilişkin bu Yönetmelik’te düzenlenen şartlar 

 Kullanım hataları 

 Tüketici lehine tanınabilecek haklarla ilgili diğer hususlar 

 Bakanlık izin tarihi ve sayısı  

 

1.2.3. Bakım Onarım Yedek Parça 

 
Satış sonrası hizmetlerin bir diğer fonksiyonu olan bakım, canlı ya da cansız bütün 

varlıkların iyi durumlarının korunması ve devamının sağlanması ile ilgili tedbir ve 

faaliyetlerin sürekli olarak yerine getirilmesi işlemi olarak tanımlanabilir. Somut ürünleri 

oluşturan parçaların zamanla dış ya da iç etkenler nedeniyle yıpranıp aşınmaları ve 

arızalanmaları gayet normaldir. Önemli olan bu arızaların mümkün olduğu kadar en aza 

indirilmesi ve tamirlerin en az masrafla en kısa zamanda gerçekleştirilmesidir.  

 

 

Resim 1.6: Onarım işlemi 

 

Bir arıza veya hasar sonucu işleyemez hâle gelen bir malın işler hâle sokulmasına ise 

onarım denir. Satıcı, malın garanti süresi içinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj 

hatalarından dolayı arızalanması hâlinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka 

herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla 

yükümlüdür. Onarım faaliyetlerinde önemli olan, hizmetin kısa zamanda 

gerçekleştirilmesidir. Onarım faaliyetlerinde ürüne ilk seferde kaliteli hizmet vermek, 

arızanın tekrarlanmasını önlemek, müşteriyi aynı arıza yüzünden tekrar servise getirtmemek 

çok önemlidir. Bu açıdan yetkili servisin teknik yönden güçlü olması, hizmet verdiği ürünü 

tüm özellikleri ile tanıması, arızaları en kısa ve etkin bir şekilde gidermesi gerekmektedir. En 

ideal ve güvenilir onarım, işletmenin kendi oluşturduğu servis istasyonları aracılığıyla 

hizmet sunmasıdır. Bunların yatırım ve işletme giderlerinin yüksek olması nedeniyle üretici 

işletmelerin yetkili satıcı ve bağımsız servis istasyonları ile sözleşme yaptıkları ve bu 
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sözleşme sonucu satış sonrası hizmet fonksiyonlarının yerine getirilmesini yetkili satıcı ve 

servis istasyonlarına devrettikleri görülmektedir.  

 

Makine ve teçhizatın kullanılmasında verimliliğin artırılması için bakım ve onarım 

hizmetlerinin gereği gibi yapılması önemli bir rol oynamaktadır. Bakım ve onarım hizmetleri 

yerine getirilirken gerekli yedek parçaların kısa zamanda temin edilmesi müşteriler için bir 

satış sonrası hizmet garantisidir. İyi bir satış sonrası hizmet vermek, talep miktarına uygun 

yedek parça envanterini gerekli kılmaktadır. 

 

 

Resim 1.7: Bakım işlemi 

 

Yedek parça üretimi ve envanteri, önceden belirlenen talep doğrultusunda saptanmalı, 

pazar durumu ve ekonomik koşullar göz önüne alınarak stok miktarları belirlenmelidir. 

Bunun için de geçmiş yıllardaki ürünler ve buna paralel olarak yedek parça satışları, bölgesel 

şartlar ve pazar büyüme hızı doğrultusunda incelenmelidir. 

 

1.2.4. Yetkili Servis Ağları 
 

İmalatçı üretici ve/veya ithalatçılar ürettikleri her mal grubu için belirtilen kullanım 

ömrü süresince satış sonrası hizmetleri sağlamak üzere Bakanlık tarafından belirlenen yer, 

sayı ve özellikte servis istasyonu kurmak ve yeterli teknisyen kadrosu bulundurmak 

zorundadır. Servis istasyonları, doğrudan imalatçı ve/veya ithalatçılar tarafından ya da yazılı 

bir sözleşme ile bu hizmetleri yürütmek üzere yetki verdikleri gerçek veya tüzel kişiler 

tarafından kurulabilir. 
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Resim 1.8: Yetkili servis 

 

İmalatçı-üretici ve/veya ithalatçılar, yazılı sözleşme yapmak suretiyle önceden 

kurulmuş ve bu alanda faaliyet gösteren servis istasyonları aracılığıyla da satış sonrası 

hizmetleri sağlayabilir. Servis istasyonlarının hizmet konularına göre Bakanlık veya 

görevlendireceği başka bir kuruluş ve/veya TSE tarafından tespit edilen teknik düzenleme 

veya standartlarda belirtilen özellikleri taşıması gerekir. 

 

İmal veya ithal edilen malın özelliği, kullanım amacı ve yeri ile satış miktarı dikkate 

alınarak Bakanlık tarafından belirlenen listede tespit ve ilan edilen servis istasyonlarının 

sayıları ve bunlarda aranacak özellikler, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşların da görüşü 

alınarak Bakanlıkça belirlenir ve/veya değiştirilir. 

 

 Servis istasyonlarının sorumlulukları 

 

 Tüketicinin bulunduğu yerde servis istasyonunun olmaması hâlinde satış 

sonrası hizmetlerin verilmesinden tüketiciye en yakın yerdeki servis 

istasyonu sorumludur. 

 

 Tüketiciye en yakın yerdeki servis istasyonunda satış sonrası hizmet 

verilmesinin mümkün olmaması durumunda; malın firma merkezine ya 

da diğer bir servis istasyonuna ulaştırılması ve geri gönderilmesi ile ilgili 

olarak nakliye, posta, kargo veya benzeri herhangi bir ulaşım gideri talep 

edilemez. 

 

 Servis istasyonları, ürünün bilgilerini içeren servis fişini düzenlemek ve 

bir nüshasını tüketicilere vermek zorundadır. 
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Resim 1.9: Bilgisayar teknik servisi 

 

 Kullanım ömrü süresince malın bakım ve/veya onarım süresi, garanti 

süresi içerisinde mala ilişkin arızanın servis istasyonuna bildirimi, garanti 

süresi dışında ise malın teslim tarihinden itibaren 30 iş gününü geçemez. 

 

 Servis istasyonları tarafından verilen montaj, bakım ve onarım hizmetiyle 

ilgili olarak bir yıl içerisinde aynı arızanın tekrarı hâlinde herhangi bir 

servis ücreti alınmaz. Tüketicinin malı kullanım kılavuzunda yer alan 

hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar bu madde kapsamı 

dışındadır. 

 

 Malın garanti süresi dışında, garanti belgesi ile satılması, zorunlu 

olmayan bir parçasının servis istasyonu tarafından değiştirilmesi ve/veya 

satılması durumunda, değişen parça için altı aydan aşağı olmamak üzere 

bir garanti süresi verilir. 
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Resim 1.10: Servis fişi 

 

Servis istasyonları, kendilerine intikal ettirilen arızalı mallar ile ilgili olarak aşağıda 

belirtilen hususları içeren servis fişini tekemmül ettirmek ve tüketicilere vermek zorundadır. 

 

 Yetkili servisin unvan, adres, telefon, telefaks ve diğer erişim bilgileri 

 Malın servis istasyonuna teslim veya mala ilişkin arızanın bildirim tarihi 

 Malın tüketiciye teslim tarihi 

 Malın arızası ve yapılan işlemler (Açık olarak yazılacaktır.) 

 Varsa ücreti 

 Servis yetkilisinin imzası 

 

Bakanlıkça belirlenen sayıda servis istasyonu kurmasına rağmen her coğrafi bölgede 

servisi bulunmayan imalatçılar-üreticiler ve/veya ithalatçılar; malın kullanım ömrü süresince 
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servis istasyonu sayıları her coğrafi bölgede en az 1, toplam 7 servis istasyonu sayısına 

ulaşıncaya kadar malın bakım ve onarımıyla ilgili olarak tüketicilerden nakliye, posta, kargo 

veya servis elemanlarının ulaşım gideri gibi herhangi bir ilave ücret talep edemez. 

 

Günümüz müşterileri artık bir ürünü satın alırken ürünün servis ağına özellikle dikkat 

etmektedir. Bulunduğu bölgede servisi olmayan ürünler, bilinçli tüketiciler tarafından tercih 

edilmemektedir. Bunun bilincinde olan işletmeler ise servis ağlarını geliştirerek müşteriye en 

iyi hizmeti vermek için büyük yatırımlar yapmaktadır.  

 

1.2.5. Hatalı Ürünü Hatasız Ürünle Değiştirme 
 

Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın; 

 

 Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren belirlenen garanti süresi içinde 

kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya 

farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi 

içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra 

bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması, 

 

 

Resim 1.11: Bozuk çıkan ürünleri yasal olarak değiştirmek zorunda olan firmalar 

 

 Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, 

 Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması hâlinde 

sırasıyla satıcısı, bayi, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-

üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün 

bulunmadığının belirlenmesi durumlarında tüketici malın ücretsiz 

değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 
Çevrenizde bulunan büyük firmalardan birinin tüketici hizmetleri bölümünü ziyaret 

ederek satış sonrası işlemlerle ilgili hizmetlerini inceleyip bir pano hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Müşteri hizmetleri bölümü bulunan bir 

işletme tespit ediniz. 

 Yakın çevrenizdeki mal ve hizmet veren 

kurum ve kuruluşlardan destek 

alabilirsiniz. 

 Müşteri hizmetleri bölümünden randevu 

talep ediniz. 

 Zamanı önceden belirlemelisiniz. 

 Görüşme yapılacak uzmanlardan 

randevu alınız. 

 Telefonla randevu alabilirsiniz. 

 Bilgi edinmek istediğiniz konularla ilgili 

görüşme formu hazırlayınız. 

 Görüşmenin kısa ve öz olmasına dikkat 

ediniz. 

 Randevu aldığınız gün ve saatte 

işletmede hazır bulununuz. 
 Ulaşım olanaklarını araştırınız. 

 Müşteri hizmetleri departmanının satış 

sonrası hizmetlerle ilgili işlemleri 

hakkında bilgi edininiz. 

 Firmaların satış sonrası hangi hizmetleri 

verdiği ile ilgili sorular 

hazırlayabilirsiniz. 

 Firmada yapılan satış sonrası işlemleri 

gözlemleyiniz. 

 Gözlem yaparken ayrıntılara dikkat 

ediniz. 

 Yaptığınız gözlem ve inceleme 

sonuçlarını yazılı olarak kaydediniz. 

 Titiz, temiz ve dikkatli çalışabilirsiniz. 

 Edindiğiniz bilgilerle örtüşecek görsel 

materyal bulunuz. 

 İnceleme sırasında izin alarak fotoğraf 

çekebilirsiniz. 

 Elde ettiğiniz bilgilerle görsel 

materyalleri panonuza yerleştiriniz. 

 Renkli fon kartonlarından, el işi 

kâğıtlarından faydalanabilirsiniz. 

 Hazırladığınız panoyu uygun bir yere 

asınız. 

 Panonuzu herkesin görebileceği bir yere 

asabilirsiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdaki işlemlerden hangisi satış sonrası destek hizmetlerinden değildir? 

A) Ürünün taşınması 

B) Ürünün montajı 

C) Satın alma işlemi 

D) Bakım ve onarım işlemleri 

 

2. Aşağıdaki özelliklerden hangisi günümüz müşterilerinin özelliklerinden biridir? 

A) Satın alma aşamasında bilgi toplaması 

B) Satın alacağı ürünler konusunda seçenekler üretmesi 

C) Satın alacağı ürünün firmasına dikkat etmesi 

D) Hepsi 

 

3. Endüstriyel alıcılar, satın alınan bir üründe en çok aşağıdakilerden hangisini 

önemsemektedir? 

A) Ürünün zamanında teslimi ve montajı 

B) Güler yüzlü satıcılar 

C) Ürünün satılabilirlik oranı 

D) Ürünün fiyatı 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi satış sonrası işlemlerde müşteri memnuniyetini saptamak için 

yapılan çalışmalardır? 

A) İzleme çalışmaları 

B) Bakım onarım çalışmaları 

C) Garanti hizmetleri 

D) Fiyatlandırma çalışmaları 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi firmaların müşteri ile ilişkilerini sürekli hâle getirmek için 

yaptıkları çalışmalardan biri değildir? 

A) Mektup gönderme 

B) Ev ziyaretleri 

C) Özel günlerde kutlama mesajı gönderme 

D) Kart gönderme 

 

6. Hem ürün hakkında bilgi veren hem de üreticiye ürünün kalitesi hakkında güvence 

veren belgeye ne denir? 

A) Kullanma kılavuzu 

B) Fatura 

C) Garanti belgesi 

D) Hiçbiri 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 



 

 17 

7. Üzerinde herhangi bir ibare olmaması durumunda bir malın garanti süresi ne kadardır? 

A) 1 yıl 

B) 2 yıl 

C) 3 yıl 

D) 4 yıl 

 

8. Bir malın tamir süresi en fazla kaç iş günüdür? 

A) 15 

B) 20 

C) 25 

D) 30 

 

9. Bir malın arızasının kaç güne kadar tamamlanamaması durumunda imalatçı veya 

üretici malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özellikte bir malı tüketicinin 

kullanımına sunmak zorundadır? 

A) 10 

B) 15 

C) 20 

D) 25 

 

10. Aşağıdaki bilgilerden hangisi garanti belgesinde bulunmak zorundadır? 

A) Fatura tarih ve sayısı 

B) Azami tamir süresi 

C) Malın tüketiciye teslim tarihi 

D) Hepsi 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz. 
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UYGULAMALI TEST 
 

Bir işletmede müşteri hizmetleri elemanı olarak çalışmaktasınız. Size gelen kusurlu bir 

cep telefonu ile ilgili şikâyeti değerlendirip satış sonrası destek hizmetleri kapsamında 

gerekli işlemleri yapınız. 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ 

 
Uygulamalı test sonunda aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

 

 Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Müşterinin şikâyetini dinlediniz mi?   

2 Satış fişini kontrol ettiniz mi?   

3 Garanti belgesini kontrol ettiniz mi?   

4 Şikâyet formu düzenlediniz mi?   

5 Ürünü teslim aldınız mı?   

6 Ürünü ve şikâyet formunu gerekli birime ilettiniz mi?   

7 Müşteriye süreç hakkında bilgi verdiniz mi?   

8 Sonuç hakkında bilgi verdiniz mi?   

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 
 

 

Satış sonrası destek hizmetlerine yönelik yasal uygulamaları araştırabileceksiniz. 

 

 

 

 
 Tüketiciyi korumaya yönelik hangi yasaların olduğunu araştırınız. 

 Bu yasalardan hangilerinin satış sonrası işlemleri kapsadığını araştırınız. 

 Edindiğiniz bilgilerle ilgili doküman hazırlayınız. 

 

 

2. SATIŞ SONRASI DESTEK 

HİZMETLERİNE YÖNELİK YASAL 

MEVZUAT 
 

2.1. ISO 9000 
 

Türk Standartları Enstitüsü 132 sayılı Kuruluş Yasası ile kendisine verilen 

“Standartlara uygun ve kaliteli üretimi teşvik edecek her türlü çalışmayı yapmak ve bunlarla 

ilgili belgeleri düzenlemek” görevini yerine getirirken standardizasyonun yanı sıra kalite 

konusuna da eğilmiş ve bu alanda yürüttüğü çalışmalar son yıllarda özel bir önem ve 

yoğunluk kazanmıştır. Avrupa Kalite Örgütü (EOQ) üyesi olarak kalite alanındaki 

uluslararası gelişmeleri yakından izlemektedir. Türk Standartlar Enstitüsü; Milletlerarası 

Elektroteknik Komisyonu (IEC), Avrupa Topluluğu Standart Kuruluşları (CEN ve 

CENELEC) üyesidir. 

 

Günümüz ekonomik ve teknolojik gelişmeleri ve Avrupa Birliği’ne uyum süreci 

kapsamında Türk Standartları Enstitüsü “TS-EN-ISO 9000 Yönetim Sistemleri”nin 

belgelendirme ve eğitim hizmetlerini de yürütmektedir. 

 

ISO; 1947 yılında kurulan ve yaptığı standardizasyon çalışmaları sonucu sanayiye, 

ticarete ve tüketicilere katkılar sağlayan ISO (International Organization for Standardization) 

Uluslararası Standard Organizasyonu’dur. TSE, ISO’nun üyesi ve Türkiye’deki tek 

temsilcisidir. 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 2.1: ISO 9001 Belgesi 

 

 TS-EN-ISO 9000 standartları dört temel standarttan oluşmaktadır. Bunlar; 

 TS-EN-ISO 9000:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ-

TEMEL KAVRAMLAR, TERİMLER, 

 

 TS-EN-ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ-

ŞARTLARI, 

 

 TS-EN-ISO 9004:2000 KALİTE YÖN. SİS. -PERFORMANSININ 

İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN KILAVUZ, 

 

 EN-ISO 19011:2000 KALİTE VE ÇEVRE TETKİKİ İÇİN 

KILAVUZ’DUR. 
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Artık bugünün dünyası çok küçülmüş, enformasyon, teknoloji ve iletişim alanındaki 

büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin 

yaşandığı ekonomik bir yarışa itmiştir. Mevcut dünya düzeninde ayakta kalabilmek, tüm 

sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla 

gerçekleşebilecektir. Bu da ancak kuruluşlarda, tasarım aşamasında başlayarak üretim, 

pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi 

hedefleyen kalite yönetim sisteminin uygulanmasıyla olacaktır. Günümüzde kalite yönetim 

sistemi konusunda ISO 9000 Kalite Sistem Standartları 1987 yılında yayımlandığı tarihten 

itibaren en fazla ilgiyi ve uygulama alanını bulan milletlerarası standartlar hâline gelmiştir.  

 

 

Resim 2.2: Uluslararası bir kalite yönetim standardı olan ISO 

 

TS-EN-ISO 9000 Kalite Standartları Serisi, etkili bir yönetim sisteminin nasıl 

kurulabileceğini, dokümante edilebileceğini ve sürdürebileceğini göz önüne sermektedir.  

 

 

Resim 2.3: ISO’nun Türkiye temsilcisi TSE 
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2.2. 4077 Sayılı TKHK’a Göre Satış Sonrası Müşteri Hizmetleri 

(Garanti Belgesi vb.) 

 

8.3.1995 gün ve 22221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 8.9.1995 günü yürürlüğe 

giren 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, TBMM’de yaklaşık dört ayı 

bulan görüşmeler sonucunda 23.2.1995 günü kabul edilmiştir. Bu Kanun, ülkemizde 

tüketiciyi korumaya yönelik en kapsamlı Kanun’dur.  

 

Bu Kanun’un amacı (...), kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği 

ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel 

tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu 

girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü 

örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir. 

 

Bu kanun, mal ve hizmet piyasalarında tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her 

türlü tüketici işlemini kapsar. Kanun beş kısımdan oluşmaktadır; 

 
 Birinci kısımda; amaç, kapsam ve tanımlar, 

 İkinci kısımda; tüketicinin korunması ve aydınlatılması, 

 Üçüncü kısımda; tüketici kuruluşları,  

 Dördüncü kısımda; yargılamaya ve cezaya ilişkin hükümler, 

 Beşinci kısımda; denetim, laboratuvar gibi çeşitli hükümler ayrıntılı şekilde 

açıklanmaktadır. 

 

Kanun’un ikinci kısmının 13. maddesinde garanti belgesi ile ilgili şu hükümler yer 

almaktadır: 

İmalatçı veya ithalatçılar ithal ettikleri veya ürettikleri sanayi malları için Bakanlıkça 

onaylı garanti belgesi düzenlemek zorundadır. Mala ilişkin faturanın tarih ve sayısını içeren 

garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu satıcı, bayi veya 

acenteye aittir. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve asgari iki yıldır. 

Ancak özelliği nedeniyle bazı malların garanti şartları, Bakanlıkça başka bir ölçü birimi ile 

belirlenebilir. 

 

Satıcı, garanti belgesi kapsamındaki malların garanti süresi içerisinde arızalanması 

hâlinde malı işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında 

hiçbir ücret talep etmeksizin tamir ile yükümlüdür. 

 

Tüketici onarım hakkını kullanmışsa garanti süresi içerisinde sık arızalanması 

nedeniyle maldan yararlanamamanın süreklilik arz etmesi veya tamiri için gereken azami 

sürenin aşılması veya tamirinin mümkün bulunmadığının anlaşılması hâllerinde, 4’üncü 

maddede yer alan diğer seçimlik haklarını kullanabilir. Satıcı bu talebi reddedemez. 
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Resim 2.4: Kanunlara göre sattıkları ürünlerin yeteri kadar yedek parça stoğunu bulundurmak 

zorunda olan üreticiler 

 

Tüketicinin bu talebinin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, bayi, acente, imalatçı-

üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Tüketicinin malı kullanım kılavuzunda yer alan 

hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar, iki ve üçüncü fıkra hükümleri 

kapsamı dışındadır. 

 

 

Resim 2.5: Kullanım kılavuzu örneği 

 

Bakanlık, hangi sanayi mallarının garanti belgesi ile satılmak zorunda bulunduğunu ve 

bu malların arızalarının tamiri için gereken azami süreleri Türk Standartları Enstitüsü’nün 

görüşünü alarak tespit ve ilanla görevlidir. 

 

Yine Kanun’un 2. kısmının 15. maddesinde satış sonrası işlemlerle ilgili şu maddeler 

yer almaktadır: 
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İmalatçı veya ithalatçılar; sattıkları, ürettikleri veya ithal ettikleri sanayi malları için o 

malın Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince yeterli teknik personel ve 

yedek parça stoku bulundurmak suretiyle bakım ve onarım hizmetlerini sunmak zorundadır. 

 

İmalatçı veya ithalatçıların bulundurmaları gereken yedek parça stok miktarı 

Bakanlıkça belirlenir. 

 

İthalatçının herhangi bir şekilde ticari faaliyetinin sona ermesi hâlinde kullanım ömrü 

süresince bakım ve onarım hizmetlerini, o malın yeni ithalatçısı sunmak zorundadır. 

 

Bakanlık, hangi mallar için servis istasyonları kurulmasının zorunlu olduğu ile servis 

istasyonlarının kuruluş ve işleyişine dair usul ve esasları Türk Standartları Enstitüsü’nün 

görüşünü alarak tespit ve ilanla görevlidir. 

 

Garanti belgesiyle satılmak zorunda olan bir sanayi malının garanti süresi sonrasında 

arızalanması durumunda, o malın Bakanlıkça belirlenen azami tamir süresi içerisinde 

onarımı zorunludur. 

 

2.3. Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında 

Yönetmelik 
 

14 Haziran 2003 gün ve 25138 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 

sanayi mallarının satış sonrası hizmetleri hakkında yönetmelik, satış sonrası hizmetleri 

ayrıntılı biçimde kapsamaktadır. 

 

Bu Yönetmeliğin amacı, sanayi mallarının kullanım ömürleri ile satış sonrası montaj, 

bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

 

Bu yönetmeliğin kapsamı, imalatçı – üretici ve/veya ithalatçıların satış sonrası montaj, 

bakım ve onarım hizmetlerini vermek zorunda oldukları Bakanlık tarafından belirlenen 

listede yer alan; sattıkları, ürettikleri veya ithal ettikleri mallara uygulanır. 

 

 

Resim 2.6: Her coğrafi bölgede bir servis istasyonu açmadan tüketiciden bakım, onarım ve 

ulaşım giderleri için ücret talep edemeyen firmalar 
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Bu Yönetmelik, 23.2.1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 

Kanun’un 31’inci maddesi ve bu Kanun’un 4822 sayılı Kanunla değişik 15’inci maddesine 

dayanılarak düzenlenmiştir. 

 

 

Resim 2.7: Satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi 

 

 

Bu Yönetmelik’te geçen; 
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 Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını, 

 Genel Müdürlük: Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğünü, 

 TSE: Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığını, 

 Kanun: 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu, 

 Mal: Alışverişe konu olan taşınır eşyalardan Bakanlıkça tespit ve ilan edilen, 

satış sonrası hizmet istenecek ürünler listesinde yer alan malı, 

 Kullanım ömrü: Malın tüketiciye teslimi tarihinden başlayan ve bu Yönetmeliğe 

ekli listede her mal grubu için tespit edilen süreleri, 

 Servis istasyonu: İmalatçı-üretici ve/veya ithalatçıların sattıkları, ürettikleri veya 

ithal ettikleri mallar için kullanım ömürleri süresince satış sonrası montaj, 

bakım ve onarım hizmetlerini yürütmek üzere kendileri tarafından ve/veya 

aralarındaki sözleşme uyarınca bu amaçla yetki verilen gerçek veya tüzel kişiler 

tarafından kurulan ya da kurulmuş bulunan tesisleri, 

 İmalatçı-üretici: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere bu Yönetmeliğe ekli 

listedeki mallardan, tüketiciye sunulmuş olanları üretenler ile mal üzerine kendi 

ayırt edici işaretini, ticari markasını veya unvanını koyarak satışa sunanları, 

 İthalatçı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere bu Yönetmeliğe ekli listede 

sayılan mallardan tüketiciye sunulmuş olan malları yurt dışından getirerek satışa 

sunan gerçek veya tüzel kişiyi, 

 Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri 

kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişileri, 

 Satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi: Yurt içinde üretilen veya ithal edilen 

mallar ile ilgili olarak Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince 

imalatçı-üretici ve/veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım, 

onarım hizmetleri için yeterli teknik kadro, takım, teçhizat ile Bakanlıkça 

belirlenen miktarlarda yedek parça bulunduğunu gösteren ve firmanın unvanı ile 

merkez adresine göre düzenlenen belgeyi ifade eder. 

 

Bu Yönetmelik; imalatçı- üretici ve/veya ithalatçıların satış sonrası montaj, bakım ve 

onarım hizmetlerini vermek zorunda oldukları ekli listede yer alan; sattıkları, ürettikleri veya 

ithal ettikleri mallara uygulanır. 

 

Ayrıca Yönetmelik’te; servis istasyonlarının kuruluşu, başvuru ve izin, satış sonrası 

hizmetleri, yeterlilik belgesi geçerlilik süresi, vize ve diğer işlemler, satış sonrası hizmetleri 

yeterlilik belgesinin iptali, servis istasyonlarının özellikleri ve sayısı, servis istasyonlarının 

sorumlulukları, servis fişi, yedek parça stoku, servis istasyonlarının kontrolü vb. konular 

Yönetmelik çerçevesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

 

2.4. Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik 
 

Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik 14 Haziran 2003 gün ve 25138 

sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.  
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Yönetmeliğin amacı; hangi malların garanti belgesi ile satılmak zorunda olduğunu, 

bunların azami tamir sürelerini ve garanti belgesinin onaylanmasına ve uygulanmasına 

ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

 

Yönetmeliğin kapsamı; garanti belgesi ile satılmak zorunda olan, Bakanlıkça 

belirlenmiş listede yer alan ve tüketici işlemine konu olan mallara uygulanır. 

 

Dayanak ise; bu Yönetmelik, 23.2.1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması 

Hakkında Kanun’un 31’inci maddesi ve bu Kanun’un 4822 sayılı Kanunla değişik 13’üncü 

maddesine dayanılarak düzenlenmiştir. 

 

Bu yönetmelikte geçen; 

 

 Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını, 

 Genel Müdürlük: Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğünü, 

 İl müdürlüğü: Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünü, 

 TSE: Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığını, 

 Kanun: 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu, 

 Mal: Alışverişe konu olan taşınır eşyalardan Bakanlıkça bu Yönetmeliğin eki 

listede tespit ve ilan edilen, garanti belgesi ile satılması zorunlu olan malı, 

 Garanti belgesi: İmalatçı–üretici veya ithalatçıların sattıkları, ürettikleri ve/veya 

ithal ettikleri mallar için düzenlenen ve malın garanti süresi içerisinde meydana 

gelebilecek arızalarının en az iki yıl süreyle veya özelliği nedeniyle belirlendiği 

ölçü birimi içerisinde ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesinin, tamirinin, 

bedel iadesinin veya bedel indiriminin taahhüt edildiğini ve satıcı ile tüketicinin 

yükümlülüklerini gösteren belgeyi tanımlar. 

 Servis istasyonu: İmalatçı - üretici ve/veya ithalatçıların ürettikleri veya ithal 

ettikleri mallar için kullanım ömürleri süresince satış sonrası montaj, bakım ve 

onarım hizmetlerini yürütmek üzere kendileri tarafından ve/veya aralarındaki 

sözleşme uyarınca bu amaçla yetki verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından 

kurulan ya da kurulmuş bulunan tesisleri tanımlar. 

 İmalatçı-üretici: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere bu Yönetmeliğe ekli 

listedeki mallardan, tüketiciye sunulmuş olanları üretenler ile mal üzerine kendi 

ayırt edici işaretini, ticari markasını veya unvanını koyarak satışa sunanları, 

 İthalatçı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere bu Yönetmeliğe ekli listede 

sayılan mallardan herhangi birini yurt dışından getirerek satışa sunan gerçek 

veya tüzel kişiyi, 

 Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri 

kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder. 

 

Yönetmelik’te; garanti belgesi düzenleme zorunluluğu, garanti ve tamir süresi, garanti 

belgesinde bulunması zorunlu bilgiler, garanti belgesi geçerlilik süresi, vize ve diğer 

işlemler, garanti belgesi iptali vb. konular ayrıntılı olarak açıklanmıştır.  
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Resim 2.8: Garanti belgesi ve servis fişi örneği 

 

Bu kanun’un haricinde ise Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Yönetmeliği, Tüketici 

Konseyi Yönetmeliği, Reklâm Kurulu Yönetmeliği, Tacir ve Sanayicilerce 507 Sayılı Esnaf 

ve Küçük Sanatkârlar Kanunu, tüketiciyi bilgilendirmeye ve korumaya yönelik diğer 

yasalara örnek verilebilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

Satış sonrası işlemleri ile ilgili hangi yasaların olduğunu ve bu yasalardan insanların 

hangi ölçüde bilgi sahibi olduğunu araştırarak bir afiş hazırlayınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Satış sonrası işlemleri kapsayan 

yasaları araştırınız. 

 İnternetten ve yazılı kaynaklardan 

yararlanabilirsiniz, araştırabilirsiniz. 

 Satış sonrası işlemleri kapsayan 

yasaların tüketiciye hangi hakları 

verdiğini araştırınız. 

  İlinizde bulunan tüketici derneklerine 

giderek araştırabilirsiniz. 

 Bu hakları belirten bir anket formu 

hazırlayınız. 

 Anketi hazırlarken uyulacak kurallarla 

ilgili öğretmeninizden yardım 

alabilirsiniz. 

 Çevrenizde bulunan en az 40 kişiye 

anketi uygulayarak tüketicilerin 

haklarından ne kadar haberdar 

olduklarını tespit ediniz. 

 Anketi öğrenci ve öğretmenlere 

uygulayabilirsiniz. 

 Ankette elde edilen sonuçları çeteleme 

yaparak bulunuz. 

 Çeteleme yaparken ve yüzdeleri alırken 

EXCEL programından 

yararlanabilirsiniz. 

 Bulduğunuz sonuçlarla arkadaşlarınızın 

sonuçlarını karşılaştırınız. 

 Arkadaşlarınızın da verilerini 

gruplandırmasına yardımcı olabilirsiniz. 

 Elde ettiğiniz sonuçlarla birlikte satış 

sonrası müşterilerin hangi hakları 

olduğunu gösteren bir afiş hazırlayınız. 

  Afişin renkli ve dikkat çekici olmasına 

özen gösterebilirsiniz. 

 Afişi okulun görünen bir kısmına 

asarak diğer öğrencilerin ve 

öğretmenlerin de bilgi sahibi olmasını 

sağlayınız. 

 Afişi öğrenci ve öğretmenlerin önünden 

yoğun olarak geçtikleri bir duvara 

asabilirsiniz. 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi TSE’nin hazırlamış olduğu bir Yönetmelik’tir? 

A) TKHK 

B) ISO 9000 

C) Vergi mevzuatı 

D) Satın Alma Yönetmeliği 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi ISO’yu tanımlar? 

A) Uluslararası satış organizasyonu 

B) Uluslararası hukuk organizasyonu 

C) Uluslararası standart organizasyonu 

D) Hiçbiri 

 

3. ISO’nun Türkiye temsilcisi hangi kuruluştur? 

A) DPT 

B) TSE 

C) TPDK 

D) MEB 

 

4. TSE ISO 9000 kaç temel standarttan oluşmaktadır? 

A) 4 

B) 5 

C) 6 

D) 7 

 

5. Tüketiciyi korumaya yönelik en kapsamlı Kanun aşağıdakilerden hangisidir? 

A) ISO 9000 

B) Sanayi Mallarının Satışı Sonrası Yönetmelik 

C) Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik 

D) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 

 

6. Tüketicinin korunmasına yönelik yasalardan sorumlu olan Bakanlık aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

B) Ulaştırma Bakanlığı 

C) Sağlık Bakanlığı 

D) Millî Eğitim Bakanlığı 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Sanayi Mallarının Satışı Sonrası Yönetmeliği’nde aşağıdaki konulardan hangisine 

değinilmemiştir? 

A) Servis istasyonlarının kuruluşu 

B) İş yeri açma kuralları 

C) Servis istasyonları vize işlemleri 

D) Yedek parça stoku 

 

8. Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’te aşağıdaki konulardan 

hangisi yer almaz? 

A) Garanti ücreti 

B) Garanti süresi 

C) Garanti şartları 

D) Garanti belgesi iptali 

 

9. Tüketiciyle ilgili yönetmeliklerden sorumlu olan Genel Müdürlük aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Tüketici Hakları Genel Müdürlüğü 

B) Tüketici Sorunları Genel Müdürlüğü 

C) Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü 

D) Türkiye Rekabet Kurumu 

 

10. İmalatçı - üretici ve/veya ithalatçıların ürettikleri veya ithal ettikleri mallar için 

kullanım ömürleri süresince satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerini 

yürütmek üzere aşağıdaki birimlerden hangisini kurmak zorundadır? 

A) Satış istasyonları 

B) Servis istasyonları 

C) Garanti istasyonları 

D) Hiçbiri 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz. 
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UYGULAMALI TEST 

 
Satın aldığınız bir gömleğin eve gidince ayıplı olduğunu gördünüz. Yasal haklarınız 

çerçevesinde mağazaya başvurarak ürünü değiştiriniz. 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ 

 
Uygulamalı test sonunda aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Ürünün ayıbını belirlediniz mi?   

2 Ürünün satış ve garanti belgesini hazırladınız mı?   

3 Mağazaya yasal süre içerisinde başvurdunuz mu?   

4 Şikâyetiniz hakkında detaylı bilgi verdiniz mi?   

5 Çözüm hakkında alternatifleri aldınız mı?   

6 En uygun alternatifi seçip çözümü istediniz mi?   

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Canlı ya da cansız bütün varlıkların iyi durumlarının korunması ve devamının 

sağlanması ile ilgili tedbir ve faaliyetlerin sürekli olarak yerine getirilmesi işlemine ne 

denir? 

A) Tamir 

B) Bakım 

C) Onarım 

D) Yenileme 

 

2. Bir arıza veya hasar sonucu işleyemez hâle gelen bir mamulün işler hâle sokulmasına 

ne denir?  

A) Tamir 

B) Bakım 

C) Onarım 

D) Yenileme 

 

3. Servis istasyonları tarafından düzenlenen servis fişinde aşağıdaki bilgilerden hangisi 

bulunmaz? 

A) Malın tüketiciye teslim tarihi 

B) Servis yetkilisinin imzası 

C) Malın arızası 

D) Garanti süresi 

 

4. Firmalar, her coğrafi bölgede kaç servis istasyonu sayısına ulaşıncaya kadar malın 

bakım ve onarımıyla ilgili olarak tüketicilerden nakliye, posta, kargo veya servis 

elemanlarının ulaşım gideri gibi herhangi bir ilave ücret talep edemez? 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

 

5. Bir ürünün farklı arızalarının sayısı kaç tane olursa firma ürünü yenisiyle değiştirmek 

zorundadır? 

A) 2 

B) 3 

C) 4 

D) 5 

 

6. Aşağıdaki Yönetmeliklerden hangisi satış sonrası destek hizmetleri hakkında kurallar 

içermektedir? 

A) ISO 9000 

B) Sanayi Mallarının Satışı Sonrası Yönetmelik 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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C) Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik 

D) Hepsi 

 

7. İllerde tüketicinin korunması ve tüketici haklarından sorumlu olan il müdürlüğü 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İl ticaret müdürlüğü 

B) Sanayi Odası 

C) Tüketici hakları müdürlüğü 

D) Sanayi ve ticaret il müdürlüğü 

 

8. Tüketiciye sunulmuş olan malları yurt dışından getirerek satışa sunan gerçek veya 

tüzel kişiye ne denir? 

A) İhracatçı 

B) İthalatçı 

C) Satıcı 

D) Aracı 

 

9. Tüketici onarım hakkını kullanmışsa garanti süresi içerisinde sık arızalanması 

nedeniyle maldan yararlanamamanın süreklilik arz etmesi veya tamiri için gereken 

azami sürenin aşılması veya tamirinin mümkün bulunmadığının anlaşılması hâllerinde 

tüketici aşağıdaki haklarından hangisini kullanabilir? 

A) Malın yenisiyle değiştirilmesi 

B) Malın ücretinin iki katı olarak geri ödenmesi 

C) Firmanın kapatılması 

D) Satan bayinin bayiliğinin iptali 

 

10. Malın garanti süresi dışında garanti belgesi ile satılması zorunlu olmayan bir 

parçasının servis istasyonu tarafından değiştirilmesi ve/veya satılması durumunda, 

değişen parça için kaç aydan aşağı olmamak üzere bir garanti süresi verilir? 

A) 4 

B) 6 

C) 8 

D) 12 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 

 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1 CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 D 

3 A 

4 A 

5 B 

6 C 

7 B 

8 D 

9 B 

10 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 C 

3 B 

4 A 

5 D 

6 A 

7 B 

8 A 

9 C 

10 B 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 C 

3 D 

4 A 

5 C 

6 D 

7 D 

8 B 

9 A 

10 B 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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