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ÖNSÖZ
Günümüzde
yo÷un
rekabet
ortamÕnda yaúanan tüm ekonomik
faaliyetlerin hedefindeki temel amaç
tüketimdir. Bu sebeple, ekonomik
faaliyetlerde nihai bir rol üstlenen
tüketiciler piyasalarÕn en önemli
aktörleri arasÕnda yer almaktadÕr.
Yaúanan
bu
yo÷un
rekabet
ortamÕnda üreticiler, ithalatçÕlar,
satÕcÕlar ve sa÷layÕcÕlar mal ve
hizmetlerini
çeúitli
pazarlama
yöntemleriyle
tüketicilere
ulaútÕrmaya çalÕúmaktadÕrlar.
Gerek ülkemizde gerekse dünyada sürdürülebilir kalkÕnmayÕ ve refahÕ sa÷layacak tüketim
yapÕsÕnÕ tesis etmek, toplumlara bilinçli tüketim anlayÕúÕnÕ kazandÕrmakla mümkündür. Bu
amaçla tüketim toplumu olmak yerine, dünyayÕ daha yaúanÕr kÕlan bir tüketim kültürü iúler
hale getirilmelidir. Toplumumuzun geleneksel yapÕsÕnÕn temellerinde, tüketimle ilgili olarak,
kanaat ve israf etmeksizin tüketme anlayÕúÕ vardÕr. Tüketici hukuku alanÕnda Ticaret BakanlÕ÷Õ
olarak bizler de geçmiúimizdeki bu tüketim kültüründen almÕú oldu÷umuz bayra÷Õ taúÕmaya
devam ediyoruz. BakanlÕ÷ÕmÕzÕn bu konudaki en önemli çalÕúmalarÕndan biri, 6502 sayÕlÕ
Tüketicinin KorunmasÕ HakkÕnda Kanun uyarÕnca teúkil edilen tüketici hakem heyetleridir.
Tüketici hakem heyetleri, Kanun koyucu tarafÕndan tüketici iúleminin taraflarÕ olan
tüketiciler ile satÕcÕlar ve sa÷layÕcÕlar arasÕnda ortaya çÕkan uyuúmazlÕklarÕn tüketiciler
açÕsÕndan masrafsÕz ve hÕzlÕ bir úekilde çözüme kavuúturulmasÕ amacÕyla baúvurulmasÕ zorunlu
yargÕ dÕúÕ bir çözüm merci olarak kurgulanmÕú ve ilk defa kurulduklarÕ 1995 yÕlÕndan bu yana
14 milyonun üzerinde tüketici uyuúmazlÕ÷Õna iliúkin baúvuruyu karara ba÷lamÕúlardÕr.
Tüketici hukukunun sürekli de÷iúiklik gösteren dinamik yapÕsÕ nedeniyle tüketicinin
korunmasÕna iliúkin mevzuat da zaman zaman güncellenmekte ve yeni geliúmelere
uyarlanmaktadÕr. Bu kapsamda, tüketici hakem heyetleri çözümü için önlerine gelen hukuki
uyuúmazlÕklarla ilgili 6502 sayÕlÕ Kanun uyarÕnca tüketici hakem heyetlerinin kurulmasÕndan
ve koordinasyonlarÕnÕn sa÷lanmasÕndan sorumlu olan BakanlÕ÷ÕmÕzdan uygulamaya yönelik
hukuki görüúler talep etmektedirler.
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Bu kitap BakanlÕ÷ÕmÕz Tüketicinin KorunmasÕ ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü÷ü
tarafÕndan tüketici hakem heyetlerinin uygulamalarÕnda ve birbirine benzer tüketici
uyuúmazlÕklarÕna iliúkin aldÕklarÕ kararlarda yeknesaklÕ÷Õn sa÷lanmasÕ amacÕyla hazÕrlanmÕútÕr.
Bu eserin yürüttükleri faaliyetlerde tüketici hakem heyeti üyelerine ve raportörlerine
faydalÕ olmasÕnÕ diler, eme÷i geçen BakanlÕ÷ÕmÕz Tüketicinin KorunmasÕ ve Piyasa Gözetimi
Genel Müdürlü÷ü çalÕúanlarÕna teúekkür ederim.

Ruhsar PEKCAN
Ticaret BakanÕ
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HakkÕnda Kanun ve 25 adet uygulama Yönetmeliklerinin temel amacÕ, kamu yararÕna uygun
olarak tüketicilerin sa÷lÕk ve güvenli÷i ile ekonomik çÕkarlarÕnÕ koruyucu, zararlarÕnÕ tazmin
edici, çevresel tehlikelerden korunmasÕnÕ sa÷layÕcÕ, tüketiciyi aydÕnlatÕcÕ ve bilinçlendirici
önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu giriúimlerini özendirmek ve bu konulardaki
politikalarÕn oluúturulmasÕnda gönüllü örgütlenmeleri teúvik etmeye iliúkin hususlarÕ
düzenlemektir.
Bu kapsamda BakanlÕk olarak, tüketici bilincinin artÕrÕlmasÕ ve yaúanan tüketici
sorunlarÕna çözüm bulunmasÕ amaçlarÕyla her platformu de÷erlendirmeye çalÕúÕyoruz. Çeúitli
kurum ve kuruluúlarca düzenlenen panel, konferans, çalÕútay, radyo ve televizyon
programlarÕna aktif olarak katÕlÕm sa÷lÕyoruz. “ALO 175 Tüketici DanÕúma HattÕ” aracÕlÕ÷Õyla
tüketicilerimizin sorunlarÕnÕ dinleyip bunlarÕn çözümü için yol gösteriyoruz. AyrÕca, sosyal
medya üzerinde oluúturdu÷umuz “e-tüketici” hesaplarÕyla güncel konularÕ tüketicilerimizle
paylaúarak onlarÕn sorularÕnÕ cevaplandÕrÕyoruz. BakanlÕ÷ÕmÕzÕn www.ticaret.gov.tr internet
adresi üzerinden tüketicileri ilgilendiren konularda paylaúÕmlarda bulunuyor, úikâyetlerini
elektronik ortamda alÕyoruz. Bileúeni oldu÷umuz birçok proje kapsamÕnda ve bireysel olarak,
tüketici e÷itimine yönelik internet siteleri, e÷itim materyalleri, broúürler, kitapçÕklar ve kÕsa
filmler hazÕrlÕyoruz. BunlarÕn yanÕ sÕra, BakanlÕ÷ÕmÕza ulaúan tüketici úikâyeti baúvurularÕnÕ
çözüme kavuúturuyor, úikâyet üzerine ve resen denetim onaylarÕ alÕyoruz. Tüketici hakem
heyetlerimizle tüketiciler ile satÕcÕ ve sa÷layÕcÕlar arasÕndaki uyuúmazlÕklarÕn mahkemeye
yansÕmadan masrafsÕz, hÕzlÕ ve kolay bir úekilde çözüme ba÷lanmasÕnÕ sa÷lÕyoruz Reklam
Kurulu aracÕlÕ÷Õyla tüketicilerin sa÷lÕk ve güvenli÷i ile ekonomik çÕkarlarÕnÕn ticari reklamlar
vasÕtasÕyla zedelenmesini engellemek için gerekli tedbirleri alÕyoruz. Tüketicilerimizin sadece
ekonomik çÕkarlarÕnÕ de÷il sa÷lÕk ve güvenliklerini koruma noktasÕnda da gerekli tüm
çalÕúmalarÕ piyasa gözetimi ve denetimi mevzuatÕ kapsamÕnda yürütüyoruz. Ticaret øl
Müdürlüklerinde ve tüketici hakem heyetlerinde görev yapan personelimizi çeúitli e÷itim
programlarÕna tabi tutuyoruz.
Tüketici hakem heyetleri, gerek tüketicilerin, gerekse satÕcÕ ve sa÷layÕcÕlarÕn tüketici
uyuúmazlÕklarÕnÕn çözümü amacÕyla baúvurabilecekleri yargÕ dÕúÕ bir uyuúmazlÕk çözüm
mercidir. Tüketici hakem heyetleri, geçen 24 yÕllÕk süreçte bir taraftan yargÕnÕn iú yükünü
önemli ölçüde azaltmÕú, di÷er taraftan kolay ulaúÕlabilir olmalarÕ, masrafsÕz ve hÕzlÕ bir çözüm
yolu sunmalarÕ nedeniyle tüketicilerin güvenini kazanmÕú ve tüketicileri haklarÕnÕ aramalarÕ
konusunda cesaretlendirmiútir.
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Bu çalÕúma daha önce yayÕmlamÕú oldu÷umuz “Tüketici Hakem Heyetleri ve
Tüketiciler TarafÕndan SÕkça Sorulan Sorular” isimli kitabÕn güncellenmiú ve geliútirilmiú
halidir. Bu basÕmda tüketici hakem heyetlerinden gelen yeni hukuki görüú taleplerine iliúkin
verilen cevap yazÕlarÕna da yer verilerek daha önce yer alan sÕkça sorulan sorularÕn cevaplarÕ
güncellenmiútir.
Tüketici hakem heyetleri üyeleri ve raportörleri için el kitabÕ niteli÷inde olan bu
çalÕúmanÕn tüm ilgililere faydalÕ olmasÕnÕ temenni eder, eme÷i geçen tüm mesai arkadaúlarÕma
teúekkür ederim.
Ahmet ERDAL
Tüketicinin KorunmasÕ ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü
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TÜKETøCø HAKEM HEYETLERø
TARAFINDAN
SIKÇA SORULAN SORULAR

www.tuketici.ticaret.gov.tr
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TÜKETøCø HAKEM HEYETLERø
TARAFINDAN SIKÇA SORULAN
SORULAR
I- TÜKETøCø HAKEM HEYETLERøNøN
GÖREV ALANINA øLøùKøN SORULAR
1- Tüketici hakem heyetlerinin görev alanÕ nedir?

6502 sayÕlÕ Tüketicinin KorunmasÕ HakkÕnda Kanun’un “Kuruluúu ve görev
alanÕ” baúlÕklÕ 66 ncÕ maddesi uyarÕnca tüketici hakem heyetleri, tüketici iúlemleri ile
tüketiciye yönelik uygulamalardan do÷abilecek uyuúmazlÕklara çözüm bulmak amacÕyla
kurulmuútur.

6502 sayÕlÕ Kanun’un, “TanÕmlar” baúlÕklÕ 3 üncü maddesinde “tüketici
iúlemi” mal veya hizmet piyasalarÕnda kamu tüzel kiúileri de dâhil olmak üzere, ticari veya
mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adÕna ya da hesabÕna hareket eden gerçek veya
tüzel kiúiler ile tüketiciler arasÕnda kurulan, eser, taúÕma, simsarlÕk, sigorta, vekâlet, bankacÕlÕk
ve benzeri sözleúmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleúme ve hukuki iúlemi ifade eder
úeklinde tanÕmlanmÕútÕr.
Söz konusu tanÕmla, daha önce yüksek yargÕ kararlarÕ ile mülga 4077 sayÕlÕ Tüketicinin
KorunmasÕ HakkÕnda Kanun dolayÕsÕyla tüketici hakem heyetlerinin görev alanÕ dÕúÕnda
bÕrakÕlan eser, taúÕma, sigorta ve bankacÕlÕk sözleúmeleri 6502 sayÕlÕ Kanun dolayÕsÕyla
tüketici hakem heyetlerinin görev alanÕna alÕnmÕú olmaktadÕr. AyrÕca bir çeúit taúÕma
sözleúmesi oldu÷u göz önüne alÕndÕ÷Õnda, kargo sözleúmelerinden kaynaklanan
uyuúmazlÕklarÕn da tüketici hakem heyetlerinin görev alanÕna girdi÷i de÷erlendirilmektedir.

6502 sayÕlÕ Kanun’un, “Baúvuru” baúlÕklÕ 68 inci maddesinde, de÷eri dört bin
Türk LirasÕnÕn altÕnda bulunan uyuúmazlÕklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, altÕ bin Türk
LirasÕnÕn altÕnda bulunan uyuúmazlÕklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükúehir
statüsünde bulunan illerde ise dört bin Türk LirasÕ ile altÕ bin Türk LirasÕ arasÕndaki
uyuúmazlÕklarda il tüketici hakem heyetlerine baúvurunun zorunlu oldu÷u; bu de÷erlerin
üzerindeki uyuúmazlÕklar için tüketici hakem heyetlerine baúvuru yapÕlamayaca÷Õ; belirtilen
parasal sÕnÕrlarÕn her takvim yÕlÕ baúÕndan itibaren geçerli olmak üzere, o yÕl için 4/1/1961
tarihli ve 213 sayÕlÕ Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarÕnca
tespit ve ilan edilen yeniden de÷erleme oranÕnda artÕrÕlarak uygulanaca÷Õ ve bu artÕúlarÕn
hesabÕnda on Türk LirasÕnÕn küsurunun dikkate alÕnmayaca÷Õ düzenlenmiútir.
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Bu ba÷lamda tüketici hakem heyetlerine baúvuruda belirleyici ve bir arada
bulunmasÕ gereken unsurlar úunlardÕr:
UyuúmazlÕ÷Õn 6502 sayÕlÕ Kanun kapsamÕnda bir tüketici iúleminden
veya tüketiciye yönelik bir uygulamadan kaynaklanmasÕ di÷er bir
ifade ile uyuúmazlÕ÷Õn taraflarÕndan birinin tüketici di÷er tarafÕn ise
satÕcÕ ve/veya sa÷layÕcÕ olmasÕ,
¾ UyuúmazlÕk konusunun her yÕl belirlenen parasal sÕnÕrlarÕn altÕnda
kalmasÕdÕr.
¾

DolayÕsÕyla
girmemektedir:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

aúa÷Õdaki

alanlar

tüketici

hakem

heyetlerinin

görev

alanÕna

6502 sayÕlÕ Kanun’un 77 nci maddesinde düzenlenen cezai yaptÕrÕmlar,
ødari yargÕ alanÕna giren uyuúmazlÕklar,
øhtiyati tedbirler,
øhtiyati haciz,
Delil tespiti,
AldatÕcÕ reklam ve ilanlar,
Bir seri ayÕplÕ malÕn toplatÕlmasÕna iliúkin talepler.

Tüketici mevzuatÕndan kaynaklanan her türlü uyuúmazlÕkla ilgili ihtiyati tedbir,
ihtiyati haciz ve delil tespiti taleplerine, parasal de÷erine bakÕlmaksÕzÕn, tüketici
mahkemelerince bakÕlÕr ve bu mahkemelerce karara ba÷lanÕr.

2- 6502 sayÕlÕ Kanun’un “Baúvuru” baúlÕklÕ 68 inci maddesinin 1 inci fÕkrasÕnda
geçen “de÷eri dört bin Türk LirasÕnÕn altÕnda” ve “altÕ bin Türk LirasÕnÕn
altÕnda” ifadeleri “4000 TL”yi ve “6000 TL”yi kapsamakta mÕdÕr? Tüketici
hakem heyetlerine baúvurunun bir alt sÕnÕrÕ var mÕdÕr?

6502 sayÕlÕ Kanun’un “Baúvuru” baúlÕklÕ 68 inci maddesinde düzenlenen ve
tüketici hakem heyetlerine baúvuru yapÕlabilmesine iliúkin limitleri belirleyen parasal sÕnÕrlar,
her takvim yÕlÕ baúÕndan itibaren geçerli olmak üzere, o yÕl için tespit ve ilan edilen yeniden
de÷erleme oranÕnda arttÕrÕlarak uygulanmaktadÕr.
6502 sayÕlÕ Kanun’un “Baúvuru” baúlÕklÕ 68 inci maddesinde “(…) de÷eri
(…) Türk LirasÕnÕn altÕnda” ifadesi kullanÕlmÕú oldu÷undan il ve ilçe tüketici hakem
heyetleri Kanunun ilgili maddesi uyarÕnca belirlenen miktarÕn altÕndaki
uyuúmazlÕklar için görevlidirler.
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6502 sayÕlÕ Kanun’un “Baúvuru” baúlÕklÕ 68 inci maddesinde, tüketici hakem
heyetlerine yapÕlacak baúvurular için üst sÕnÕrlar belirlenmiú olmakla birlikte, herhangi bir alt
sÕnÕr öngörülmemiútir. Di÷er bir ifadeyle, tüketici hakem heyetlerine baúvurunun bir alt sÕnÕrÕ
bulunmamaktadÕr.

3- Görevli hakem heyetinin tespitinde baúvuru tarihi mi karar tarihi mi esas
alÕnmalÕdÕr?

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nin “Görev alanÕ” baúlÕklÕ 6 ncÕ
maddesinde görevli tüketici hakem heyetinin tespitinde baúvuru tarihindeki parasal
sÕnÕrlarÕn esas alÕnaca÷Õ düzenlenmiútir.

4- Mülga 4077 sayÕlÕ Tüketicinin KorunmasÕ HakkÕnda Kanun yürürlükteyken
verilmiú ancak uyuúmazlÕk konusu 1.272,19 TL’nin üzerinde olmasÕ nedeniyle
delil niteli÷inde olan kararlara konu uyuúmazlÕklar hakkÕnda tüketici hakem
heyetlerine tekrar baúvuruda bulunulabilir mi?

6502 sayÕlÕ Kanun 28/05/2014 tarihinde yürürlü÷e girmiú ve Kanun’un “Yürürlükten
kaldÕrÕlan hükümler” baúlÕklÕ 86 ncÕ maddesi uyarÕnca 4077 sayÕlÕ Kanun yürürlükten
kaldÕrÕlmÕútÕr.
6502 sayÕlÕ Kanun’un 68 inci maddesi uyarÕnca hakem heyetlerinin ba÷layÕcÕ karar alma
sÕnÕrlarÕ yükseltilmiú, hakem heyetlerinin delil niteli÷inde karar verme yetkileri kaldÕrÕlmÕú ve
madde uyarÕnca belirlenecek sÕnÕr de÷erlerin üzerindeki uyuúmazlÕklar için tüketici hakem
heyetlerine baúvuru yapÕlamayaca÷Õ düzenlenmiútir. Söz konusu düzenleme usule iliúkin
oldu÷u için Kanunun yürürlü÷e girmesiyle birlikte ba÷layÕcÕlÕk kazanmÕú, gerek hakem
heyetleri gerekse tüketici mahkemeleri tarafÕndan uygulanmaya baúlanmÕútÕr.
Di÷er taraftan, Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nin “Baúvuru” baúlÕklÕ
11 inci maddesinde, konusu, sebebi ve taraflarÕ aynÕ olan uyuúmazlÕk ile ilgili olarak birden
çok tüketici hakem heyetine veya aynÕ tüketici hakem heyetine birden fazla baúvuruda
bulunulamayaca÷Õ, aksi takdirde tüketici hakem heyetinin re’sen ya da taraflardan birinin
itirazÕ üzerine her zaman derdestli÷i dikkate alaca÷Õ düzenlenmiútir.
Bahsi geçen Kanun ve Yönetmelik hükmünün birlikte uygulanmasÕ halinde mülga 4077
sayÕlÕ Kanun yürürlükteyken verilmiú ancak uyuúmazlÕk konusu 1.272,19 TL’nin üzerinde
olmasÕ nedeniyle delil niteli÷inde olan kararlara konu uyuúmazlÕklar için ba÷layÕcÕ karar
alÕnmasÕ mümkün olmayacak ve bu durum tüketici ma÷duriyetlerine yol açacaktÕr. ùöyle ki,
Yönetmelik hükmü uyarÕnca, de÷eri 1.272,19 TL’nin üzerinde olan ve hakkÕnda daha önce
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tüketici hakem heyetlerince delil niteli÷inde karar verilmiú olan uyuúmazlÕklar için tekrar
tüketici hakem heyetlerine baúvuruda bulunulamayacak, di÷er taraftan 6502 sayÕlÕ Kanun’un
68 inci maddesi uyarÕnca belirlenen parasal sÕnÕrlarÕn altÕnda kalmasÕ durumunda, aynÕ
uyuúmazlÕklar için tüketici mahkemelerine de baúvuruda bulunulmasÕ mümkün olmayacaktÕr.

YukarÕda yapÕlan açÕklamalar çerçevesinde, mülga 4077 sayÕlÕ Kanun
yürürlükte iken hakem heyetlerince verilen ve uyuúmazlÕk konusu 1.272,19
TL’nin üzerinde olmasÕ nedeniyle delil niteli÷inde olan kararlara konu
uyuúmazlÕklardan, 6502 sayÕlÕ Kanun’un 68 inci maddesi uyarÕnca her yÕl
belirlenen parasal sÕnÕrlarÕn altÕnda kalanlarÕnÕn, miktar yönünden görevli ve
co÷rafi olarak yetkili tüketici hakem heyetlerince tekrar görüúülüp ba÷layÕcÕ karar
alÕnabilece÷i de÷erlendirilmektedir.

5- Baúvuru dilekçesinde miktar olarak açÕkça belirtilmiúse asÕl alaca÷a ba÷lÕ fer’i
alacaklar (faiz, gecikme zammÕ vb) görevli tüketici hakem heyetinin
tespitinde dikkate alÕnacak mÕdÕr?

6502 sayÕlÕ Kanun’un “Baúvuru” baúlÕklÕ 68 inci maddesinde, tüketici hakem
heyetlerinin görev sÕnÕrlarÕ miktar itibariyle emredici hükümle belirlenmiú olup, hem tüketici
hakem heyetlerine yapÕlabilecek baúvurularÕn hem de tüketici hakem heyetlerince karara
ba÷lanabilecek uyuúmazlÕklarÕn de÷erleri düzenlenmiútir.
Bu ba÷lamda il ve ilçe tüketici hakem heyetlerine 6502 sayÕlÕ Kanun’un 68 inci maddesi
uyarÕnca belirlenen parasal sÕnÕrlarÕn altÕndaki uyuúmazlÕklar için baúvuruda bulunabilecek
olup, il ve ilçe tüketici hakem heyetleri tarafÕndan verilecek kararlarÕn da 6502 sayÕlÕ Kanun’un
68 inci maddesi uyarÕnca belirlenen parasal sÕnÕrlarÕn altÕnda olmasÕ gerekmektedir.
Nitekim YargÕtay 13. Hukuk Dairesi tarafÕndan verilen 03/12/2015 tarihli ve E.
2015/33889, K. 2015/35338 sayÕlÕ kararda, “6502 SayÕlÕ Tüketicinin KorunmasÕ HakkÕnda
Kanunun 68.maddesine göre (…) de÷eri iki bin Türk LirasÕnÕn altÕnda bulunan uyuúmazlÕklarda
ilçe tüketici hakem heyetlerine, üç bin Türk LirasÕnÕn altÕnda bulunan uyuúmazlÕklarda il
tüketici hakem heyetlerine, büyük úehir statüsünde bulunan illerde ise iki bin Türk LirasÕ ile
üç bin Türk LirasÕ arasÕndaki uyuúmazlÕklarda il tüketici hakem heyetlerine baúvuru
zorunludur. Dava tarihi olan 2014 yÕlÕ itibariyle üç bin TL ve üzerindeki uyuúmazlÕklar için
tüketici mahkemesinde dava açÕlmasÕ zorunludur. Bu husus dava úartÕ olup, Tüketici
Mahkemelerince re'sen dikkate alÕnmasÕ gerekir.
Somut olayda; davacÕ 2.842,73 TL asÕl alacak, 629,46 TL iúlemiú faiz ve 31,47 TL
iúlemiú faizin gider vergisi olmak üzere toplam 3.503,66 TL alaca÷Õn tahsili istemiyle icra
takibinde bulunmuú ve icra takibinde de bu miktar üzerinden harç alÕnmÕútÕr. DavalÕ borçlunun
itirazÕ üzerine de harca esas dava de÷erini 3.503,66 TL göstermiú ve bu miktar üzerinden
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peúin harcÕ yatÕrmak suretiyle itirazÕn iptalini istemiútir. Hal böyle olunca dava de÷erinin
3.503,66 TL oldu÷unun kabulü gerekir. Dava de÷eri 3.503,66 TL oldu÷u için de uyuúmazlÕ÷Õn
miktarÕ itibariyle tüketici mahkemesi görevlidir.” ifadelerine yer verilmiútir.

YukarÕda belirtilen YargÕtay kararÕ ve mevzuat hükümleri uyarÕnca,
tüketici hakem heyetlerinin 6502 sayÕlÕ Kanun’un göreve iliúkin 68 inci
maddesinin emredici hükümlerine uygun karar verebilmelerini teminen, görevli
tüketici hakem heyetinin il hakem heyeti mi ilçe hakem heyeti mi oldu÷unun
tespitinde baúvuruda miktar olarak açÕkça talep edilmiú olmasÕ halinde asÕl alacak
ile birlikte asÕl alaca÷a ba÷lÕ fer’i alacaklarÕn (faiz, gecikme zammÕ vb.) toplamÕnÕn
dikkate alÕnmasÕ gerekti÷i de÷erlendirilmektedir.

6- Belirsiz alacaklara iliúkin yapÕlan baúvurularda görevli tüketici hakem heyeti
nasÕl tespit edilir? Karar alma sÕrasÕnda izlenecek usul ne olmalÕdÕr?

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nin “Baúvuru” baúlÕklÕ 11 inci
maddesinde, uyuúmazlÕklarla ilgili baúvurunun, uyuúmazlÕk konusunu içeren dilekçenin
varsa delil oluúturan ilgili belgelerle birlikte tüketici hakem heyetine verilmesiyle yapÕlaca÷Õ;
baúvurularÕn BakanlÕ÷Õn internet sayfasÕnda yer alan baúvuru formu kullanÕlarak
yapÕlabilece÷i; baúvuru formu kullanÕlmadan yapÕlan baúvurularda; baúvuru sahibinin adÕnÕn,
soyadÕnÕn, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasÕnÕn, adresinin ve varsa di÷er iletiúim
bilgilerinin, talebinin ve Türk LirasÕ cinsinden uyuúmazlÕk de÷eri ile úikâyet edilene iliúkin
bilgilerin bulunmasÕnÕn zorunlu oldu÷u;
Elektronik ortamda yapÕlan baúvurularÕn Tüketici Bilgi Sistemi ile yapÕlmasÕnÕn zorunlu
oldu÷u ve bu baúvurularÕn geçerli olabilmesi için uyuúmazlÕkla ilgili baúvuru formunun eksiksiz
olarak doldurulmasÕnÕn, varsa bilgi ve belgelerin sisteme yüklenmiú olmasÕnÕn gerekti÷i
düzenlenmiútir.
AyrÕca Yönetmeli÷in “KararÕn niteli÷i ve kapsamÕ” baúlÕklÕ 22 nci
maddesinde, tüketici hakem heyetlerinin uyuúmazlÕkla ilgili karar verirken taraflarÕn
talebiyle ba÷lÕ oldu÷u belirtilmiú ve belirsiz alacak baúvurularÕna iliúkin özel bir düzenleme
öngörülmüútür. Bu ba÷lamda baúvurunun yapÕldÕ÷Õ tarihte uyuúmazlÕk miktarÕnÕn tam ve kesin
olarak belirlenebilmesinin mümkün olmadÕ÷Õ durumlarda, baúvuru sahibinin hukuki iliúkiyi ve
asgari bir miktarÕ belirtmesi ile inceleme sürecinde uyuúmazlÕk miktarÕnÕn bilgi veya belgelerle
tam olarak tespit edilmesi halinde tüketici hakem heyetlerince, baúvuruda talep edilen
miktardan daha fazlasÕna veya daha azÕna karar verilebilece÷i ancak verilen kararÕn her
halükarda 6 ncÕ maddede belirtilen parasal sÕnÕrlar dahilinde olmasÕ gerekti÷i düzenlenmiútir.
YukarÕda belirtilen hükümler uyarÕnca, alaca÷Õn veya talep sonucunun tam olarak
belirlenebilmesinin mümkün olmadÕ÷Õ durumlarda, hukuki iliúkinin ve asgari bir
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miktarÕn belirtilmesi ve fazlaya iliúkin haklarÕn saklÕ tutulmasÕ úartÕyla tüketici
hakem heyetlerine belirsiz alacak baúvurusunda bulunulabilece÷i; söz konusu
baúvurularÕn ekinde baúvuruya konu iddialarÕ ispatlar bilgi ve belgelerin
sunulmamasÕ durumunda tüketici hakem heyetince karúÕ taraftan bilgi ve belge
istenebilece÷i, de÷erlendirme sürecinde uyuúmazlÕk miktarÕnÕn karúÕ tarafÕn
verece÷i cevap veya baúvuru sahibinin daha sonradan sunaca÷Õ bilgi ve belgeler
kapsamÕnda tam olarak tespit edilmesi halinde baúvuruda talep edilen miktardan
daha fazlasÕna veya daha azÕna karar verilebilece÷i ancak verilen kararÕn her
halükarda Yönetmeli÷in 6 ncÕ maddesinde belirtilen parasal sÕnÕrlar dahilinde
olmasÕ gerekti÷i de÷erlendirilmektedir.
Bu ba÷lamda:

Baúvuruda belirtilen mebla÷ ilçe tüketici hakem heyetinin görev alanÕna
girmekle birlikte baúvurunun incelenmesi sÕrasÕnda uyuúmazlÕk konusunun il
tüketici hakem heyetinin görev alanÕna girdi÷i anlaúÕlmÕúsa; ilçe tüketici hakem
heyeti tarafÕndan görevsizlik kararÕ verilmesi, verilen kararda görevli yer olarak
ilgili il tüketici hakem heyetinin belirtilmesi ve tüketicinin de baúvurusunu il
tüketici hakem heyetine yapmasÕ gerekti÷i;
Baúvuruda belirtilen mebla÷ il tüketici hakem heyetinin görev alanÕna
girmekle birlikte baúvurunun incelenmesi sÕrasÕnda uyuúmazlÕk konusunun
tüketici mahkemesinin görev alanÕna girdi÷i anlaúÕlmÕúsa; il tüketici hakem heyeti
tarafÕndan görevsizlik kararÕ verilmesi, verilen kararda görevli yer olarak ilgili
tüketici mahkemesinin belirtilmesi ve tüketicinin baúvurusunu tüketici
mahkemesine yapmasÕ gerekti÷i;
Baúvuruda belirtilen mebla÷ il tüketici hakem heyetinin görev alanÕna
girmekle birlikte baúvurunun incelenmesi sÕrasÕnda uyuúmazlÕk konusunun ilçe
tüketici hakem heyetinin görev alanÕna girdi÷i anlaúÕlmÕúsa; il tüketici hakem
heyeti tarafÕndan uyuúmazlÕ÷Õn esasÕ hakkÕnda karar verilebilece÷i
de÷erlendirilmektedir.

7- økinci el mallara iliúkin uyuúmazlÕklar tüketici hakem heyetlerinin görev
alanÕna girmekte midir?

6502 sayÕlÕ Kanun’un ayÕplÕ mallara iliúkin üçüncü kÕsmÕnÕn birinci bölümünde
düzenlenmiú olan “ZamanaúÕmÕ” baúlÕklÕ 12 nci maddesinde, Kanunun 10 uncu
maddesinin üçüncü fÕkrasÕ saklÕ olmak üzere ikinci el satÕúlarda satÕcÕnÕn ayÕplÕ maldan
sorumlulu÷unun bir yÕldan, konut ve tatil amaçlÕ taúÕnmaz mallarda ise üç yÕldan az
olamayaca÷Õ düzenlenmiútir.
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Bu ba÷lamda ikinci el satÕúlarda malÕn teslimi tarihinden itibaren, taúÕnÕr
mallarda bir yÕl, konut ve tatil amaçlÕ taúÕnmaz mallarda üç yÕl boyunca tüketiciler
ile satÕcÕ veya sa÷layÕcÕlarÕn hak ve yükümlülükleri birinci el satÕúlardaki gibi olup,
malÕn ayÕplÕ oldu÷unun bilinerek alÕnmasÕnÕ düzenleyen 10 uncu maddenin 3 üncü
fÕkrasÕ saklÕdÕr.

8- YabancÕlÕk unsuru içeren uyuúmazlÕklar tüketici hakem heyetlerinin görev
alanÕna girmekte midir?

Bilindi÷i üzere, 6502 sayÕlÕ Kanun’un “Kuruluúu ve görev alanÕ” baúlÕklÕ 66 ncÕ
maddesinde tüketici hakem heyetlerinin, tüketici iúlemleri ile tüketiciye yönelik
uygulamalardan do÷abilecek uyuúmazlÕklara çözüm bulmak amacÕyla kurulmuú oldu÷u
hüküm altÕna alÕnmÕútÕr.
6502 sayÕlÕ Kanun’un “TanÕmlar” baúlÕklÕ 3 üncü maddesinde, “tüketici” ticari
veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kiúiyi; “sa÷layÕcÕ” kamu
tüzel kiúileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye hizmet sunan ya
da hizmet sunanÕn adÕna ya da hesabÕna hareket eden gerçek veya tüzel kiúiyi, “tüketici
iúlemi, mal veya hizmet piyasalarÕnda kamu tüzel kiúileri de dâhil olmak üzere ticari veya
mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adÕna ya da hesabÕna hareket eden gerçek veya
tüzel kiúiler ile tüketiciler arasÕnda kurulan, eser, taúÕma, simsarlÕk, sigorta, vekâlet, bankacÕlÕk
ve benzeri sözleúmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleúme ve hukuki iúlemi ifade eder
úeklinde tanÕmlanmÕútÕr.
Di÷er taraftan yabancÕlÕk unsuru içeren uyuúmazlÕklarda kanunlarÕn yer bakÕmÕndan
uygulanmasÕ hususu da gündeme gelmektedir. Yer bakÕmÕndan uygulama kanunlarÕn hangi
co÷rafi sÕnÕrlar içinde uygulanaca÷ÕnÕ belirlemekte olup, kanunlarÕn yer itibariyle
uygulanmasÕnda mülkilik ve úahsilik olmak üzere iki ilke bulunmaktadÕr. KanunlarÕn

mülkili÷i ilkesinde kanunlar, ait olduklarÕ devletin ülkesinde bulunan vatandaú
veya yabancÕ, gerçek veya tüzel kiúi herkese uygulanÕr, buna karúÕlÕk ülke dÕúÕnda
uygulanmazlar. KanunlarÕn úahsili÷i ilkesinde ise kiúi nereye giderse gitsin
kendisine vatandaúÕ oldu÷u ülkenin kanunlarÕ uygulanÕr, bulundu÷u ülkenin
kanunlarÕ uygulanmaz. Türk hukukunda karma sistem benimsenmiú olup, kural
kanunlarÕn mülkili÷i ilkesidir ve açÕkça düzenlenmiú istisnai durumlarda
kanunlarÕn úahsili÷i ilkesi uygulanmaktadÕr.
Nitekim 5718 sayÕlÕ MilletlerarasÕ Özel Hukuk ve Usul Hukuku HakkÕnda Kanun’un

“Tüketici sözleúmeleri” baúlÕklÕ 26 ncÕ maddesinde, tüketici sözleúmelerinin taraflarÕn
seçtikleri hukuka tabii olaca÷Õ ancak tüketicinin mutad meskeni hukukunun emredici
hükümleri uyarÕnca sahip oldu÷u asgari korumanÕn saklÕ oldu÷u; taraflarÕn hukuk seçimi
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yapmamÕú olmasÕ halinde, aynÕ maddede düzenlenen belli úartlar altÕnda sözleúmeye
tüketicinin mutad meskeni hukukunun uygulanaca÷Õ düzenlenmiútir.
Bu ba÷lamda Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) vatandaúÕ olmayan bir tüketicinin Türkiye’de
mukim bir satÕcÕ ve/veya sa÷layÕcÕ ile yaúadÕ÷Õ uyuúmazlÕ÷Õn çözümü amacÕyla tüketici hakem
heyetine baúvurabilmesi ve tüketici hakem heyeti tarafÕndan ba÷layÕcÕ karar alÕnabilmesi
mümkündür. Di÷er taraftan T.C. vatandaúÕ olan bir tüketicinin yabancÕ bir ülkede mukim bir
satÕcÕ ve/veya sa÷layÕcÕ ile yaúadÕ÷Õ uyuúmazlÕ÷Õn çözümü amacÕyla tüketici hakem heyetine
baúvurmasÕ durumunda, tüketici hakem heyetince alÕnacak kararÕn kanunlarÕn mülkili÷i ilkesi
gere÷ince ba÷layÕcÕ olmayaca÷Õ ve söz konusu uyuúmazlÕ÷Õn tüketici hakem heyeti görev
alanÕna girmeyece÷i de÷erlendirilmektedir.

9- ødari para cezalarÕnÕn iptali talepleri tüketici hakem heyetlerinin görev alanÕna
girmekte midir?

6502 sayÕlÕ Kanun’un “Kuruluúu ve görev alanÕ” baúlÕklÕ 66 ncÕ maddesinde
tüketici hakem heyetlerinin, tüketici iúlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan
do÷abilecek uyuúmazlÕklara çözüm bulmak amacÕyla kurulmuú oldu÷u hüküm altÕna alÕnmÕútÕr.
AyrÕca 6502 sayÕlÕ Kanun’un “TanÕmlar” baúlÕklÕ 3 üncü maddesinde, “sa÷layÕcÕ”,
kamu tüzel kiúileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye hizmet sunan
ya da hizmet sunanÕn adÕna ya da hesabÕna hareket eden gerçek veya tüzel kiúiyi, “tüketici
iúlemi”, mal veya hizmet piyasalarÕnda kamu tüzel kiúileri de dâhil olmak üzere ticari veya
mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adÕna ya da hesabÕna hareket eden gerçek veya
tüzel kiúiler ile tüketiciler arasÕnda kurulan, eser, taúÕma, simsarlÕk, sigorta, vekâlet, bankacÕlÕk
ve benzeri sözleúmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleúme ve hukuki iúlemi ifade eder,
úeklinde tanÕmlanmÕútÕr.

Herhangi bir idari para cezasÕ uygulanmasÕ durumunda (hÕzlÕ geçiú
sisteminin, trafik kurallarÕnÕn ihlali gibi nedenlerle) 6502 sayÕlÕ Kanun’un yukarÕda
belirtilen hükümleri kapsamÕnda cezayÕ uygulayan kurumun sa÷layÕcÕ; uygulanan
idari para cezasÕnÕn ise tüketici iúlemi oldu÷unu kabul edebilmek mümkün
olmadÕ÷Õndan idari para cezalarÕnÕn iptali taleplerinin tüketici hakem heyetlerinin
görev alanÕna girmedi÷i de÷erlendirilmektedir.
Di÷er taraftan idari para cezalarÕ ve bu cezalara karúÕ baúvuru yollarÕ kural olarak 5326
sayÕlÕ Kabahatler Kanunu’nda düzenlenmiú olup, aksi di÷er kanunlarda öngörülmedi÷i sürece
idari yaptÕrÕm kararÕna karúÕ, kararÕn tebli÷i veya tefhimi tarihinden itibaren en geç onbeú gün
içinde sulh ceza mahkemesine baúvurulabilmesi mümkündür.
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10- Kamu kurumlarÕ tarafÕndan tüketicilere ihale yoluyla yapÕlan satÕúlardan
kaynaklanan uyuúmazlÕklar tüketici hakem heyetlerinin görev alanÕna
girmekte midir?

ødarenin araç gereç alma, artÕk ihtiyaç duymadÕ÷Õ mallarÕ satma, taúÕma, kiralama ve
her çeúit yaptÕrma ile bayÕndÕrlÕk iúlerine iliúkin sözleúmeleri, idari uygulamalarda ve yerleúik
mahkeme kararlarÕnda idarenin özel hukuk sözleúmeleri olarak kabul edilmektedir.

6502 sayÕlÕ Kanun’un “TanÕmlar” baúlÕklÕ 3 üncü maddesinde “satÕcÕ”, kamu
tüzel kiúileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan yada
mal sunanÕn adÕna ya da hesabÕna hareket eden gerçek veya tüzel kiúi olarak tanÕmlanmÕú
oldu÷undan, tüketiciye ihale yoluyla yapÕlan satÕúlarda kamu kurumlarÕnÕn 6502
sayÕlÕ Kanun kapsamÕnda satÕcÕ tanÕmÕna girdi÷i de÷erlendirilmektedir.
Di÷er taraftan idarenin, yaptÕraca÷Õ veya gördürece÷i iúlerle, alÕm-satÕm,
hizmet, yapÕm, kira, taúÕma, bayÕndÕrlÕk iúleri için isteklilerle kural olarak bir
sözleúme yapmak zorunlulu÷u bulunmaktadÕr. ødare ile özel hukuk kiúisi arasÕnda
yapÕlacak sözleúmenin akdedilecek yani taraflarca bütün konularÕnda ve úartlarÕnda ve
bedelde karúÕlÕklÕ anlaúÕlarak imzalanacak hale gelmesi: hazÕrlÕk aúamasÕ, ihale aúamasÕ,
ihalenin sözleúmeye ba÷lanmasÕ aúamasÕ olmak üzere üç aúamada gerçekleúir. Bu

ba÷lamda idarenin yaptÕ÷Õ sözleúmeler bakÕmÕndan üç aúamanÕn söz konusu
oldu÷unu söylemek mümkündür. ølk aúama sözleúmenin yapÕlmasÕ ile ilgili
hazÕrlÕk aúamasÕ, ikinci aúama sözleúme yapÕldÕktan veya uygulanmaya
baúlandÕktan sona erinceye kadar olan sözleúmenin yürürlükte bulundu÷u aúama,
üçüncü aúama ise sözleúmenin sona ermesinden sonraki aúamadÕr. Görevli yargÕ
yeri ve görevli mahkeme bu üç aúamaya göre belirlenir.
Sözleúme ister özel hukuk sözleúmesi, ister idari sözleúme olsun, genellikle
sözleúmenin akdinden önceki hazÕrlÕk aúamasÕnda ve sözleúmenin sona ermesinden sonraki
aúamada çÕkacak uyuúmazlÕklardan do÷an davalarda görevli yargÕ yeri idari yargÕdÕr çünkü bu
aúamalardaki çÕkan uyuúmazlÕklar, idarenin iúlem ve eylemlerinden kaynaklanmaktadÕr.
DolayÕsÕyla bu iúlem ve eylemlere karúÕ açÕlacak davalar, iptal ve tam yargÕ davalarÕdÕr ve
davalarÕn çözüm yeri de idare mahkemeleridir.
Sözleúmenin yürürlükte bulundu÷u aúamada görevli yargÕ yeri ve mahkemeyi
belirlemek içinse sözleúmenin niteli÷inin göz önünde bulundurulmasÕ gerekir ki bu ba÷lamda
sözleúme, özel hukuk sözleúmesi ise görevli yargÕ yeri adli yargÕ, idari sözleúmeyse görevli
yargÕ yeri idari yargÕdÕr.
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YukarÕda da belirtilmiú oldu÷u gibi, idarenin özel hukuk sözleúmelerinden
kaynaklanmakla birlikte, sözleúmenin akdinden önceki hazÕrlÕk aúamasÕnda ve
sözleúmenin sona ermesinden sonraki aúamada çÕkacak uyuúmazlÕklarda görevli
yargÕ yeri kural olarak idari yargÕdÕr ve bu nedenle bu tip uyuúmazlÕklar tüketici
hakem heyeti görev alanÕna girmemektedir. Di÷er taraftan idarenin özel hukuk
sözleúmelerinin yürürlükte bulundu÷u aúamada bir uyuúmazlÕk çÕkmasÕ
durumunda, de÷eri 6502 sayÕlÕ Kanun’un “Baúvuru” baúlÕklÕ 68 inci maddesi
uyarÕnca belirlenen parasal sÕnÕrlar altÕnda kalan uyuúmazlÕklarÕn tüketici hakem
heyetlerinin görev alanÕna girdi÷i de÷erlendirilmektedir.

11- Banka promosyonlarÕnÕn baúvuru konusu yapÕldÕ÷Õ uyuúmazlÕklar tüketici
hakem heyetlerinin görev alanÕna girmekte midir?

Bilindi÷i üzere, banka promosyon ödemesinin hukuki dayana÷ÕnÕ oluúturan
protokollerin asli taraflarÕ kural olarak kamu veya özel kurum ve kuruluúlarÕ ile banka
úubeleridir. ølgili kurum ve kuruluúlar bu sözleúmeleri personeli yararÕna, banka úubeleri ise
genel müdürlükleri adÕna yapmaktadÕrlar ve bu protokoller yapÕlacak maaú ödemesine
istinaden, verilecek bankacÕlÕk hizmetleri ve promosyon adÕ altÕnda sa÷lanan ek mali imkanlarÕ
belirlemek amacÕyla yapÕlmaktadÕr.
Benzer bir uyuúmazlÕk YargÕtay nezdinde de inceleme konusu olmuú, YargÕtay 13.
Hukuk Dairesi’nin 16/04/2012 tarihli ve E. 2012/6934 – K. 2012/10438 sayÕlÕ kararÕnda “(…)
dava konusu sözleúmenin Borçlar Kanununun 111. Maddesi gere÷ince üçüncü kiúi yararÕna
imzalanmÕú bir sözleúme oldu÷u ve üniversite personeli yönünden promosyon niteli÷i taúÕdÕ÷Õ,
dolayÕsÕyla uyuúmazlÕ÷Õn Tüketicinin KorunmasÕ HakkÕnda Kanun kapsamÕna girmedi÷i, genel
mahkemelerce çözümlenmesi gerekti÷i anlaúÕlmaktadÕr” ifadelerine yer verilmiútir.

YukarÕda yapÕlan açÕklamalar kapsamÕnda, banka promosyonlarÕnÕn
baúvuru yapÕldÕ÷Õ uyuúmazlÕklarÕn tüketici hakem heyetlerinin görev alanÕna
girmedi÷i ve genel mahkemelerce çözümlenmesi gerekti÷i de÷erlendirilmektedir.
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12- 2004 sayÕlÕ øcra ve øflas Kanunu hükümlerine baúvurmadan önce tüketici
hakem heyetlerine baúvuru zorunlu mudur? 6502 sayÕlÕ Kanun kapsamÕna
giren uyuúmazlÕklar nedeniyle alacaklÕ tüketici, satÕcÕ veya sa÷layÕcÕ
tarafÕndan ilamsÕz icra takibine geçilmesi, yapÕlan itiraz nedeniyle söz konusu
takibin durmasÕ, alacaklÕ tarafÕndan itirazÕn iptali ile icra takibatÕnÕn devamÕna
ve icra inkar tazminatÕna karar verilmesi talebiyle tüketici hakem heyetlerine
baúvuruda bulunulmasÕ durumunda, verilecek kararÕn kapsamÕ ne olmalÕdÕr?
Tüketici hakem heyetlerinin itirazÕn iptali ile icra takibinin devamÕna ve icra
inkar tazminatÕna karar verme konusunda yetkileri var mÕdÕr?

Bilindi÷i üzere, 20/12/2017 tarihli ve 30276 sayÕlÕ Resmi Gazete’de yayÕmlanarak
yürürlü÷e giren 7063 sayÕlÕ BazÕ Kanunlarda De÷iúiklik YapÕlmasÕna Dair Kanun’un 11 inci
maddesi ile 6502 sayÕlÕ Kanun’un “Baúvuru” baúlÕklÕ 68 inci maddesinin birinci fÕkrasÕnda yer
alan “De÷eri” ibaresi “TaraflarÕn øcra ve øflas Kanundaki haklarÕ saklÕ olmak kaydÕyla; de÷eri”
úeklinde, “iki bin” ibareleri “dört bin” ve “üç bin” ibareleri “altÕ bin” úeklinde de÷iútirilmiú olup,
fÕkranÕn de÷iúik hali aúa÷Õdaki gibidir:
“TaraflarÕn øcra ve øflas Kanunu’ndaki haklarÕ saklÕ olmak kaydÕyla; de÷eri
dört bin Türk LirasÕnÕn altÕnda bulunan uyuúmazlÕklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, altÕ
bin Türk LirasÕnÕn altÕnda bulunan uyuúmazlÕklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükúehir
statüsünde bulunan illerde ise dört bin Türk LirasÕ ile altÕ bin Türk LirasÕ arasÕndaki
uyuúmazlÕklarda il tüketici hakem heyetlerine baúvuru zorunludur. Bu de÷erlerin üzerindeki
uyuúmazlÕklar için tüketici hakem heyetlerine baúvuru yapÕlamaz.”
Söz konusu düzenlemeyle, icra iú ve iúlemlerine iliúkin konularda, tüketici
hakem heyetlerine baúvuru zorunlulu÷u aranmaksÕzÕn 2004 sayÕlÕ øcra ve øflas
Kanunu hükümlerinin uygulanmasÕna imkân sa÷lanmÕútÕr.
Di÷er taraftan, 6502 sayÕlÕ Kanun kapsamÕna giren tüketici uyuúmazlÕklarÕ nedeniyle
alacaklÕ tüketici, satÕcÕ veya sa÷layÕcÕlar tarafÕndan ilamsÕz icra takibi baúlatÕlmasÕ durumunda
bu takiplere yapÕlacak itirazlara iliúkin usul ve esaslar 2004 sayÕlÕ Kanun’un “ølamsÕz

takip” hakkÕndaki 62 ve devamÕ maddelerinde düzenlenmiútir.
2004 sayÕlÕ Kanun’un “øtirazÕn iptali” baúlÕklÕ 67 nci maddesinin birinci
fÕkrasÕnda, takip talebine itiraz edilen alacaklÕnÕn, itirazÕn tebli÷i tarihinden itibaren bir sene
içinde mahkemeye baúvurarak, genel hükümler dairesinde alaca÷ÕnÕn varlÕ÷ÕnÕ ispat suretiyle
itirazÕn iptalini dava edebilece÷i; 2 nci fÕkrasÕnda, 1 inci fÕkra uyarÕnca açÕlan davalarda,
borçlunun itirazÕnÕn haksÕzlÕ÷Õna karar verilirse borçlunun; takibinde haksÕz ve kötü niyetli
görülürse alacaklÕnÕn; di÷er tarafÕn talebi üzerine iki tarafÕn durumuna, davanÕn ve
hükmolunan úeyin tahammülüne göre, red veya hükmolunan mebla÷Õn, yüzde yirmisinden
aúa÷Õ olmamak üzere, uygun bir tazminatla mahkum edilece÷i; aynÕ maddenin 5 inci
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fÕkrasÕnda, karar verilecek icra inkar tazminatÕ, kötü niyet tazminatÕ ve benzeri tazminatlarÕn
tespitinde, takip talebinin veya davadaki talebin esas alÕnaca÷Õ düzenlenmiútir.

DolayÕsÕyla, ilamsÕz icra takipleri esas olarak øcra ve øflas Kanunu’nun
konusunu oluúturmaktadÕr ve ilamsÕz icra takiplerine yapÕlan itirazlarÕ inceleme
ve aynÕ maddede öngörülen kötü niyet veya icra inkar tazminatÕna hükmetme
yetkisi esas olarak mahkemelere verilmiútir. Tüketici hakem heyetlerinin yargÕ
mercii di÷er bir ifade ile mahkeme olmadÕklarÕ ise Anayasa Mahkemesi’nin
20/03/2008 tarihli, E. 2006/78, K. 2008/84 sayÕlÕ ve 31/05/2007 tarihli, E.
2007/53, K. 2007/61 sayÕlÕ kararlarÕ ile açÕkça hükme ba÷lanmÕútÕr.
6502 sayÕlÕ Kanun’un uygulanmasÕndan kaynaklanan ve aynÕ Kanun’un “Baúvuru”
baúlÕklÕ 68 inci maddesinde düzenlenen parasal sÕnÕrlar içinde kalan tüketici uyuúmazlÕklarÕnÕn
çözümü amacÕyla tüketici, satÕcÕ veya sa÷layÕcÕ tarafÕndan tüketici mahkemelerine
baúvurulmadan önce tüketici hakem heyetlerine baúvuruda bulunulmasÕ ise yasal bir
zorunluluktur. Nitekim YargÕtay 13. Hukuk Dairesi’nin 06/07/2006 tarihli, E. 2006/6760, K.
2006/11218 sayÕlÕ ve E. 2006/7971, K. 2006/11219 sayÕlÕ kararlarÕnda ve YargÕtay 3. Hukuk
Dairesi’nin 09/05/2013 tarihli ve E. 2013/4376, K. 2013/7753 sayÕlÕ kararlarÕnda bu zorunluk
açÕkça belirtilmiútir.
YukarÕda yapÕlan açÕklamalar çerçevesinde, 6502 sayÕlÕ Kanun’un “Baúvuru” baúlÕklÕ 68
inci, 2004 sayÕlÕ Kanun’un “øtirazÕn iptali” baúlÕklÕ 67 nci maddeleri ile Anayasa Mahkemesi’nin
ve YargÕtay Hukuk Dairelerinin bahsi geçen kararlarÕ birlikte de÷erlendirildi÷inde, 6502 sayÕlÕ

Kanun’dan kaynaklanan ve aynÕ Kanun’un “Baúvuru” baúlÕklÕ 68 inci maddesi
uyarÕnca belirlenen parasal sÕnÕrlar içinde kalan tüketici uyuúmazlÕklarÕ nedeniyle,
alacaklÕ tüketici tarafÕndan satÕcÕ - sa÷layÕcÕ hakkÕnda veya alacaklÕ satÕcÕ sa÷layÕcÕ tarafÕndan tüketici hakkÕnda ilamsÕz icra takibi baúlatÕlmasÕ, yapÕlan
itiraz nedeniyle söz konusu takibin durmasÕ, alacaklÕ tarafÕndan somut
uyuúmazlÕ÷Õn esastan çözümlenmesinin yanÕ sÕra ilamsÕz icra takibine yapÕlan
itirazÕn iptali ile takibin devamÕna ve icra inkar tazminatÕna karar verilmesi
talebiyle tüketici hakem heyetlerine baúvuruda bulunulmasÕ durumunda:
Tüketici hakem heyetlerinin, kendilerine sunulan belgeler üzerinden
inceleme yaparak ve gerekirse dosyayÕ uzman bilirkiúiye havale ederek alaca÷Õn
varlÕ÷Õ ve miktar yönünden uyuúmazlÕ÷Õn esasÕ hakkÕnda olumlu ya da olumsuz
bir karar vermesi gerekti÷i; di÷er taraftan mahkeme olmamalarÕ nedeniyle
itirazÕn iptali ile icra takibinin devamÕna ve icra inkar tazminatÕna karar verilmesi
hususlarÕnÕn
tüketici
hakem
heyetlerinin
görev
alanÕna
girmedi÷i
de÷erlendirilmektedir. Nitekim YargÕtay 13. Hukuk Dairesi’nin 18/03/2015 tarihli ve E.
2015/10571 ve K. 2015/8738 sayÕlÕ KararÕnda da bu husus açÕkça belirtilmiútir.
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13- Elektrik faturalarÕndan tahsil edilen kayÕp-kaçak bedellerinin iadesi talebiyle
yapÕlan baúvurular tüketici hakem heyetlerinin görev alanÕna girmekte midir?

6502 sayÕlÕ Kanun’un “Kuruluúu ve görev alanÕ” baúlÕklÕ 66 ncÕ maddesinde
tüketici hakem heyetlerinin, tüketici iúlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan
do÷abilecek uyuúmazlÕklara çözüm bulmak amacÕyla kurulmuú oldu÷u; aynÕ Kanun’un,
“TanÕmlar” baúlÕklÕ 3 üncü maddesinde “tüketici iúlemi”nin mal veya hizmet
piyasalarÕnda kamu tüzel kiúileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket
eden veya onun adÕna ya da hesabÕna hareket eden gerçek veya tüzel kiúiler ile tüketiciler
arasÕnda kurulan, eser, taúÕma, simsarlÕk, sigorta, vekâlet, bankacÕlÕk ve benzeri sözleúmeler
de dâhil olmak üzere her türlü sözleúme ve hukuki iúlemi ifade etti÷i düzenlenmiútir.
AyrÕca 6502 sayÕlÕ Kanun’un “Di÷er hükümler” baúlÕklÕ 83 üncü maddesinde, taraflardan
birini tüketicinin oluúturdu÷u iúlemlerle ilgili di÷er kanunlarda düzenleme olmasÕnÕn, iúlemin
tüketici iúlemi sayÕlmasÕnÕ ve bu Kanunun görev ve yetkiye iliúkin hükümlerinin uygulanmasÕnÕ
engellemeyece÷i açÕkça hüküm altÕna alÕnmÕútÕr.

YukarÕda belirtilen Kanun hükümleri uyarÕnca, 6502 sayÕlÕ Kanun’un
“Baúvuru” baúlÕklÕ 68 inci maddesiyle belirlenen parasal sÕnÕrlarÕn altÕnda kalmak
úartÕyla, tüketiciler ile sa÷layÕcÕlar arasÕnda, elektrik faturalarÕndan tahsil edilen
kayÕp-kaçak bedellerinin iadesi talebinden kaynaklanan uyuúmazlÕklarÕn tüketici
hakem heyetlerinin görev alanÕna girdi÷i de÷erlendirilmektedir.

14- Parkmetre uygulamasÕndan kaynaklanan uyuúmazlÕklar tüketici hakem
heyetinin görev alanÕna girmekte midir?

6502 sayÕlÕ Kanun’un “Kuruluúu ve görev alanÕ” baúlÕklÕ 66 ncÕ maddesi
uyarÕnca tüketici hakem heyetleri, tüketici iúlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan
do÷abilecek uyuúmazlÕklara çözüm bulmak amacÕyla kurulmuútur. Kanun’un, “TanÕmlar”
baúlÕklÕ 3 üncü maddesinde: “Tüketici iúlemi” mal veya hizmet piyasalarÕnda kamu tüzel
kiúileri de dâhil olmak üzere, ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adÕna ya
da hesabÕna hareket eden gerçek veya tüzel kiúiler ile tüketiciler arasÕnda kurulan, eser,
taúÕma, simsarlÕk, sigorta, vekâlet, bankacÕlÕk ve benzeri sözleúmeler de dâhil olmak üzere
her türlü sözleúme ve hukuki iúlemi; “Sa÷layÕcÕ” kamu tüzel kiúileri de dahil olmak üzere
ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanÕn adÕna ya da
hesabÕna hareket eden gerçek veya tüzel kiúiyi; ifade eder úeklinde tanÕmlanmÕútÕr.

6502 sayÕlÕ Kanun’un, “Baúvuru” baúlÕklÕ 68 inci maddesi uyarÕnca, her
takvim yÕlÕ baúÕndan itibaren geçerli olmak üzere, o yÕl için tespit ve ilan edilen parasal sÕnÕrlar
altÕnda kalan tüketici uyuúmazlÕklarÕ için tüketici hakem heyetlerine baúvuru yapÕlmasÕ zorunlu
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olup, Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nin “Görev alanÕ” baúlÕklÕ 6 ncÕ
maddesi gere÷ince, görevli tüketici hakem heyetinin tespitinde baúvuru tarihindeki parasal
sÕnÕrlar dikkate alÕnmaktadÕr.
6502 sayÕlÕ Kanun'un “Kuruluúu ve görev alanÕ” baúlÕklÕ 66 ncÕ, “Baúvuru” baúlÕklÕ 68
inci maddeleri ile Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i'nin “Görev alanÕ” baúlÕklÕ 6 ncÕ
maddelerinde, 6502 sayÕlÕ Kanun’un uygulanmasÕndan kaynaklanan ve aynÕ Kanun’un
“Baúvuru” baúlÕklÕ 68 inci maddesinde düzenlenen parasal sÕnÕrlarÕn altÕnda kalan tüketici
uyuúmazlÕklarÕna iliúkin baúvurularÕn, tüketici hakem heyetleri tarafÕndan kabul edilmesinin
yasal bir zorunluluk oldu÷u hükme ba÷lanmÕú ve bahsi geçen maddelerde tüketici, satÕcÕ veya
sa÷layÕcÕ ayrÕmÕ yapÕlmamÕútÕr.

YukarÕda yapÕlan açÕklamalar kapsamÕnda, Belediye BaúkanlÕklarÕ ile
imzalanan kira sözleúmesi uyarÕnca yapÕlan parkmetre uygulamasÕnÕn bir hizmet
ve hizmeti verenin sa÷layÕcÕ oldu÷u; araç sahibinin tüketici olmasÕ úartÕyla, kira
konusu yere park edilmesinin tüketici iúlemi kapsamÕna girdi÷i; kira konusu yere
park edilmesi nedeniyle araç sahibi adÕna tahakkuk ettirilen ödenmemiú
parkmetre borcuna iliúkin uyuúmazlÕklarÕn çözümünün tüketici hakem
heyetlerinin görev alanÕna girdi÷i de÷erlendirilmektedir.

15- østenmeyen ticari elektronik iletilerin iptali talebi tüketici hakem heyetinin
görev alanÕna girmekte midir?

Bilindi÷i üzere, ticari elektronik iletiler 6563 sayÕlÕ Elektronik Ticaretin
Düzenlenmesi HakkÕnda Kanun’la düzenlenmiú olup, adÕ geçen Kanun’un “TanÕmlar”
baúlÕklÕ 2 nci maddesinde “ticari elektronik ileti”, telefon, ça÷rÕ merkezleri, faks,
otomatik arama makineleri, akÕllÕ ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kÕsa mesaj hizmeti
gibi vasÕtalar kullanÕlarak elektronik ortamda gerçekleútirilen ve ticari amaçlarla gönderilen
veri, ses ve görüntü içerikli iletileri ifade eder úeklinde tanÕmlanmÕútÕr.

6563 sayÕlÕ Kanun’un,
“Ticari elektronik ileti gönderme úartÕ” baúlÕklÕ 6 ncÕ maddesinde, ticari
elektronik iletilerin, tüketici alÕcÕlara ancak önceden onaylarÕ alÕnmak kaydÕyla
gönderilebilece÷i; bu onayÕn, yazÕlÕ olarak veya her türlü elektronik iletiúim araçlarÕyla
alÕnabilece÷i; kendisiyle iletiúime geçilmesi amacÕyla tüketici alÕcÕnÕn iletiúim bilgilerini vermesi
hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere iliúkin de÷iúikli÷e, kullanÕm ve bakÕma yönelik ticari
elektronik iletiler için ayrÕca onay alÕnmayaca÷Õ;
“AlÕcÕnÕn ticari elektronik iletiyi reddetme hakkÕ” baúlÕklÕ 8 inci
maddesinde, alÕcÕlarÕn diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik
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iletileri almayÕ reddedebilecekleri; hizmet sa÷layÕcÕnÕn ret bildiriminin, elektronik iletiúim
araçlarÕyla kolay ve ücretsiz olarak iletilmesini sa÷lamakla ve gönderdi÷i iletide buna iliúkin
gerekli bilgileri sunmakla yükümlü oldu÷u; talebin ulaúmasÕnÕ müteakip hizmet sa÷layÕcÕnÕn
üç iú günü içinde alÕcÕya elektronik ileti göndermeyi durduraca÷Õ;

“BakanlÕk yetkisi” baúlÕklÕ 11 inci maddesinde, BakanlÕ÷ÕmÕzÕn 6563 sayÕlÕ
Kanun’un uygulanmasÕ ve elektronik ticaretin geliúimiyle ilgili her türlü tedbiri almaya ve
denetimi yapmaya ve ticari elektronik ileti onaylarÕnÕn alÕnmasÕna ve reddetme hakkÕnÕn
kullanÕlmasÕna imkân tanÕyan bir elektronik sistem kurmaya veya kurdurmaya yetkili oldu÷u;
alÕcÕlar tarafÕndan reddetme hakkÕnÕn bu sistem üzerinden kullanÕlaca÷Õ; sistemin kurulmasÕ,
onaylarÕn sisteme aktarÕlmasÕ, saklanmasÕ, reddetme hakkÕnÕn sistem üzerinden kullanÕlmasÕ
ve sistemin iúleyiúine iliúkin di÷er usul ve esaslarÕn yönetmelikle belirlenece÷i düzenlenmiútir.
6563 sayÕlÕ Kanun’a dayanÕlarak çÕkarÕlan “Ticari øletiúim ve Ticari Elektronik
øletiler HakkÕnda Yönetmelik”in, “ùikayet” baúlÕklÕ 14 üncü maddesinde,
istenmeyen ticari elektronik iletilere iliúkin úikayet baúvurularÕnÕn, elektronik ortamda eDevlet kapÕsÕ veya BakanlÕ÷ÕmÕzÕ internet sitesi üzerinden veyahut yazÕlÕ olarak úikâyetçinin
ikametgâhÕnÕn bulundu÷u yerdeki il müdürlü÷üne yapÕlaca÷Õ belirtilmiú, ticari elektronik
iletilere iliúkin úikâyet baúvurularÕna iliúkin usul ve esaslar düzenlenmiútir. Di÷er taraftan adÕ
geçen Yönetmelik kapsamÕnda istenmeyen ticari elektronik iletilere iliúkin úikayet
baúvurularÕnÕn alÕnabilmesine imkan tanÕyan Ticari Elektronik øleti ùikayet Sistemi
(https://tiss.gtb.gov.tr) oluúturularak e-Devlet sistemine entegrasyonu tamamlanmÕútÕr.
YukarÕda yapÕlan açÕklamalar kapsamÕnda, istenmeyen ticari elektronik
iletilerin iptali taleplerinin tüketici hakem heyetinin görev alanÕna girmedi÷i
de÷erlendirilmektedir.

16- Tüketici hakem heyetinin görev alanÕna girmeyen baúvurular için yapÕlacak
iúlem nedir? Görev alanÕ dÕúÕnda kalan baúvurularÕn görevli tüketici hakem
heyetine veya ilgili kuruma gönderilmesi zorunlulu÷u var mÕdÕr?

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nin “Görev alanÕ” baúlÕklÕ 6 ncÕ
maddesinin 5 inci fÕkrasÕnda tüketici hakem heyetlerinin görev ve yetki alanÕna giren
baúvurularÕ gere÷ini yapmak üzere kabul etmek zorunda oldu÷u, görev ve yetki alanÕ
dÕúÕnda kalan baúvurularÕn, tüketicinin baúvuru yapabilece÷i yerler de belirtilerek
baúvuru sahibine iade edilece÷i düzenlenmiútir.
Görev ve yetki alanÕ dÕúÕnda kalan baúvurularÕn tüketiciye iadesi için tüketici hakem
heyetince karar verilmesine gerek olmadÕ÷Õ, tüketici hakem heyeti baúkanlÕ÷ÕnÕn üst yazÕsÕ ile
baúvurunun iade edilebilece÷i de÷erlendirilmektedir.
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II- TÜKETøCø HAKEM HEYETLERøNøN
YETKø ALANINA øLøùKøN SORULAR
17- Tüketici hakem heyetlerinin yetki alanÕ nedir?
økametgâhÕ farklÕ yerde bulunan tüketicilerin
baúvurularÕ kabul edilmeli midir?

6502 sayÕlÕ Kanun’un “Baúvuru” baúlÕklÕ 68 inci maddesinde, baúvurularÕn
tüketicinin yerleúim yerinin bulundu÷u veya tüketici iúleminin yapÕldÕ÷Õ yerdeki
tüketici hakem heyetine yapÕlabilece÷i düzenlenmiútir.

Bu ba÷lamda tüketici iúleminin yapÕldÕ÷Õ yer ile tüketicinin ikametgâhÕnÕn
bulundu÷u yerin birbirinden farklÕ olmasÕ durumunda tüketici, ikametgâhÕnÕn
bulundu÷u yerdeki tüketici hakem heyetine baúvuruda bulunabilece÷i gibi
iúlemin yapÕldÕ÷Õ yerdeki tüketici hakem heyetine de baúvurabilir. Baúvurunun
tüketici iúleminin yapÕldÕ÷Õ yerdeki hakem heyetine yapÕlmasÕ durumunda
baúvurunun kabul edilmesi yasal bir zorunluluktur.
Di÷er taraftan, 6502 sayÕlÕ Kanun’un “Kuruluúu ve görev alanÕ” baúlÕklÕ 66
ncÕ maddesinde BakanlÕ÷ÕmÕz, il merkezlerinde ve yeterlilik úartlarÕ yönetmelikle
belirlenen ilçe merkezlerinde en az bir tüketici hakem heyeti oluúturmakla
görevlendirilmiú olup, Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nin “Kuruluú” baúlÕklÕ 5
inci maddesinde, tüketici hakem heyetinin kurulaca÷Õ ilçeler belirlenirken, baúvuru
sayÕsÕnÕn, nüfus yo÷unlu÷unun, co÷rafi úartlarÕn ve benzeri hususlarÕn dikkate alÕnmasÕ
öngörülmüútür.
Söz konusu mevzuat hükümleri gere÷ince yapÕlan çalÕúma sonucunda, BakanlÕk
MakamÕnÕn 09/07/2018 tarihli ve 35660763 sayÕlÕ OnayÕyla, mevcut 1011 tüketici hakem
heyetinin yetki alanlarÕ, 01/08/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden
düzenlenmiútir1.
Bu çerçevede:
¾

1

01/08/2018 tarihinden itibaren (bu tarih de dâhil olmak üzere), 81’i il ve
127’si ilçe merkezinde olmak üzere toplam 211 tüketici hakem heyeti tüketici
uyuúmazlÕklarÕnÕ
karara
ba÷lama
konusunda
yetkilendirilmiútir.
Yetkilendirilmiú 211 tüketici hakem heyeti, kendilerine ve yetki alanÕndaki
ilçelerde
bulunan
kaymakamlÕklara
yapÕlan
baúvurularÕ
karara
ba÷layacaklardÕr.

https://tuketici.ticaret.gov.tr/kurumsal-haberler/tuketici-hakem-heyetleri-yeniden-yapilandiriliyor
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¾

Büyükúehir statüsüne sahip olmayan 51 ilde il tüketici hakem heyetleri,
kendilerine ve illerinde bulunan ilçe kaymakamlÕklarÕna yapÕlan tüketici
uyuúmazlÕklarÕna iliúkin baúvurularÕ karara ba÷lamaya yetkili olacaktÕr.

¾

Büyükúehir statüsüne sahip olan 30 ilin 393 ilçesinde, tüketici
uyuúmazlÕklarÕna iliúkin baúvurular, kaymakamlÕklar tarafÕndan kabul
edilecek ve karar mercii olarak yetkilendirilen ilçe tüketici hakem heyetlerine
iletilecektir.

YukarÕda yapÕlan açÕklamalar kapsamÕnda örne÷in:
Büyükúehir statüsüne sahip olmayan Bingöl ølinde, Bingöl øl Merkezinde ve Bingöl’ün
ilçelerinde yaúanan tüketici uyuúmazlÕklarÕnÕ Bingöl øl Tüketici Hakem Heyeti karara
ba÷lamaya yetkili olacaktÕr.
Büyükúehir statüsüne sahip Ankara ølinin Bala, Evren, Haymana ve ùereflikoçhisar
ilçeleri için GölbaúÕ ølçe Tüketici Hakem Heyeti’ne yetki verilmiútir. Bu ba÷lamda, GölbaúÕ,
Bala, Evren, Haymana ve ùereflikoçhisar ølçelerinde yaúanan tüketici uyuúmazlÕklarÕnÕ GölbaúÕ
ølçe Tüketici Hakem Heyeti karara ba÷lamaya yetkili olacaktÕr.

øli

Yetkilendirilen (Karar
Mercii) Tüketici Hakem
Heyeti

Bingöl

Bingöl øl Tüketici Hakem
Heyeti

Ankara

GölbaúÕ Tüketici Hakem Heyeti
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Yetki AlanÕndaki ølçe
Tüm ilçeleri (AdaklÕ, Genç,
KarlÕova, Ki÷Õ, Solhan,
Yayladere, Yedisu)
Bala
Evren
Haymana
ùereflikoçhisar

18- Yetkili tüketici hakem heyetinin tespitinde “yerleúim yeri” nasÕl belirlenir? Bir
tüketicinin yazlÕ÷Õ, kÕúlÕ÷Õ gibi birden fazla yerleúim yeri olabilir mi?

6502 sayÕlÕ Kanun’un “Baúvuru” baúlÕklÕ 68 inci maddesinde ve Tüketici
Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nin “Yetki alanÕ” baúlÕklÕ 7 inci maddesinde,
baúvurularÕn tüketicinin yerleúim yerinin bulundu÷u veya tüketici iúleminin
yapÕldÕ÷Õ yerdeki tüketici hakem heyetine yapÕlabilece÷i düzenlenmiútir.
6502 sayÕlÕ Kanun’da “yerleúim yeri” kavramÕ tanÕmlanmamÕú olmakla birlikte,
Kanun’un “Di÷er hükümler” baúlÕklÕ 83 üncü maddesinde Kanun’da hüküm bulunmayan
hallerde genel hükümlerin uygulanaca÷Õ belirtilmiútir.

“Yerleúim yeri” kavramÕ 4721 sayÕlÕ Türk Medeni Kanunu’nun 19 ila 22 inci
maddeleri arasÕnda düzenlenmiútir. 4721 sayÕlÕ Kanun’un “TanÕm” baúlÕklÕ 19
uncu maddesinde, yerleúim yerinin bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturdu÷u yer
oldu÷u, bir kimsenin aynÕ zamanda birden çok yerleúim yeri olamayaca÷Õ ancak bu kuralÕn
ticari ve sÕnai kuruluúlar hakkÕnda uygulanmayaca÷Õ; “Yerleúim yerinin de÷iútirilmesi ve
oturma yeri” baúlÕklÕ 20 nci maddesinde bir yerleúim yerinin de÷iútirilmesinin yenisinin
edinilmesine ba÷lÕ oldu÷u; “Kurumlarda bulunma” baúlÕklÕ 22 nci maddesinde bir
ö÷retim kurumuna devam etmek için bir yerde bulunmanÕn ya da e÷itim, sa÷lÕk, bakÕm veya
ceza kurumuna konulmanÕn, yeni yerleúim yeri edinme sonucunu do÷urmayaca÷Õ hüküm
altÕna alÕnmÕútÕr.

YukarÕda belirtilen hükümler çerçevesinde yerleúim yerinin bir tüketicinin
sürekli kalma niyetiyle oturdu÷u yer oldu÷u, bir tüketicinin aynÕ zamanda birden
çok yerleúim yeri olamayaca÷Õ de÷erlendirilmektedir.

19- Tüketici hakem heyetinin yetki alanÕna girmeyen baúvurular için yapÕlacak
iúlem nedir? Yetki alanÕ dÕúÕnda kalan baúvurularÕn yetkili tüketici hakem
heyetine veya ilgili kuruma gönderilmesi zorunlulu÷u var mÕdÕr?

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nin “Görev alanÕ” baúlÕklÕ 6 ncÕ
maddesinin 5 inci fÕkrasÕnda tüketici hakem heyetlerinin görev ve yetki alanÕna giren
baúvurularÕ gere÷ini yapmak üzere kabul etmek zorunda oldu÷u, görev ve yetki alanÕ
dÕúÕnda kalan baúvurularÕn, tüketicinin baúvuru yapabilece÷i yerler de belirtilerek
baúvuru sahibine iade edilece÷i düzenlenmiútir.
Görev ve yetki alanÕ dÕúÕnda kalan baúvurularÕn tüketiciye iadesi için tüketici hakem
heyetince karar verilmesine gerek olmadÕ÷Õ, tüketici hakem heyeti baúkanlÕ÷ÕnÕn üst yazÕsÕ ile
baúvurunun iade edilebilece÷i de÷erlendirilmektedir.
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III- TÜKETøCø, SATICI / SAöLAYICI
TANIMINA VE TÜKETøCø øùLEMøNE
øLøùKøN SORULAR
20- Tüketici kimdir?

6502 sayÕlÕ Kanun’un “Kapsam” baúlÕklÕ 2 nci maddesinde, Kanunun her türlü
tüketici iúlemi ile tüketiciye yönelik uygulamalarÕ kapsadÕ÷Õ düzenlenmiútir. Söz konusu
hüküm uyarÕnca bir iúlemin veya uygulamanÕn 6502 sayÕlÕ Kanun kapsamÕnda
de÷erlendirilebilmesi için taraflardan birinin tüketici olmasÕ gerekmektedir.
6502 sayÕlÕ Kanun’un “TanÕmlar” baúlÕklÕ 3 üncü maddesinde “tüketici”
ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kiúiyi ifade eder
úeklinde tanÕmlanmÕútÕr. DolayÕsÕyla tüketici olarak kabul edilmede belirleyici unsur

“ticari veya mesleki amaçlarla hareket etmemektir”.
Bununla birlikte 6502 sayÕlÕ Kanun’da iki husus özel olarak düzenlenmiútir.
¾

Kooperatifler kural olarak tüketici tanÕmÕ içine girmemekle birlikte, 6502
sayÕlÕ Kanun’un 39 uncu maddesi uyarÕnca, Kanunun “Konut finansmanÕ” baúlÕklÕ
bölüm hükümlerinin uygulanmasÕnda, konut yapÕ kooperatiflerinin gerçek kiúi
ortaklarÕ tüketici olarak kabul edilmektedir.

¾

6502 sayÕlÕ Kanun’un “Paket tur sözleúmeleri” baúlÕklÕ 51 inci maddesinin 9 uncu
fÕkrasÕnda, ticari veya mesleki faaliyetleri çerçevesinde paket tur

hizmetinden faydalanan kiúiler de tüketici olarak kabul edilmektedir.
AyrÕca sosyal amaçlÕ olup, ticaretle iútigal etmeyen, kar amacÕ gütmeyen
dernek, vakÕf gibi tüzel kiúiler ile apartman, site yöneticili÷i yargÕ kararlarÕnda
tüketici olarak kabul edilmektedir.

21- Kamu kurum ve kuruluúlarÕ tüketici tanÕmÕna girer mi?

6502 sayÕlÕ Kanun’un “Kapsam” baúlÕklÕ 2’nci maddesinde, Kanunun her türlü
tüketici iúlemi ile tüketiciye yönelik uygulamalarÕ kapsadÕ÷Õ düzenlenmiútir. Bu ba÷lamda
bir
iúlemin
veya
uygulamanÕn
6502
sayÕlÕ
Kanun
kapsamÕnda
de÷erlendirilebilmesi için taraflardan birinin tüketici olmasÕ gerekmektedir.
“Tüketici” kavramÕ ise 6502 sayÕlÕ Kanun’un “TanÕmlar” baúlÕklÕ 3 üncü maddesinde
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ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kiúiyi ifade eder
úeklinde tanÕmlanmÕútÕr.
Söz konusu hükümler uyarÕnca, kamu yararÕnÕ sa÷lamaya yönelik iú ve iúlemler
gerçekleútirmekle birlikte kamu kurum ve kuruluúlarÕnÕn özel hukuka dayalÕ mal ve hizmet
alÕmlarÕnda 6502 sayÕlÕ Kanun’da yapÕlan tüketici tanÕmÕna girmedikleri di÷er bir ifade ile 6502
sayÕlÕ Kanun’la korunmaya muhtaç bir zayÕf taraf olmadÕklarÕ de÷erlendirilmektedir. Nitekim
YargÕtay 13. Hukuk Dairesi’nin 9/10/2007 tarihli ve E. 2007/6949, K. 2007/11861 sayÕlÕ
kararÕnda da kamu kurum ve kuruluúlarÕnÕn tüketici olmadÕ÷Õ belirtilmiútir.

YukarÕda yapÕlan açÕklamalar çerçevesinde kamu kurum ve kuruluúlarÕnÕn
(üniversiteler, valilikler, kaymakamlÕklar vb.) 6502 sayÕlÕ Kanun kapsamÕnda
tüketici olarak kabul edilemeyecekleri, bu nedenle özel hukuka dayalÕ mal ve
hizmet alÕmlarÕnda karúÕlaúacaklarÕ uyuúmazlÕklarÕn 6502 sayÕlÕ Kanun kapsamÕna
girmedi÷i
ve
tüketici
hakem
heyeti
görev
alanÕnda
olmadÕ÷Õ
de÷erlendirilmektedir.

22- Tüketici iúlemi nedir?

6502 sayÕlÕ Kanun’un, “TanÕmlar” baúlÕklÕ 3 üncü maddesinde “tüketici
iúlemi” mal veya hizmet piyasalarÕnda kamu tüzel kiúileri de dâhil olmak üzere
ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adÕna ya da hesabÕna hareket eden

gerçek veya tüzel kiúiler ile tüketiciler arasÕnda kurulan, eser, taúÕma, simsarlÕk,
sigorta, vekâlet, bankacÕlÕk ve benzeri sözleúmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleúme
ve hukuki iúlemi ifade eder úeklinde tanÕmlanmÕútÕr.
Söz konusu tanÕmla, daha önce yüksek yargÕ kararlarÕ ile mülga 4077 sayÕlÕ Tüketicinin
KorunmasÕ HakkÕnda Kanun’un dolayÕsÕyla tüketici hakem heyetlerinin görev alanÕ dÕúÕnda
bÕrakÕlan eser, taúÕma, sigorta ve bankacÕlÕk sözleúmeleri 6502 sayÕlÕ Kanun’un
dolayÕsÕyla tüketici hakem heyetlerinin görev alanÕna alÕnmÕú olmaktadÕr.

23- SatÕcÕ / sa÷layÕcÕ kimdir?

6502 sayÕlÕ Kanun’un “TanÕmlar” baúlÕklÕ 3 üncü maddesinde:
“Tüketici iúlemi” mal veya hizmet piyasalarÕnda kamu tüzel kiúileri de dâhil olmak
üzere, ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adÕna ya da hesabÕna hareket
eden gerçek veya tüzel kiúiler ile tüketiciler arasÕnda kurulan, eser, taúÕma, simsarlÕk, sigorta,
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vekâlet, bankacÕlÕk ve benzeri sözleúmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleúme ve hukuki
iúlemi;

“Sa÷layÕcÕ” kamu tüzel kiúileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla
tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanÕn adÕna ya da hesabÕna hareket eden gerçek
veya tüzel kiúiyi;
“SatÕcÕ” kamu tüzel kiúileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla
tüketiciye mal sunan ya da mal sunanÕn adÕna ya da hesabÕna hareket eden gerçek veya tüzel
kiúiyi, ifade eder úeklinde tanÕmlanmÕútÕr.

24- Kamu kurum ve kuruluúlarÕ satÕcÕ / sa÷layÕcÕ tanÕmÕna girer mi?

6502 sayÕlÕ Kanun’un “TanÕmlar” baúlÕklÕ 3 üncü maddesinde:
“Tüketici iúlemi” mal veya hizmet piyasalarÕnda kamu tüzel kiúileri de dâhil olmak
üzere, ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adÕna ya da hesabÕna hareket
eden gerçek veya tüzel kiúiler ile tüketiciler arasÕnda kurulan, eser, taúÕma, simsarlÕk, sigorta,
vekâlet, bankacÕlÕk ve benzeri sözleúmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleúme ve hukuki
iúlemi;
“Sa÷layÕcÕ” kamu tüzel kiúileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla
tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanÕn adÕna ya da hesabÕna hareket eden gerçek
veya tüzel kiúiyi;
“SatÕcÕ” kamu tüzel kiúileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla
tüketiciye mal sunan ya da mal sunanÕn adÕna ya da hesabÕna hareket eden gerçek veya tüzel
kiúiyi, ifade eder úeklinde tanÕmlanmÕútÕr.
Söz konusu hükümler uyarÕnca, ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden
bir kamu tüzel kiúisinin veya onun adÕna ya da hesabÕna hareket eden gerçek veya
tüzel kiúinin, mal veya hizmet piyasalarÕnda tüketici ile bir sözleúme veya tüketici
iúlemi yapmasÕ halinde 6502 sayÕlÕ Kanun kapsamÕnda satÕcÕ/sa÷layÕcÕ tanÕmÕna
girece÷i de÷erlendirilmektedir.
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IV- TÜKETøCø HAKEM HEYETLERøNE
BAùVURU
YAPILMASINA
øLøùKøN
SORULAR
25- Tüketici hakem heyetlerine úahsen baúvuru
zorunlu mudur? Posta yoluyla yapÕlan
baúvurular kabul edilmeli midir?

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nin “Baúvuru” baúlÕklÕ 11 inci
maddesinde:

Tüketici hakem heyetine baúvurularÕn, úahsen veya avukat aracÕlÕ÷Õyla; elden, posta
yoluyla veya elektronik ortamda e-Devlet kapÕsÕ üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi ile
yapÕlabilece÷i düzenlenmiútir.

Söz konusu hükümden de anlaúÕlabilece÷i gibi tüketici hakem heyetlerine
úahsen veya avukat aracÕlÕ÷Õyla baúvuru yapÕlabilmektedir.
ùahsen veya avukat aracÕlÕ÷Õyla yapÕlacak baúvurunun, tüketici hakem
heyetine elden verilmesi, posta yoluyla gönderilmesi veya elektronik ortamda
Tüketici Bilgi Sistemi ile iletilmesi mümkündür.

26- Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nin “Baúvuru” baúlÕklÕ 11 inci
maddesinde belirlenen úartlarÕ taúÕmayan baúvurular kabul edilmeli midir?

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nin “Baúvuru” baúlÕklÕ 11 inci
maddesinde, uyuúmazlÕklarla ilgili baúvurunun, uyuúmazlÕk konusunu içeren dilekçenin
varsa delil oluúturan ilgili belgelerle birlikte tüketici hakem heyetine verilmesiyle yapÕlaca÷Õ;
baúvurularÕn BakanlÕ÷Õn internet sayfasÕnda yer alan baúvuru formu kullanÕlarak
yapÕlabilece÷i; baúvuru formu kullanÕlmadan yapÕlan baúvurularda; baúvuru sahibinin adÕnÕn,
soyadÕnÕn, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasÕnÕn, adresinin ve varsa di÷er iletiúim
bilgilerinin, talebinin ve Türk LirasÕ cinsinden uyuúmazlÕk de÷eri ile úikayet edilene iliúkin
bilgilerin bulunmasÕnÕn zorunlu oldu÷u;
Elektronik ortamda yapÕlan baúvurularÕn Tüketici Bilgi Sistemi ile yapÕlmasÕnÕn zorunlu
oldu÷u ve bu baúvurularÕn geçerli olabilmesi için uyuúmazlÕkla ilgili baúvuru formunun eksiksiz
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olarak doldurulmasÕnÕn, varsa bilgi ve belgelerin sisteme yüklenmiú olmasÕnÕn gerekti÷i
düzenlenmiútir.

Bahsi geçen maddede tüketici hakem heyetine baúvuruda bulunulabilmesi
için bir dilekçede bulunmasÕ gereken hususlar emredici biçimde düzenlenmiútir.
Bu ba÷lamda baúvuru sahibinin adÕnÕn, soyadÕnÕn, Türkiye Cumhuriyeti kimlik
numarasÕnÕn, adresinin ve varsa di÷er iletiúim bilgilerinin, talebinin ve Türk LirasÕ
cinsinden uyuúmazlÕk de÷eri ile úikâyet edilene iliúkin bilgilerin bulunmadÕ÷Õ bir
baúvuruda, tüketicinin baúvurudaki eksikliklerin giderilmesi yönünde yazÕlÕ veya
sözlü olarak uyarÕlmasÕ gerekti÷i, eksikliklerin giderilmemesi durumunda
baúvurunun iúleme alÕnmamasÕ; iúleme alÕnmÕú baúvurularÕn, baúvuru úartlarÕnÕn
yoklu÷u
gerekçesiyle
usulden
reddine
karar
verilmesi
gerekti÷i
de÷erlendirilmektedir.

27- Tüketici hakem heyetine yapÕlacak baúvurularda baúvuru ekinde uyuúmazlÕ÷Õ
ispatlar bilgi ve belgelerin bulunmasÕ zorunlu mudur?

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nin “Baúvuru” baúlÕklÕ 11 inci
maddesinde uyuúmazlÕklarla ilgili baúvurunun, uyuúmazlÕk konusunu içeren dilekçenin
varsa delil oluúturan ilgili belgelerle birlikte tüketici hakem heyetine verilmesiyle yapÕlaca÷Õ;
baúvurularÕn BakanlÕ÷Õn internet sayfasÕnda yer alan baúvuru formu kullanÕlarak
yapÕlabilece÷i; baúvuru formu kullanÕlmadan yapÕlan baúvurularda; baúvuru sahibinin adÕnÕn,
soyadÕnÕn, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasÕnÕn, adresinin ve varsa di÷er iletiúim
bilgilerinin, talebinin ve Türk LirasÕ cinsinden uyuúmazlÕk de÷eri ile úikâyet edilene iliúkin
bilgilerin bulunmasÕnÕn zorunlu oldu÷u;
YukarÕda belirtilen hüküm uyarÕnca, yapÕlacak baúvurularda baúvuruya konu
iddialarÕ ispatlar bilgi ve belgelerin baúvuru sahibi tarafÕndan tüketici hakem
heyetine sunulmasÕ beklenmekle birlikte, baúvuru ekinde baúvuruya konu
iddialarÕ ispatlar bilgi ve belgelerin sunulmasÕ, baúvurunun kabulü veya
uyuúmazlÕ÷Õn karara ba÷lanmasÕ için zorunlu de÷ildir. Bu ba÷lamda baúvuruda
baúvuru sahibinin adÕnÕn, soyadÕnÕn, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasÕnÕn,
adresinin ve varsa di÷er iletiúim bilgilerinin, talebinin ve Türk LirasÕ cinsinden
uyuúmazlÕk de÷eri ile úikâyet edilene iliúkin bilgilerin bulunmasÕ gerekli ve
yeterlidir.
Nitekim yapÕlan baúvurularda çeúitli nedenlerle herhangi bir bilgi veya belge
sunulamamasÕ durumu göz önüne alÕnarak, Yönetmeli÷in “Bilgi Belge østeme Yetkisi”
baúlÕklÕ 12 inci maddesinde tüketici hakem heyetlerine, uyuúmazlÕk konusuna iliúkin her
türlü bilgi ve belgeyi taraflardan, ilgili kiúi, kurum ve kuruluúlardan isteyebilme yetkisi
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verilmiú; istenilen bilgi ve belgelerin verilen süre içinde sunulmamasÕ halinde dosyadaki
mevcut bilgi ve belgeler üzerinden karar verilece÷i hüküm altÕna alÕnmÕútÕr.

28- SatÕcÕ veya sa÷layÕcÕlar tarafÕndan tüketiciler hakkÕnda tüketici hakem
heyetlerine baúvuruda bulunulabilir mi?

6502 sayÕlÕ Kanun'un “Kuruluúu ve görev alanÕ” baúlÕklÕ 66 ncÕ, “Baúvuru”
baúlÕklÕ 68 inci maddeleri ile Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i'nin “Kuruluú”
baúlÕklÕ 5 inci “Görev alanÕ” baúlÕklÕ 6 ncÕ maddelerinde, 6502 sayÕlÕ Kanun’un
uygulanmasÕndan kaynaklanan ve aynÕ Kanun’un “Baúvuru” baúlÕklÕ 68 inci
maddesinde düzenlenen parasal sÕnÕrlarÕn altÕnda kalan tüketici uyuúmazlÕklarÕna
iliúkin baúvurularÕn, tüketici hakem heyetleri tarafÕndan kabul edilmesinin yasal
bir zorunluluk oldu÷u hükme ba÷lanmÕú ve bahsi geçen maddelerde tüketici,
satÕcÕ veya sa÷layÕcÕ ayrÕmÕ yapÕlmamÕútÕr.
6502 sayÕlÕ Kanun’un “Baúvuru” baúlÕklÕ 68 inci maddesine benzer úekilde, mülga 4077
sayÕlÕ Kanun’un “Tüketici SorunlarÕ Hakem Heyeti” baúlÕklÕ 22 nci maddesinde de her takvim
yÕlÕ baúÕndan itibaren geçerli olmak üzere o yÕl için tespit ve ilan edilen parasal sÕnÕrÕn altÕnda
kalan uyuúmazlÕklar için tüketici hakem heyetlerine baúvurunun zorunlu oldu÷u
düzenlenmiútir. 4077 sayÕlÕ Kanun yürürlükteyken YargÕtay 13. Hukuk Dairesi tarafÕndan
06/07/2006 tarihinde verilen E. 2006/6760, K. 2006/11218 sayÕlÕ ve E. 2006/7971, K.
2006/11219 sayÕlÕ kararlarda, 4077 sayÕlÕ Kanun’la belirlenen parasal sÕnÕr altÕnda bulunan
uyuúmazlÕklarda Tüketici SorunlarÕ Hakem Heyetine baúvuru zorunlulu÷u getirildi÷i ve
baúvuruda tüketici, satÕcÕ, sa÷layÕcÕ ayÕrÕmÕ yapÕlmadÕ÷Õ belirtilmiútir. Nitekim YargÕtay 13.
Hukuk Dairesi’nin 25/11/2008 tarihli ve E. 2008/7449, K. 2008/14015 sayÕlÕ kararÕnda satÕcÕ
ve sa÷layÕcÕlar tarafÕndan tüketiciler hakkÕnda tüketici hakem heyetlerine baúvuruda
bulunabilece÷i belirtilmiútir.

Bu ba÷lamda satÕcÕlar veya sa÷layÕcÕlar tarafÕndan tüketici hakem
heyetlerine baúvuruda bulunabilmede belirleyici unsur, uyuúmazlÕ÷Õn 6502 sayÕlÕ
Kanun kapsamÕnda bir tüketici iúleminden veya tüketiciye yönelik bir
uygulamadan kaynaklanmasÕ di÷er bir ifade ile uyuúmazlÕ÷Õn karúÕ tarafÕnÕn
tüketici olmasÕ ve uyuúmazlÕk konusunun her yÕl belirlenen parasal sÕnÕrlarÕn
altÕnda kalmasÕdÕr. SatÕcÕlar veya sa÷layÕcÕlar tarafÕndan tüketiciler hakkÕnda
yapÕlacak baúvurularÕn tüketicinin mal veya hizmeti satÕn aldÕ÷Õ veya tüketicinin
ikametgâhÕnÕn bulundu÷u yerdeki hakem heyetine yapÕlabilmesi mümkündür.
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29- Fatura adÕna düzenlenmemiú olmakla birlikte malÕn kullanÕcÕsÕ veya hizmetin
faydalanÕcÕsÕ olan tüketici mal veya hizmetle ilgili olarak tüketici hakem
heyetine baúvurabilir mi?
6502 sayÕlÕ Kanun’un “TanÕmlar” baúlÕklÕ 3 üncü maddesinde “tüketici” ticari
veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kiúiyi ifade eder úeklinde
tanÕmlanmÕú olup, “hareket etmek” ifadesi “edinmeyi, kullanmayÕ ve yararlanmayÕ”
kapsamaktadÕr. Bu ba÷lamda, tüketici hakem heyetlerine “kullanan veya
yararlanan” sÕfatÕyla baúvuran tüketicilerin baúvurularÕnÕn de÷erlendirilmeye
alÕnmasÕ gerekmektedir.
Örne÷in, BalÕkesir’de yaúayan bir babanÕn Ankara’da üniversitede okuyan 20 yaúÕndaki
kÕzÕna, Ankara’da satÕn almÕú oldu÷u akÕllÕ telefonun ayÕplÕ çÕkmasÕ nedeniyle ortaya çÕkan
uyuúmazlÕ÷Õn çözümü amacÕyla kÕzÕn Ankara’da iúlemin yapÕldÕ÷Õ yer hakem heyetine
baúvurabilmesi mümkündür.
Bununla birlikte, satÕcÕ, sa÷layÕcÕ veya icra daireleri ile tüketiciler arasÕnda sorun
yaúanmasÕnÕn önüne geçilmesi amacÕyla, “kullanan veya yararlanan” sÕfatÕyla yapÕlan
baúvurular hakkÕnda verilecek tüketici hakem heyeti kararlarÕnda, “fatura baúkasÕ adÕna

düzenlenmiú olmakla birlikte baúvuru sahibinin kullanan veya yararlanan sÕfatÕyla
tüketici hakem heyetine baúvuruda bulundu÷unun” belirtilmesi gerekti÷i
de÷erlendirilmektedir.

30- Türkiye’de ikametgâhÕ bulunmayan T.C. vatandaúlarÕ hangi tüketici hakem
heyetine hangi usulle baúvurabilirler?

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nin “Baúvuru” baúlÕklÕ 11 inci
maddesinde, tüketici hakem heyetine baúvurularÕn, úahsen veya avukat aracÕlÕ÷Õyla; elden,
posta yoluyla veya elektronik ortamda e-Devlet kapÕsÕ üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi ile
yapÕlabilece÷i düzenlenmiútir.

Bununla birlikte, 6502 sayÕlÕ Kanun’un “Karar ve karara itiraz” baúlÕklÕ 70
inci maddesinde ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nin “KararÕn tebli÷i”
baúlÕklÕ 25 inci maddesinde tüketici hakem heyeti kararlarÕnÕn alÕndÕ÷Õ tarihten itibaren on
iú günü içinde taraflara yazÕlÕ olarak ve 7201 sayÕlÕ Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebli÷
edilece÷i hüküm altÕna alÕnmÕútÕr.
Türkiye’de ikametgâhÕ bulunmayan T.C. vatandaúÕ tüketicilerin, yapÕlacak
tebligatlarda sÕkÕntÕ yaúamamasÕ amacÕyla, tüketici hakem heyetine Türkiye’de vekâlet
verece÷i bir avukat aracÕlÕ÷Õyla baúvuru yapabilecekleri de÷erlendirilmektedir.
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31- T.C. kimlik numarasÕ olmayan tüketiciler, tüketici hakem heyetine hangi
usullerle baúvurabilirler?

T.C. kimlik numarasÕ, 5490 sayÕlÕ Nüfus Hizmetleri Kanunu uyarÕnca
kullanÕlmasÕ zorunlu olan, on bir haneden oluúan ve Nüfus ve VatandaúlÕk øúleri Genel
Müdürlü÷ü tarafÕndan T.C. vatandaúlarÕna verilen tekil bir sayÕdÕr. Tüketici Hakem
Heyetleri Yönetmeli÷i’nin “Baúvuru” baúlÕklÕ 11 inci maddesinde düzenlenen,
tüketici hakem heyetlerine yapÕlan baúvurularda baúvuru sahibinin T.C. kimlik
numarasÕnÕn bulunmasÕ zorunlulu÷u T.C. vatandaúlarÕ için getirilmiú bir
zorunluluktur.
Di÷er taraftan, 6502 sayÕlÕ Kanun’un “TanÕmlar” baúlÕklÕ 3 üncü maddesinde
tüketici, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel
kiúiyi ifade eder úeklinde tanÕmlanmÕútÕr ve bir kiúinin adÕ geçen Kanun
kapsamÕnda tüketici olarak kabul edilmesi vatandaúlÕk úartÕna ba÷lanmamÕútÕr.
Di÷er bir ifade ile Türkiye’de bulunan, T.C. vatandaúÕ olmayan ve ticari veya mesleki olmayan
amaçlarla hareket eden bir kiúi de 6502 sayÕlÕ Kanun kapsamÕnda tüketici olarak kabul
edilebilecektir. Nitekim Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nin “Karar süresi”

baúlÕklÕ 23 üncü maddesinin 3 üncü fÕkrasÕnda Türkiye’de ikametgahÕ bulunmayan
yabancÕ uyruklu tüketicilerin uyuúmazlÕklarÕnÕn öncelikle gündeme alÕnarak
sonuçlandÕrÕlaca÷Õ hüküm altÕna alÕnmÕútÕr.
AyrÕca 5490 sayÕlÕ Kanun, Türkiye'de herhangi bir amaçla süreli olarak “yabancÕlara ait
ikamet tezkeresi - ikamet izni, çalÕúma izni” almÕú olan yabancÕlara, Nüfus ve VatandaúlÕk
øúleri Genel Müdürlü÷ü tarafÕndan, onbir haneden oluúan “yabancÕ kimlik numarasÕ”
verilece÷ini hüküm altÕna almÕútÕr.
YukarÕda yapÕlan açÕklamalar çerçevesinde, T.C. vatandaúÕ olmayan kiúilerin tüketici
iúlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalar nedeniyle, Türkiye’de yaúamÕú olduklarÕ
uyuúmazlÕklarÕn çözümü amacÕyla tüketici hakem heyetlerine baúvurabilecekleri; yabancÕ
kimlik numarasÕ olan kiúilerin baúvurularÕnda bu numaralarÕnÕ kullanabilecekleri, yabancÕ
kimlik numarasÕna sahip olmayan yabancÕlarÕn da baúvurularÕnÕn kabul edilmesi gerekti÷i
de÷erlendirilmektedir.

32- MirasçÕlar tarafÕndan tüketici hakem heyetine baúvuru nasÕl yapÕlmalÕdÕr?

Bilindi÷i üzere, mirasçÕlar tarafÕndan tüketici hakem heyetlerine yapÕlacak baúvurulara
iliúkin olarak, 6502 sayÕlÕ Kanun’da ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nde herhangi bir
düzenleme bulunmamakla birlikte, 6502 sayÕlÕ Kanun’un “Di÷er hükümler” baúlÕklÕ 83
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üncü maddesi uyarÕnca, tüketici uyuúmazlÕklarÕnÕn karara ba÷lanmasÕna iliúkin olarak 6502
sayÕlÕ Kanun’da veya Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nde hüküm bulunmayan hallerde
tüketici hakem heyetlerince genel hükümlere baúvurulmaktadÕr.
MirasÕn geçmesinin sonuçlarÕ 4721 sayÕlÕ Türk Medeni Kanunu’nun 640 ve devamÕ
maddelerinde düzenlenmiú olup, 4721 sayÕlÕ Kanun’un “Miras ortaklÕ÷Õ” baúlÕklÕ 640

ÕncÕ maddesinde:
Birden çok mirasçÕ bulunmasÕ hâlinde, mirasÕn geçmesiyle birlikte paylaúmaya kadar,
mirasçÕlar arasÕnda terekedeki bütün hak ve borçlarÕ kapsayan bir ortaklÕk meydana gelece÷i;
MirasçÕlarÕn terekeye elbirli÷iyle sahip olacaklarÕ ve sözleúme veya kanundan do÷an
temsil ya da yönetim yetkisi saklÕ kalmak üzere, terekeye ait bütün haklar üzerinde birlikte
tasarruf edecekleri;
MirasçÕlardan birinin istemi üzerine sulh mahkemesi tarafÕndan miras ortaklÕ÷Õna
paylaúmaya kadar bir temsilci atanabilece÷i;
MirasçÕlardan her birinin, terekedeki haklarÕn korunmasÕnÕ isteyebilece÷i, sa÷lanan
korumadan mirasçÕlarÕn hepsinin yararlanaca÷Õ;
Bir mirasçÕnÕn ödemeden aciz olmasÕ halinde, mirasÕn açÕlmasÕ üzerine di÷er
mirasçÕlarÕn, haklarÕnÕn korunmasÕ için gerekli önlemlerin gecikmeksizin alÕnmasÕnÕ sulh
mahkemesinden isteyebilecekleri;

“MirasçÕlarÕn sorumlulu÷u” baúlÕklÕ 641 inci maddesinde, mirasçÕlarÕn, tereke
borçlarÕndan müteselsilen sorumlu olduklarÕ düzenlenmiútir.
Miras ortaklÕ÷ÕnÕn tüzel kiúili÷i olmadÕ÷Õ ve taraf ehliyeti bulunmadÕ÷Õ için, yukarÕda
belirtilen düzenlemeler uyarÕnca, kural olarak terekeye iliúkin davalarÕn bütün mirasçÕlar
tarafÕndan açÕlmasÕ ve yine terekeye karúÕ açÕlacak davalarÕn bütün mirasçÕlara karúÕ açÕlmasÕ
gerekmektedir. Ancak bu kural mirasçÕlarÕn davacÕ veya davalÕ olmalarÕna göre farklÕ
uygulanmaktadÕr.
Miras ortaklÕ÷Õ devam ederken terekeye iliúkin olarak açÕlacak davalarda, mirasçÕlarÕn
hep birlikte hareket etmeleri gerekmekte olup, kural olarak mirasçÕlar arasÕnda mecburi dava
arkadaúlÕ÷Õ bulunmaktadÕr. Bu kurala ilgili kanunlarda istisna getirilmiú olabilece÷i gibi, bir
hakkÕn hemen kullanÕlmamasÕ halinde, o hakkÕn ortadan kalkaca÷Õ veya talep edilemeyece÷i
hallerden sayÕlan “acele hallerde” de miras ortaklÕ÷ÕnÕn menfaatlerini korumak için,
mirasçÕlardan birinin bütün mirasçÕlar adÕna dava açabilece÷i kabul edilmektedir. Bu durumda
mirasçÕlardan biri tek baúÕna dava açabilmekte ancak açtÕ÷Õ bu davayÕ tek baúÕna
yürütememektedir. Di÷er taraftan acele olmayan hallerde de mirasçÕlardan birinin terekeyle
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ilgili bir davayÕ açabilece÷i ancak davanÕn bütün mirasçÕlar tarafÕndan yürütülebilece÷i veya
terekeye bir temsilci atanaca÷Õ kabul edilmektedir. 2
Di÷er taraftan, miras ortaklÕ÷Õ devam ederken terekeye iliúkin olarak açÕlacak
davalarda, davanÕn tüm mirasçÕlara karúÕ açÕlÕp açÕlmayaca÷Õ davanÕn konusuna göre de÷iúiklik
göstermektedir. 4721 sayÕlÕ Kanun’un “MirasçÕlarÕn sorumlulu÷u” baúlÕklÕ 641 inci maddesi
uyarÕnca, mirasçÕlarÕn tereke borçlarÕndan müteselsil sorumlu olmalarÕ nedeniyle konusu para
alaca÷Õ olan davalarÕn mirasçÕlardan birine karúÕ açÕlabilmesi mümkünken, konusu para
alaca÷Õndan baúka bir úey olan davalarÕn bütün mirasçÕlara karúÕ açÕlmasÕ gerekti÷i kabul
edilmektedir.3

YukarÕda belirtilen düzenlemeler ve yapÕlan açÕklamalar kapsamÕnda,
mirasçÕlardan birinin tüketici hakem heyetine, terekeyle ilgili bir baúvuruda
bulunabilece÷i ancak baúvurunun bütün mirasçÕlar tarafÕndan yürütülmesi
gerekti÷i; bu ba÷lamda mirasçÕlardan biri tarafÕndan yapÕlan baúvuruya di÷er
mirasçÕlar tarafÕndan, baúvuru sÕrasÕnda onay verilebilece÷i veya sonrasÕnda
katÕlÕm sa÷lanabilece÷i,
YapÕlan baúvuruya di÷er mirasçÕlarÕn onay vermemeleri veya katÕlmamalarÕ
halinde terekeye sulh mahkemesi tarafÕndan bir temsilci atanmasÕ gerekti÷i,
temsilci atanmamasÕ halinde ise talebin taraf ehliyeti yoklu÷undan reddedilmesi
gerekti÷i de÷erlendirilmektedir.

2 Gökçen Topuz, Seçkin Topuz, “Miras OrtaklÕ÷Õnda MirasçÕlarÕn Dava arkadaúlÕ÷Õ”, Ankara Barosu
Dergisi, YÕl: 66, SayÕ: 3, Yaz 2008 s. 60-65
3 Gökçen Topuz, Seçkin Topuz, a.g.e., s. 66.
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V- øNCELEME AùAMASINA øLøùKøN
SORULAR
33- Tüketici
hakem
heyetlerince
uyuúmazlÕ÷Õn çözümü amacÕyla karúÕ
taraftan bilgi ve belge isteme zorunlulu÷u
var mÕdÕr?

6502 sayÕlÕ Kanun’un “ønceleme” baúlÕklÕ 69 uncu maddesinde ve Tüketici
Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nin “Bilgi ve belge isteme yetkisi” baúlÕklÕ 12 nci
maddesinde, tüketici hakem heyetlerinin uyuúmazlÕk konusuna iliúkin her türlü bilgi ve
belgeyi taraflardan, ilgili kurum veya kuruluúlardan isteyebilece÷i düzenlenmiútir. Söz konusu
maddeler emredici olmamakla birlikte, tüketici hakem heyetlerince uyuúmazlÕ÷Õn çözümü
amacÕyla taraflardan, ilgili kurum ve kuruluúlardan bilgi ve belge istenmesine iliúkin genel
kuralÕ belirleyen hükümlerdir.

6502 sayÕlÕ Kanun’un “Karar ve karara itiraz” baúlÕklÕ 70 inci maddesinin ilk
iki fÕkrasÕnda, il ve ilçe tüketici hakem heyetlerince verilen kararlarÕn taraflarÕ ba÷ladÕ÷Õ ve
söz konusu kararlarÕn 2004 sayÕlÕ øcra ve øflas Kanunu’nun ilamlarÕn yerine getirilmesi
hakkÕndaki hükümlerine göre yerine getirilece÷i hüküm altÕna alÕnmÕútÕr.

Baúvuru sahibinin baúvuru dilekçesiyle, uyuúmazlÕ÷a iliúkin iddia ve
görüúlerini tüketici hakem heyetine sunmuú oldu÷u göz önüne alÕndÕ÷Õnda,
hakkÕnda ba÷layÕcÕ ve ilam niteli÷inde bir karar verilmesinden önce karúÕ tarafa
da uyuúmazlÕ÷a iliúkin görüúlerini tüketici hakem heyetine sunma hakkÕ
tanÕnmasÕnÕn hakkaniyetin bir gere÷i oldu÷u de÷erlendirilmektedir.
Nitekim somut olayÕn karara ba÷lanmasÕndan önce tüketici hakem heyeti tarafÕndan
karúÕ tarafa gönderilecek bilgi ve belge isteme yazÕsÕna verilecek cevapta, baúvuru
dilekçesinde tüketici hakem heyetine sunulmamÕú, sunulamamÕú veya sunulmasÕ atlanmÕú
hususlarÕn karúÕ tarafça tüketici hakem heyetine sunulabilmesi mümkündür ve bu nedenle
taraflardan bilgi ve belge istenmesi uyuúmazlÕ÷Õn çözümü açÕsÕndan son derece önemlidir. Bu
ba÷lamda daha önce benzer uyuúmazlÕklar için aynÕ satÕcÕ veya sa÷layÕcÕya bilgi ve belge
isteme yazÕsÕ gönderilmiú ve birbirine benzer cevaplar alÕnmÕú olsa dahi her somut olayÕn
kendi içinde de÷erlendirilmesi gerekti÷inden her uyuúmazlÕk için satÕcÕ veya sa÷layÕcÕya bilgi
ve belge isteme yazÕsÕ gönderilmesi önem arz etmektedir.

AyrÕca 6502 sayÕlÕ Kanun’un 70 inci maddesinin 3 üncü fÕkrasÕnda taraflarÕn
tüketici hakem heyeti kararlarÕna karúÕ, tebli÷ tarihinden itibaren on beú gün içinde tüketici
hakem heyetinin bulundu÷u yerdeki tüketici mahkemesine itiraz edebilece÷i hüküm altÕna
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alÕnmÕútÕr. Bu ba÷lamda tüketici hakem heyetleri tarafÕndan verilen bütün kararlar tüketici
mahkemesinin denetimine tabiidir. Tüketici hakem heyeti kararÕnÕn tüketici

mahkemesinde itiraza konu olmasÕ halinde, karúÕ tarafÕn görüúleri alÕnmadan
uyuúmazlÕ÷Õn karara ba÷lanmÕú olmasÕnÕn, kararÕn usul ve/veya esastan
bozulmasÕna neden olabilece÷i ve bu durumun tüketicinin ma÷duriyetine yol
açabilece÷i de÷erlendirilmektedir.
YukarÕda yapÕlan açÕklamalar kapsamÕnda:
Tüketici hakem heyetlerince verilen kararlarÕn ba÷layÕcÕ ve ilam niteli÷inde
olmasÕ nedeniyle, bir karar verilmesinden önce taraflara uyuúmazlÕ÷a iliúkin
görüúlerini tüketici hakem heyetine sunabilme hakkÕ tanÕnmasÕnÕn hakkaniyetin
bir gere÷i oldu÷u,
AyrÕca tüketici hakem heyeti kararÕnÕn tüketici mahkemesinde itiraza konu
olmasÕ halinde, karúÕ tarafÕn görüúleri alÕnmadan uyuúmazlÕ÷Õn karara
ba÷lanmasÕnÕn, kararÕn usul ve/veya esastan bozulmasÕna neden olabilece÷i,
HususlarÕ göz önüne alÕndÕ÷Õnda uyuúmazlÕklarÕn karara ba÷lanmasÕndan
önce taraflardan uyuúmazlÕ÷a iliúkin bilgi ve belge istenmesi gerekti÷i
de÷erlendirilmektedir.

34- Tüketici hakem heyetlerinin bilgi ve belge isteme yazÕlarÕna satÕcÕ veya
sa÷layÕcÕlar veya tüketiciler tarafÕndan cevap verilmemesi durumunda
verilecek kararÕn mahiyeti ne olmalÕdÕr?

6502 sayÕlÕ Kanun’un “ønceleme” baúlÕklÕ 69 uncu maddesinde ve Tüketici
Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nin “Bilgi ve belge isteme yetkisi” baúlÕklÕ 12 nci
maddesinde, tüketici hakem heyetlerinin uyuúmazlÕk konusuna iliúkin her türlü bilgi ve
belgeyi taraflardan, ilgili kurum veya kuruluúlardan isteyebilece÷i düzenlenmiútir. Söz konusu
maddeler emredici olmamakla birlikte, tüketici hakem heyetlerince uyuúmazlÕ÷Õn çözümü
amacÕyla taraflardan, ilgili kurum ve kuruluúlardan bilgi ve belge istenmesine iliúkin genel
kuralÕ belirleyen hükümlerdir.

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nin “Bilgi ve belge isteme yetkisi”
baúlÕklÕ 12 nci maddesinde ayrÕca, istenen bilgi ve belgelerin sunulmasÕ için tebli÷
tarihinden itibaren taraflara en fazla otuz gün süre verilece÷i, talep edilmesi ve tüketici
hakem heyeti baúkanlÕ÷Õnca uygun görülmesi halinde bu sürenin uzatÕlabilece÷i, tüketici
hakem heyeti baúkanlÕ÷Õnca istenilen bilgi ve belgelerin verilen süre içinde sunulmamasÕ
halinde dosyadaki mevcut bilgi ve belgeler üzerinden karar verilece÷i düzenlenmiútir.
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YukarÕda belirtilen hükümler uyarÕnca, tüketici hakem heyetine yapÕlan bir
baúvuruya konu uyuúmazlÕ÷Õn çözümü amacÕyla taraflardan bilgi ve belge
istenmesi esas olup, tüketici hakem heyeti baúkanlÕ÷Õ tarafÕndan verilen süre
içerisinde taraflarÕn bilgi ve belge sunmamasÕ halinde dosyadaki mevcut bilgi ve
belgeler üzerinden karar verilmesi gerekmektedir.
Bu ba÷lamda, bilgi ve belge isteme yazÕsÕna cevap verilmemesi halinde
baúvuru ve ekindeki bilgi ve belgeler baúvuruya konu iddialarÕ ispatlar nitelikte
ise talebin kabulüne karar verilebilece÷i; baúvuru ve ekinde baúvuruya konu
iddialarÕ ispatlar bilgi ve belge sunulmamÕú olmasÕ durumda talebin reddine karar
verilebilece÷i de÷erlendirilmektedir.

35- Hakem heyetlerinin bilgi ve belge isteme yazÕlarÕna cevap verilmemesi
durumunda Ticaret øl Müdürlüklerince idari para cezasÕ uygulanabilir mi?

6502 sayÕlÕ Kanunun “Denetim” baúlÕklÕ 75 inci maddesinde,
“(1) Bu Kanunun uygulanmasÕnda, BakanlÕk müfettiúleri, gümrük ve ticaret denetmenleri
ile BakanlÕkça görevlendirilecek personel, mal veya hizmet sunulan her yerde denetleme,
inceleme ve araútÕrma yapmaya yetkilidir.
(2) Bu Kanun kapsamÕna giren hususlarda, yetkili ve görevli kiúi veya kuruluúlara her
türlü bilgi ve belgenin do÷ru olarak gösterilmesi veya istenmesi hâlinde belgelerin aslÕnÕn
veya onaylÕ kopyalarÕnÕn verilmesi zorunludur.” hükümleri düzenlenmiútir.
6502 sayÕlÕ Kanun’un “Denetim” baúlÕklÕ 75 inci maddesinin birinci fÕkrasÕnda, denetim
yapmaya yetkili ve görevli kiúiler; ikinci fÕkrasÕnda ise denetim kapsamÕnda istenen bilgi ve
belgelerin do÷ru olarak sunulmasÕ zorunlulu÷u açÕkça düzenlenmiútir.

Madde baúlÕ÷Õnda da açÕkça düzenlenmiú oldu÷u üzere, söz konusu madde
denetime hasredilmiú bir maddedir. Maddenin ikinci fÕkrasÕnda öngörülen,
istenen bilgi ve belgelerin do÷ru olarak sunulmasÕ zorunlulu÷u denetim
kapsamÕnda istenecek bilgi ve belgeler için geçerlidir. Bu nedenle, hakem
heyetleri tarafÕndan uyuúmazlÕklarÕn çözümü amacÕyla taraflardan istenilen bilgi
ve belgelerin sunulmamasÕ nedeniyle øl Müdürlükleri tarafÕndan 6502 sayÕlÕ
Kanun’un 75 inci maddesi gerekçe gösterilerek idari para cezasÕ
uygulanamayaca÷Õ de÷erlendirilmektedir.
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36-Derdestlik nedir? Hangi hallerde dikkate alÕnÕr?

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nin, “Baúvuru” baúlÕklÕ 11 inci
maddesinde, konusu, sebebi ve taraflarÕ aynÕ olan uyuúmazlÕkla ilgili olarak birden çok
tüketici hakem heyetine veya aynÕ tüketici hakem heyetine birden fazla baúvuruda
bulunulamayaca÷Õ; aksi takdirde tüketici hakem heyetinin re’sen ya da taraflardan birinin
itirazÕ üzerine her zaman derdestli÷i dikkate alaca÷Õ düzenlenmiútir.
TaraflarÕ aynÕ olan baúvurular hakkÕnda tüketici hakem heyetleri tarafÕndan karar
verilirken dikkat edilmesi gereken husus, uyuúmazlÕk konularÕnÕn aynÕ olup olmadÕ÷ÕdÕr.
TaraflarÕ aynÕ olmakla birlikte uyuúmazlÕk konularÕ farklÕ olan baúvurularÕn tüketici hakem
heyetince kabul edilerek karara ba÷lanmasÕ gerekmektedir.
Örne÷in, bir bankadan çekilmiú tek bir banka kredisi nedeniyle tahsil edilen
dosya masrafÕ, ipotek fek ücreti ve yeniden yapÕlandÕrma ücreti, taraflarÕ aynÕ
olmakla birlikte farklÕ uyuúmazlÕk konularÕdÕr ve aynÕ tarihte veya farklÕ tarihlerde tüketici
tarafÕndan baúvuru konusu yapÕlabilirler.
Di÷er taraftan, bir bankadan çekilmiú tek bir banka kredisi nedeniyle tahsil edilen
dosya masrafÕndan kaynaklanan uyuúmazlÕk hakkÕnda, tüketici tarafÕndan iúlemin yapÕldÕ÷Õ ya
da ikametgâhÕnÕn bulundu÷u yer tüketici hakem heyetine baúvuruda bulunabilmesi mümkün
olup, iki tüketici hakem heyetine aynÕ veya farklÕ zamanda baúvuruda bulunamayaca÷Õ gibi
iki hakem heyetinden birine baúvurduktan sonra aynÕ hakem heyetine aynÕ baúvuruyu da
tekrar yapamaz.

Bu ba÷lamda, taraflarÕ ve uyuúmazlÕk konularÕ aynÕ olan baúvurunun; hem
tüketici iúleminin yapÕldÕ÷Õ hem de tüketicinin ikametgâhÕnÕn bulundu÷u yer
tüketici hakem heyetine yapÕldÕ÷ÕnÕn veya iki hakem heyetinden birine baúvuru
yapÕldÕktan sonra aynÕ hakem heyetine tekrar aynÕ baúvurunun yapÕldÕ÷ÕnÕn,
taraflardan birinin itirazÕ üzerine veya tüketici hakem heyetince re’sen tespit
edilmesi halinde derdestli÷in göz önüne alÕnmasÕ ve sonradan yapÕlan
baúvurunun reddedilmesi gerekti÷i de÷erlendirilmektedir.
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37- ønceleme aúamasÕnda talep üzerine veya re’sen úikâyet edilenin de÷iútirilmesi
mümkün müdür?

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nin
“Baúvuru” baúlÕklÕ 11 inci maddesinde,
Tüketici hakem heyetine baúvurularÕn, úahsen veya avukat aracÕlÕ÷Õyla; elden, posta
yoluyla veya elektronik ortamda e-Devlet kapÕsÕ üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi ile
yapÕlabilece÷i;
UyuúmazlÕklarla ilgili baúvurunun, uyuúmazlÕk konusunu içeren dilekçenin varsa delil
oluúturan ilgili belgelerle birlikte tüketici hakem heyetine verilmesiyle yapÕlaca÷Õ; baúvurularÕn
BakanlÕ÷Õn internet sayfasÕnda yer alan baúvuru formu kullanÕlarak yapÕlabilece÷i; baúvuru
formu kullanÕlmadan yapÕlan baúvurularda; baúvuru sahibinin adÕnÕn, soyadÕnÕn, Türkiye
Cumhuriyeti kimlik numarasÕnÕn, adresinin ve varsa di÷er iletiúim bilgilerinin, talebinin ve Türk
LirasÕ cinsinden uyuúmazlÕk de÷eri ile úikâyet edilene iliúkin bilgilerin bulunmasÕnÕn zorunlu
oldu÷u;
Elektronik ortamda yapÕlan baúvurularÕn Tüketici Bilgi Sistemi ile yapÕlmasÕnÕn zorunlu
oldu÷u ve bu baúvurularÕn geçerli olabilmesi için uyuúmazlÕkla ilgili baúvuru formunun eksiksiz
olarak doldurulmasÕnÕn, varsa bilgi ve belgelerin sisteme yüklenmiú olmasÕnÕn gerekti÷i;

“KararÕn niteli÷i ve kapsamÕ” baúlÕklÕ 22 nci maddesinde,
Tüketici hakem heyetinin uyuúmazlÕkla ilgili karar verirken taraflarÕn talebiyle ba÷lÕ
oldu÷u düzenlenmiútir.
YukarÕda belirtilen düzenlemeler uyarÕnca, tüketici hakem heyetlerine elden,
posta yoluyla veya elektronik ortamda yapÕlacak baúvurularda, úikâyet edilene
iliúkin bilgilerin yer almasÕ zorunludur. Ancak uyuúmazlÕk hakkÕnda karar
verilmeden önce, inceleme aúamasÕnda, tüketici tarafÕndan veya tüketici hakem
heyetince re’sen, úikâyet edilenin uyuúmazlÕ÷Õn tarafÕ olmadÕ÷Õ anlaúÕlabilir. Bu
durumda, taleple ba÷lÕlÕk ilkesi gere÷ince tüketici hakem heyeti tarafÕndan re’sen
úikâyet edilenin de÷iútirilemeyece÷i ancak tüketiciye bilgi verilerek gerekli
de÷iúikli÷in yapÕlmasÕnÕn sa÷lanabilece÷i; tüketicinin ise baúvuruyu yapmÕú
oldu÷u tüketici hakem heyetine dilekçe vermek suretiyle, uyuúmazlÕk hakkÕnda
karar verilmeden önce úikâyet edileni de÷iútirebilece÷i de÷erlendirilmektedir.
ùikâyet edilenin de÷iútirilmesi durumunda, taraf olarak gösterilen yeni úikâyet
edilene bilgi ve belge isteme yazÕsÕ gönderilmesi ve incelemenin yeni koúullara
göre yeniden yapÕlmasÕ gerekmektedir.
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38- Tüketici hakem heyetlerinin satÕcÕ veya sa÷layÕcÕlardan tüketiciler ile yapÕlan
görüúmelere iliúkin ses kayÕtlarÕnÕ talep etme yetkisi var mÕdÕr? Tüketiciler
tarafÕndan alÕnan ses kayÕtlarÕ delil olarak kabul edilebilir mi?

6502 sayÕlÕ Kanun’un “ønceleme” baúlÕklÕ 69 uncu maddesinde ve Tüketici
Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nin “Bilgi ve belge isteme yetkisi” baúlÕklÕ 12 nci
maddesinde, tüketici hakem heyetlerinin uyuúmazlÕk konusuna iliúkin her türlü bilgi ve
belgeyi taraflardan, ilgili kurum veya kuruluúlardan isteyebilece÷i düzenlenmiútir.
YukarÕda belirtilen hükümler uyarÕnca, tüketici hakem heyetlerinin satÕcÕ veya
sa÷layÕcÕlardan tüketiciler ile yapÕlan görüúmelere iliúkin ses kayÕtlarÕnÕ talep etme yetkisi
oldu÷u; di÷er taraftan bilgi dÕúÕ alÕnan ses kayÕtlarÕnÕn hukuki niteli÷i tartÕúmalÕ oldu÷undan
tüketiciler tarafÕndan alÕnan ses kayÕtlarÕnÕn delil olarak kabul edilemeyece÷i ancak karar
verilirken kanaat oluúturulmasÕnda dikkate alÕnabilece÷i de÷erlendirilmektedir.

39- Baúvuru sahibinin veya úikâyet edilenin tüketici olup olmadÕ÷Õ hakkÕnda
tereddüt yaúanmasÕ halinde izlenecek usul ne olmalÕdÕr?

Tüketici hakem heyetlerince yapÕlan inceleme sÕrasÕnda baúvuru sahibinin ve/veya
úikayet edilenin tüketici olup olmadÕ÷Õ hakkÕnda tereddüt yaúanmasÕ halinde:
Tacirler hakkÕnda, ülke geneli için Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinden veya Türkiye
Odalar ve Borsalar Birli÷inden; il ve ilçelerde ticaret ve sanayi odasÕndan, bunlarÕn ayrÕ ayrÕ
örgütlendi÷i yerlerde ticaret odasÕndan; ülke genelinde Türkiye Odalar ve Borsalar
Birli÷inden;
Esnaflar hakkÕnda, ülke geneli için Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesinden
veya Türkiye Esnaf ve SanatkarlarÕ Konfederasyonundan, illerde esnaf ve sanatkarlar odalarÕ
birliklerinden, ilçelerde esnaf ve sanatkarlar odalarÕndan,
bilgi alÕnabilece÷i de÷erlendirilmektedir.

58

VIKARAR
SORULAR

AùAMASINA

øLøùKøN

40- Tüketici hakem heyeti kararlarÕnda bulunmasÕ
gereken ve dikkat edilmesi gereken hususlar
nelerdir?

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nin “KararÕn niteli÷i ve kapsamÕ”
baúlÕklÕ 22 nci maddesi uyarÕnca, tüketici hakem heyetleri uyuúmazlÕkla ilgili karar verirken
taraflarÕn talepleriyle ba÷lÕdÕr.
Tüketici hakem heyeti kararlarÕnda bulunmasÕ gereken asgari unsurlar ise, Tüketici
Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nin “Karar tutana÷Õ” baúlÕklÕ 24 üncü maddesinde
düzenlenmiútir. Bu kapsamda tüketici hakem heyeti kararlarÕnda:
- KararÕ veren tüketici hakem heyeti ile baúkanÕn, üyelerin ve raportörün ad ve
soyadlarÕ,
- Karar numarasÕ,
- Karar tarihi,
- TaraflarÕn ad ve soyadlarÕ veya unvanlarÕ, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasÕ,
varsa vekillerinin ad ve soyadlarÕ ile adresleri,
- Baúvuru tarihi,
- Baúvuru sahibinin talebi,
- UyuúmazlÕk bedeli,
- UyuúmazlÕk konusu,
- OlayÕn özeti,
- ùikâyet edilenin savunmasÕnÕn özeti,
- ønceleme ve gerekçe,
- Karar, kararÕn tüketici lehine verilmesi durumunda varsa tebligat ve bilirkiúi
ücretleri,
- øtiraz merci ve süresi,
- KararÕ veren baúkan ve üyelerin imzalarÕ, bulunmalÕdÕr.
Karar kÕsmÕnda, gerekçe tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkÕnda verilen
karar ile taraflara yüklenen borç ve tanÕnan haklarÕn, sÕra numarasÕ altÕnda, açÕk, úüphe ve
tereddüt uyandÕrmayacak úekilde yazÕlmasÕ gerekmektedir. Di÷er bir ifadeyle kararlarÕn
tereddüte mahal vermeyecek úekilde açÕk ve net olmasÕ gerekmektedir.
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Tüketici hakem heyeti kararlarÕnda altÕ imza bulunmamalÕdÕr. Heyet, beú kiúiden
oluútu÷u için tüketici dÕúÕndaki tarafÕn tacir veya esnaf ve sanatkâr olma durumuna göre, ilgili
üye toplantÕlara katÕlmalÕ ve karara imza atmalÕdÕr. Tacir veya esnaf ve sanatkârÕ temsil eden
üyelerin aynÕ anda toplantÕya katÕlamamasÕ ve oy kullanmamasÕ gerekmektedir.
Özellikle malÕn ayÕpsÕz misli ile de÷iútirilmesi, hizmetin yeniden görülmesi ve ücretsiz
onarÕm taleplerine iliúkin uyuúmazlÕklarda, uyuúmazlÕk konusunun Türk LirasÕ karúÕlÕ÷ÕnÕn
uyuúmazlÕk bedeli olarak belirtilmesi önemlidir.
UyuúmazlÕk bedelinin belirtilmedi÷i kararlar tüketici mahkemeleri tarafÕndan hukuki
yarar yoklu÷undan iptal edilebilmekte ve/veya icra müdürlükleri tarafÕndan icraya
konulmamaktadÕr.

41- Tüketici hakem heyetinin görev alanÕna girmekle birlikte 6502 sayÕlÕ Kanun’da
düzenleme bulunmayan hallerde neye göre karar verilmelidir?

6502 sayÕlÕ Kanun’un “Di÷er hükümler” baúlÕklÕ 83 üncü maddesinin 1 inci
fÕkrasÕnda, 6502 sayÕlÕ Kanun’da hüküm bulunmayan hallerde genel hükümlerin
uygulanaca÷Õ düzenlenmiútir.

42- Tüketici hakem heyetinin görev alanÕna girmekle birlikte hem 6502 sayÕlÕ
Kanun’da hem de baúka kanunlarda düzenleme bulunan hallerde neye göre
karar verilmelidir?

6502 sayÕlÕ Kanun’un “Di÷er hükümler” baúlÕklÕ 83 üncü maddesinin 2 nci
fÕkrasÕnda, taraflardan birini tüketicinin oluúturdu÷u iúlemler ile ilgili di÷er kanunlarda
düzenleme olmasÕnÕn, bu iúlemin tüketici iúlemi sayÕlmasÕnÕ ve bu Kanunun görev ve
yetkiye iliúkin hükümlerinin uygulanmasÕnÕ engellemeyece÷i düzenlenmiútir.

43- TaraflarÕ aynÕ olan birden fazla tüketici iúlemi nedeniyle meydana gelen
birden fazla uyuúmazlÕ÷Õn çözümü tek bir baúvuruda birleútirilerek karara
ba÷lanabilir mi?

Örne÷in, aynÕ tüketici tarafÕndan aynÕ bankadan çekilmiú 5 farklÕ banka
kredisinin dosya masraflarÕnÕn iadesi talebiyle yapÕlmÕú baúvurular hakkÕnda tek bir karar
verilip verilemeyece÷i hususu.
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Tüketici iúlemlerinin farklÕ olmasÕ nedeniyle taraflarÕ aynÕ olsa bile birden
fazla tüketici iúlemi nedeniyle meydana gelen uyuúmazlÕklarÕn çözümünün tek bir
kararla de÷il ayrÕ ayrÕ karara ba÷lanmasÕ gerekti÷i de÷erlendirilmektir.

44- TaraflarÕ aynÕ olan tek bir tüketici iúlemi nedeniyle meydana gelen farklÕ
uyuúmazlÕklarÕn çözümü tek bir baúvuruda birleútirilerek karara ba÷lanabilir
mi?

Örne÷in, bir bankadan çekilmiú tek bir banka kredisi nedeniyle oluúmuú dosya
masrafÕ, ipotek fek ücreti, yeniden yapÕlandÕrma gibi üç uyuúmazlÕk hakkÕnda tek
bir karar verilip verilemeyece÷i hususu.

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nin “KararÕn niteli÷i ve kapsamÕ”
baúlÕklÕ 22 nci maddesinde, aynÕ tüketici iúleminden kaynaklanan birden fazla
uyuúmazlÕk için ayrÕ ayrÕ baúvuru yapÕlmasÕ durumuna, uyuúmazlÕ÷Õn de÷erleri
toplamÕnÕn tüketici hakem heyetinin görev sÕnÕrÕ içinde kalmasÕ úartÕyla,
uyuúmazlÕklarÕn tek bir baúvuruda birleútirilerek karar verilebilece÷i; aynÕ tüketici
iúleminden kaynaklanan birden fazla uyuúmazlÕ÷Õn de÷erleri toplamÕnÕn görev
sÕnÕrÕnÕ aúmasÕ durumuna uyuúmazlÕklar hakkÕnda ayrÕ ayrÕ karar verilece÷i
düzenlenmiútir.

45- TaraflarÕ farklÕ olan birden fazla tüketici iúlemi nedeniyle tek bir dilekçe ile
tüketici hakem heyetine baúvuru yapÕlmasÕ durumunda uyuúmazlÕklarÕn
çözümü tek bir baúvuruda birleútirilerek karara ba÷lanabilir mi?

Örne÷in iki farklÕ tüketicinin aynÕ satÕcÕ veya sa÷layÕcÕ hakkÕnda 8 farklÕ tüketici
iúleminden kaynaklanan uyuúmazlÕklarÕn çözümlenmesi amacÕyla tek bir dilekçeyle tüketici
hakem heyetine baúvuruda bulunmasÕ halinde tek bir karar verilip verilemeyece÷i hususu.

Tek bir dilekçe ile birden fazla tüketicinin aynÕ satÕcÕ veya sa÷layÕcÕ
hakkÕnda baúvuruda bulunmasÕ durumunda uyuúmazlÕ÷Õn taraflarÕnÕn farklÕ
olmasÕ nedeniyle her bir tüketici uyuúmazlÕ÷Õ için ayrÕ ayrÕ karar verilmesi
gerekti÷i de÷erlendirilmektedir.
YukarÕdaki örnek ba÷lamÕnda uyuúmazlÕklarÕn çözümü için 8 farklÕ karar verilmesi
gerekti÷i de÷erlendirilmektedir.
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46- TaraflarÕ aynÕ uyuúmazlÕk konularÕ farklÕ baúvurular karara ba÷lanabilir mi?

Örne÷in, bir bankadan çekilmiú tek bir banka kredisi nedeniyle oluúmuú dosya
masrafÕ, ipotek fek ücreti, yeniden yapÕlandÕrma gibi üç uyuúmazlÕk hakkÕnda farklÕ
tarihlerde veya
Elektronik bir malda farklÕ zamanlarda meydana gelen arÕzalar hakkÕnda
arÕzalarÕn meydana geldi÷i zamanlarÕ takiben farklÕ tarihlerde tüketici hakem heyetine
baúvuruda bulunulup bulunulamayaca÷Õ hususu:
TaraflarÕ aynÕ olan baúvurular hakkÕnda tüketici hakem heyetleri tarafÕndan karar
verilirken dikkat edilmesi gereken husus uyuúmazlÕk konularÕnÕn aynÕ olup olmadÕ÷ÕdÕr. Bu tip
baúvurularda önemli olan husus, aynÕ tüketici iúleminden kaynaklanmakla birlikte uyuúmazlÕk
konularÕnÕn farklÕ olmasÕdÕr.

Bu ba÷lamda taraflarÕ aynÕ ancak baúvuru konularÕ di÷er bir ifade ile
uyuúmazlÕk konularÕ farklÕ tüketici baúvurularÕ hakkÕnda tüketici hakem heyeti
tarafÕndan karar verilebilece÷i, karar verilirken Tüketici Hakem Heyetleri
Yönetmeli÷i’nin “KararÕn niteli÷i ve kapsamÕ” baúlÕklÕ 22 nci maddesinin 2 nci
fÕkrasÕ hükümlerinin göz önünde bulundurulmasÕ gerekti÷i de÷erlendirilmektedir.

47- 28/05/2014 tarihinden önce yapÕlmÕú ancak halen devam eden veya geçerli
olan bir tüketici iúlemi veya sözleúmesi hakkÕnda mülga 4077 sayÕlÕ Kanun’a
mÕ yoksa 6502 sayÕlÕ Kanun’a göre mi karar verilecektir?

6502 sayÕlÕ Kanun’un “Geçiú Hükümleri” baúlÕklÕ Geçici Madde 1’in 2 nci
fÕkrasÕnda düzenlenen ana kural ve istisnalarÕ uyarÕnca, 6502 sayÕlÕ Kanun’un
yürürlük tarihi olan 28/05/2014’ten önce yapÕlmÕú olan tüketici iúlemlerine,
bunlarÕn hukuken ba÷layÕcÕ olup olmadÕklarÕna ve sonuçlarÕna kural olarak mülga
4077 sayÕlÕ Kanun hükümlerine göre karar verilecektir.
Örne÷in 6502 sayÕlÕ Kanun yürürlü÷e girmeden önce yapÕlmÕú bir eser sözleúmesi
kapsamÕnda üretilen PVC do÷rama nedeniyle uyuúmazlÕk yaúanmasÕ ve uyuúmazlÕ÷Õn çözümü
amacÕyla hakem heyetine baúvurulmasÕ durumunda, eser sözleúmelerinin mülga 4077 sayÕlÕ
Kanun kapsamÕnda olmamasÕ nedeniyle hakem heyetleri tarafÕndan görevsizlik kararÕ
verilmesi ve tüketicilerin genel mahkemelere yönlendirilmesi gerekti÷i de÷erlendirilmektedir.

Di÷er taraftan 28/05/2014 tarihinden önce yapÕlmÕú olan ve halen geçerli
olan tüketici sözleúmelerinin 6502 sayÕlÕ Kanun’a aykÕrÕ olan hükümleri ise
Kanun’un yürürlük tarihinden itibaren uygulanmayacaktÕr.
62

Örne÷in 6502 sayÕlÕ Kanun yürürlü÷e girmeden önce yapÕlmÕú ve halen devam eden
bir devre mülk sözleúmesinin veya banka kredisi sözleúmesinin hukuken ba÷layÕcÕ olup
olmadÕ÷Õna ve sonuçlarÕna kural olarak 4077 sayÕlÕ Kanun’a göre karar verilecek ancak
sözleúmelerin 6502 sayÕlÕ Kanuna aykÕrÕ hükümleri yürürlük tarihinden itibaren
uygulanmayacaktÕr.

AynÕ úekilde 6502 sayÕlÕ Kanun yürürlü÷e girmeden önce yapÕlmÕú ve halen
devam eden sözleúmeler için, 6502 sayÕlÕ Kanun’un yürürlü÷e girdi÷i tarihten
önce iúlemeye baúlamÕú hak düúürücü süreler ile zaman aúÕmÕ süreleri varsa ve bu
süreler dolmamÕúsa, 6502 sayÕlÕ Kanun’da öngörülen sürelerin geçmesiyle hak
düúürücü süre ve zamanaúÕmÕ süresi dolmuú olacaktÕr.
Bu ba÷lamda, 6502 sayÕlÕ Kanun’un geçici maddesi gere÷ince, mülga 4077 sayÕlÕ
Kanun uyarÕnca karara ba÷lanacak uyuúmazlÕklarda, hakem heyeti kararÕnÕn “ønceleme ve
Gerekçe” baúlÕ÷Õ altÕnda, “6502 sayÕlÕ Tüketicinin KorunmasÕ HakkÕnda Kanun’un

“Geçiú Hükümleri” baúlÕklÕ Geçici Madde 1 hükmünün 2 nci fÕkrasÕ uyarÕnca, somut
uyuúmazlÕ÷Õn çözümünde mülga 4077 sayÕlÕ Kanun hükümlerinin uygulanmasÕnÕn
gerekti÷i anlaúÕlmaktadÕr” úeklinde bir ifadeye yer verilebilece÷i de÷erlendirilmektedir.

48- Feragat, uzlaúma gibi nedenlerle baúvuruya konu uyuúmazlÕ÷Õn tüketici
hakem heyeti tarafÕndan karar verilmeden önce çözümlenmesi durumunda
yapÕlacak iúlem ne olmalÕdÕr?

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nin “KararÕn niteli÷i ve kapsamÕ”
baúlÕklÕ 22 nci maddesinde, baúvuruya konu uyuúmazlÕ÷Õn, tüketici hakem heyeti
tarafÕndan karar verilene kadar çözümlenmesi ve bu durumun ispatÕna yönelik bilgi veya
belgelerin tüketici hakem heyetine iletilmesi durumunda tüketici hakem heyeti tarafÕndan,
uyuúmazlÕ÷Õn konusuz kalmasÕ nedeniyle karar verilmesine yer olmadÕ÷Õna karar verilece÷i
düzenlenmiútir.

Di÷er bir ifade ile tüketici hakem heyeti tarafÕndan karar verilmeden önce
baúvuruya konu uyuúmazlÕ÷Õn, feragat, uzlaúma gibi nedenlerle çözümlenmesi
durumunda baúvurunun iúlemden kaldÕrÕlmamasÕ, uyuúmazlÕ÷Õn konusuz kalmasÕ
nedeniyle tüketici hakem heyeti tarafÕndan “karar verilmesine yer olmadÕ÷Õna”
karar verilmesi gerekmektedir.
Karar verilmesine yer olmadÕ÷Õna karar verilebilmesi için uyuúmazlÕ÷Õn çözümlendi÷inin
ispatÕna yönelik bilgi veya belgelerin tüketici hakem heyetine sunulmasÕ gerekmektedir. Bilgi
veya belge sunulmasÕnÕn mümkün olmadÕ÷Õ durumlarda tüketici tarafÕndan uyuúmazlÕ÷Õn
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çözümlendi÷ine dair bir dilekçenin tüketici hakem heyetine sunulmasÕnÕn yeterli oldu÷u
de÷erlendirilmektedir.

49- Tüketici hakem heyetleri tarafÕndan verilen kararlar emsal olmasÕ bakÕmÕndan
uyuúmazlÕ÷Õn tarafÕ olmayan kiúilere verilebilir veya internette ilan edilebilir
mi?

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nin “KararÕn niteli÷i ve kapsamÕ”
baúlÕklÕ 22 nci maddesinde, tüketici hakem heyeti kararlarÕnÕn taraflarÕ ba÷layaca÷Õ ve
kararlarÕn yalnÕzca verildi÷i uyuúmazlÕk için geçerli olaca÷Õ düzenlenmiútir. Bu ba÷lamda
tüketici hakem heyeti tarafÕndan verilmiú bir kararÕn tek baúÕna emsal karar
olarak kabul edilemeyece÷i dolayÕsÕyla söz konusu kararlarÕn üçüncü kiúilere
verilmesinin veya internet sitesinde yayÕmlanmasÕnÕn uygun olmayaca÷Õ
de÷erlendirilmektedir.
Di÷er taraftan 1136 sayÕlÕ AvukatlÕk Kanunu’nun, “AvukatlÕ÷Õn amacÕ” baúlÕklÕ 2 nci,
“øúlerin stajiyer veya sekreterle takibi, dava dosyalarÕnÕn incelenmesi ve dosyadan örnek
alma” baúlÕklÕ 46 ncÕ, “Örnek çÕkarabilme ve tebligat yapabilme hakkÕ” baúlÕklÕ 56 ncÕ maddeleri
uyarÕnca, avukatlarÕn ve stajyer avukatlarÕn, tüketici hakem heyetlerindeki baúvuru
dosyalarÕnÕ inceleyebilmeleri ve vekâletname veya yetki belgesi sunan avukatlarÕn ilgili
dosyalardan örnek alabilmeleri mümkündür.

50- Tüketici hakem heyetleri kararlarÕnda yapÕlan açÕk maddi hatalar düzeltilebilir
mi?

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nin “KararÕn düzeltilmesi” baúlÕklÕ 27
nci maddesi uyarÕnca, tüketici hakem heyeti kararlarÕnda yer alan taraflarÕn kimlik
bilgilerine, ticaret unvanlarÕna ait yanlÕúlÕklar, ifade ve hesap hatalarÕ ile di÷er
benzeri açÕk hatalar, tüketici hakem heyetince re’sen veya taraflardan birinin yazÕlÕ
talebi üzerine düzeltilebilir.
Madde metninde düzeltmenin de tüketici hakem heyeti tarafÕndan verilecek
bir karar ile yapÕlmasÕ öngörülmüútür. Düzeltme kararÕ verildi÷i takdirde, düzeltilen
hususlara iliúkin ek karar, tüketici hakem heyetinde bulunan nüshalarÕn altÕna veya bunlara
eklenecek ayrÕ bir kâ÷Õda yazÕlÕr ve imzalanÕr. Düzeltme kararlarÕ on iú günü içinde taraflara
tebli÷ edilir ve talep edilmesi halinde taraflara verilmiú olan suretlere de düzeltme kararÕ
yazÕlÕr ve imzalanÕr.
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51- Tüketici hakem heyeti kararlarÕnÕn imzalanmasÕnda imza kaúesi kullanÕlabilir
mi?

Bilindi÷i üzere imza, bir kimsenin yazdÕ÷Õ bir yazÕ veya düzenledi÷i bir belge altÕna, o
yazÕyÕ veya belgeyi kendisinin yazdÕ÷ÕnÕ veya düzenledi÷ini onaylamak ve içeri÷ini kabul
etti÷ini belirtmek için koymuú oldu÷u ad ve iúarettir.

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nin “Karar tutana÷Õ” baúlÕklÕ 24 üncü
maddesinde, toplantÕda alÕnan kararlarÕn, toplantÕya katÕlan üyeler tarafÕndan imzalanaca÷Õ
ve hangi hususlarÕ kapsayaca÷Õ düzenlenmiútir. Söz konusu hüküm uyarÕnca, tüketici hakem
heyeti üyeleri düzenlenen karar tutana÷ÕnÕ imzalamakla bu kararÕ onayladÕ÷ÕnÕ ve içeri÷ini
kabul etti÷ini belirtmiú olmaktadÕrlar.

Di÷er taraftan 6100 sayÕlÕ Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “ømza
atamayanlarÕn durumu” baúlÕklÕ 206 ncÕ maddesinde, imza atamayanlarÕn mühür veya
bir alet ya da parmak izi kullanmak suretiyle yapacaklarÕ hukuki iúlemleri içeren belgelerin
senet niteli÷ini taúÕyabilmesinin, noterler tarafÕndan düzenleme biçiminde oluúturulmasÕna
ba÷lÕ oldu÷u düzenlenmiútir.

DolayÕsÕyla imza atmaya muktedir olan kiúilerin imzasÕnÕ el ile atmasÕ; imza
atmaya muktedir olmayan kiúilerin ise mühür veya bir alet ya da parmak izi
kullanmak suretiyle iúlem yapabilecekleri kural olarak kabul edilmiútir. Ancak bu
úekilde yapÕlacak hukuki iúlemleri içeren belgelerin senet niteli÷i taúÕyabilmesi ise noterler
tarafÕndan düzenleme biçiminde oluúturulmasÕna ba÷lÕ kÕlÕnmÕútÕr.

DanÕútay ødari Dava Daireleri Kurulu’nun E. 2012/2648 sayÕlÕ ara
kararÕnda, ødari YargÕlama Usulü Kanunu’nun 24 ve 25 inci maddelerinin yürürlükte oldu÷u
ve bu hükümlere göre de mahkeme karalarÕnda bulunacak imzanÕn Õslak imza olarak
de÷erlendirildi÷i ve yerine 5070 sayÕlÕ Kanun’un 5 inci maddesinin 1 inci fÕkrasÕna göre
güvenli elektronik imza ile atÕlan imzanÕn aynÕ hukuki sonucu do÷uraca÷Õ belirtilmiútir.

YukarÕda yapÕlan açÕklamalar kapsamÕnda, tüketici hakem heyeti
kararlarÕnÕn üyeler tarafÕndan Õslak imza ile imzalamalarÕ gerekmekte olup, imza
kaúesi kullanÕlmasÕnÕn mümkün olmadÕ÷Õ de÷erlendirilmektedir.

52- Karar defteri kullanÕmÕna devam edilmekte midir?

“Karar defteri” kavramÕna mülga Tüketici SorunlarÕ Hakem Heyeti
Yönetmeli÷i’nin “Karar tutana÷Õ” baúlÕklÕ 22 nci maddesinde yer verilmiú olup, söz
konusu maddede, toplantÕda görüúülen konularÕn ve alÕnan kararlarÕn en az iki nüsha olarak,
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toplantÕ sÕrasÕnda tutanakla tespit edilece÷i, tutana÷Õn baúkan ve toplantÕya katÕlan üyeler
tarafÕndan imzalanaca÷Õ, bu nüshalardan birinin dosyasÕnda muhafaza edilece÷i di÷erinin ise
sayfalarÕ müteselsil sÕra numaralÕ karar defterine yapÕútÕrÕlarak il müdürlü÷ü veya
kaymakamlÕk mührü ile mühürlenece÷i düzenlenmiútir.

Bununla birlikte Tüketici SorunlarÕ Hakem Heyeti Yönetmeli÷i,
27/11/2014 tarihinde 1/8/2003 tarihli ve 25186 sayÕlÕ Resmi Gazete’de
yayÕmlanarak yürürlü÷e giren Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nin
“Yürürlükten kaldÕrÕlan yönetmelik” baúlÕklÕ 32 nci maddesi ile yürürlükten
kaldÕrÕlmÕútÕr.
Yürürlükte bulunan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeli÷inde “karar
defteri” kavramÕna yer verilmemiú olup, kararlarÕn arúivlenmesi hususu “Karar
tutana÷Õ” baúlÕklÕ 24 üncü maddede düzenlenmiútir. Söz konusu madde uyarÕnca karar
tutana÷Õ toplantÕ tarihine ve gündem sÕrasÕna göre arúivlenecek ve onaylÕ bir örne÷i
dosyasÕnda muhafaza edilecektir.

Bu ba÷lamda karar tutanaklarÕnÕn toplantÕ tarihine ve gündem sÕrasÕna
göre klasörlenerek arúivlenmesinin gerekli ve yeterli oldu÷u de÷erlendirilmekte
olup, karar defteri kullanÕlmasÕna gerek bulunmamaktadÕr.
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VII- KARARLARIN TEBLøöøNE VE
KARARDA TEBLøGAT VE BøLøRKøùø
ÜCRETLERøNøN
BELøRTøLMESøNE
øLøùKøN SORULAR
53- Tüketici hakem heyeti kararlarÕnÕn
taraflara tebli÷inde izlenecek usul nedir?
KararlarÕn tebli÷i, adi posta ile mi,
taahhütlü mektupla mÕ, iadeli taahhütlü
mektupla mÕ, tebligatla mÕ yapÕlmalÕdÕr?

6502 sayÕlÕ Kanun’un “Karar ve karara itiraz” baúlÕklÕ 70 inci maddesinin 2
nci fÕkrasÕnda, tüketici hakem heyeti kararlarÕnÕn 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayÕlÕ
Tebligat Kanunu hükümlerine göre taraflara tebli÷ edilece÷i düzenlenmiútir.
Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nin “KararÕn tebli÷i” baúlÕklÕ 25 inci
maddesinde, tüketici hakem heyeti kararlarÕnÕn alÕndÕ÷Õ tarihten itibaren on iú günü içinde
taraflara yazÕlÕ olarak ve 7201 sayÕlÕ Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebli÷ edilece÷i,
taraflarÕn temsilinin avukatla yapÕlmasÕ halinde tebligatÕn avukata yapÕlaca÷Õ, kararlarÕn
taraflara taahhütlü mektupla gönderilmesinin esas oldu÷u, gecikmesi halinde zarar
do÷abilecek iúlerde, gerekçe belirtilmek suretiyle, memur vasÕtasÕyla tebligat yaptÕrÕlabilece÷i
hüküm altÕna alÕnmÕútÕr.

54- Tüketici hakem heyeti kararlarÕ taraflara elden tebli÷ edilebilir mi? Bu
durumda tebligat ücreti tüketici hakem heyeti kararÕnda belirtilebilir mi?

6502 sayÕlÕ Kanun’un “Karar ve karara itiraz” baúlÕklÕ 70 inci maddesinin 2
nci fÕkrasÕnda, tüketici hakem heyeti kararlarÕnÕn 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayÕlÕ
Tebligat Kanunu hükümlerine göre taraflara tebli÷ edilece÷i düzenlenmiútir.
Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nin “KararÕn tebli÷i” baúlÕklÕ 25 inci
maddesinde, tüketici hakem heyeti kararlarÕnÕn alÕndÕ÷Õ tarihten itibaren on iú günü
içinde taraflara yazÕlÕ olarak ve 7201 sayÕlÕ Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebli÷
edilece÷i, taraflarÕn temsilinin avukatla yapÕlmasÕ halinde tebligatÕn avukata yapÕlaca÷Õ,

kararlarÕn taraflara taahhütlü mektupla gönderilmesinin esas oldu÷u, gecikmesi
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halinde zarar do÷abilecek iúlerde, gerekçe belirtilmek suretiyle, memur vasÕtasÕyla tebligat
yaptÕrÕlabilece÷i hüküm altÕna alÕnmÕútÕr.

YukarÕda bahsi geçen mevzuat hükümleri uyarÕnca, hakem heyetlerince
verilen kararlarÕn taraflara elden ve imza karúÕlÕ÷Õ tebli÷ edilmesinde mevzuata
aykÕrÕ bir durum bulunmadÕ÷Õ de÷erlendirilmektedir.
Di÷er taraftan 6502 sayÕlÕ Kanun’un “Karar ve karara itiraz” baúlÕklÕ 70 inci
maddesinin 7 nci fÕkrasÕ ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nin 31 inci
maddesinde, tüketici hakem heyetlerine yansÕyan ve tüketici lehine sonuçlanan
uyuúmazlÕklarda, tebligat ve bilirkiúi ücretlerinin 6183 sayÕlÕ Amme AlacaklarÕnÕn Tahsil Usulü
HakkÕnda Kanun hükümlerine göre karúÕ taraftan tahsil olunarak bütçeye gelir kaydedilece÷i
aynÕ Yönetmeli÷in “KararÕn niteli÷i ve kapsamÕ” baúlÕklÕ 22 nci maddesinde,
uyuúmazlÕ÷Õn tüketici lehine sonuçlandÕ÷Õ durumlarda, karúÕ tarafça ödenmesi gereken bilirkiúi
ve tebligat ücretinin kararda belirtilece÷i hüküm altÕna alÕnmÕútÕr.

Tebligat ve bilirkiúi ücretlerine kararda yer verilmesi gerekti÷inden ve
kararlarÕn taraflara taahhütlü mektupla tebli÷ edilmesi esas oldu÷undan ayrÕca
kararÕn verilmesi aúamasÕnda kararÕn elden tebli÷ alÕnÕp alÕnmayaca÷Õ
bilinemeyece÷inden, elden tebli÷ alÕnmÕú olan kararlarda da tebligat ve bilirkiúi
ücretlerine
yer
verilmesinde
herhangi
bir
sakÕnca
bulunmadÕ÷Õ
de÷erlendirilmektedir.
Bu kapsamda, tüketici hakem heyetlerine yansÕyan ve tüketici lehine
sonuçlanan uyuúmazlÕklarda satÕcÕ veya sa÷layÕcÕ tarafÕndan ödenmesi gereken
tebligat ve bilirkiúi ücretlerine hakem heyeti kararÕnda yer verilmesi ve tebligat
ücreti hesaplanÕrken uyuúmazlÕ÷Õn çözümü ile ilgili yapÕlan tüm yazÕúmalarÕn
dikkate alÕnmasÕ gerekmektedir.

55- Tüketici hakem heyeti kararÕnÕn tebli÷ edilememesi halinde izlenecek usul ne
olmalÕdÕr?

Bilindi÷i üzere 6502 sayÕlÕ Kanun’un “Karar ve karara itiraz” baúlÕklÕ 70 inci
maddesinin 2 nci fÕkrasÕnda, tüketici hakem heyeti kararlarÕnÕn 11/2/1959 tarihli ve 7201
sayÕlÕ Tebligat Kanunu hükümlerine göre taraflara tebli÷ edilece÷i düzenlenmiútir.

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nin “KararÕn tebli÷i” baúlÕklÕ 25 inci
maddesinde, tüketici hakem heyeti kararlarÕnÕn alÕndÕ÷Õ tarihten itibaren on iú günü içinde
taraflara yazÕlÕ olarak ve 7201 sayÕlÕ Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebli÷
edilece÷i, taraflarÕn temsilinin avukatla yapÕlmasÕ halinde tebligatÕn avukata yapÕlaca÷Õ,
kararlarÕn taraflara taahhütlü mektupla gönderilmesinin esas oldu÷u, gecikmesi
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halinde zarar do÷abilecek iúlerde, gerekçe belirtilmek suretiyle, memur vasÕtasÕyla tebligat
yaptÕrÕlabilece÷i hüküm altÕna alÕnmÕútÕr.

7201 sayÕlÕ Tebligat Kanunu’nun,
“Bilinen adreste tebligat” baúlÕklÕ 10 uncu maddesinde, tebligatÕn, tebli÷
yapÕlacak úahsa bilinen en son adresinde yapÕlaca÷Õ;
Bilinen en son adresin tebligata elveriúli olmadÕ÷ÕnÕn anlaúÕlmasÕ veya tebligat
yapÕlamamasÕ halinde, muhatabÕn adres kayÕt sisteminde bulunan yerleúim yeri adresinin,
bilinen en son adresi olarak kabul edilece÷i ve tebligatÕn buraya yapÕlaca÷Õ;
Kendisine tebli÷ yapÕlacak úahsÕn müracaatÕ veya kabulü úartÕyla her yerde tebligat
yapÕlmasÕnÕn mümkün oldu÷u;

“Vekile ve kanuni mümessile tebligat” baúlÕklÕ 11 inci maddesinde, vekil
vasÕtasÕyla takip edilen iúlerde tebligatÕn vekile yapÕlaca÷Õ;
“Hükmi úahÕslara ve ticarethanelere tebligat” baúlÕklÕ 12 nci maddesinde,
hükmi úahÕslara tebli÷in yetkili mümessillerine, bunlar birden ziyade ise, yalnÕz birine
yapÕlaca÷Õ;
Bir ticarethanenin muamelelerinden do÷an ihtilaflarda, ticari mümessiline yapÕlan
tebli÷in geçerli oldu÷u;
“Hükmi úahÕslarÕn memur ve müstahdemlerine tebligat” baúlÕklÕ 13 üncü
maddesinde hükmi úahÕslar namÕna kendilerine tebli÷ yapÕlacak kimseler her hangi bir
sebeple mutat iú saatlerinde iú yerinde bulunmadÕklarÕ veya o sÕrada evrakÕ bizzat alamayacak
bir halde olduklarÕ takdirde tebli÷in, orada hazÕr bulunan memur veya müstahdemlerinden
birine yapÕlaca÷Õ;

“AynÕ konutta oturan kiúilere veya hizmetçiye tebligat” baúlÕklÕ 16 ncÕ
maddesinde, kendisine tebli÷ yapÕlacak úahÕs adresinde bulunmazsa tebli÷ kendisi ile aynÕ
konutta oturan kiúilere veya hizmetçilerinden birine yapÕlaca÷Õ;
“MuhatabÕn muvakkaten baúka yere gitmesi” baúlÕklÕ 20 nci maddesinde,
13, 14, 16, 17 ve 18 inci maddelerde yazÕlÕ úahÕslarÕn, kendisine tebli÷ yapÕlacak kimsenin
muvakkaten baúka yere gitti÷ini belirtmesi durumunda, keyfiyetin ve beyanda bulunanÕn adÕ
ve soyadÕnÕn tebli÷ mazbatasÕna yazÕlarak beyan yapan tarafÕndan imzalanaca÷Õ ve tebli÷
memurunun tebli÷ evrakÕnÕ bu kiúilere verece÷i, bu kiúilerin tebli÷ evrakÕnÕ kabule mecbur
olduklarÕ;

69

Kendisine tebli÷ yapÕlacak kimsenin muvakkaten baúka bir yere gitti÷ini belirten
kimsenin, beyanÕnÕ imzadan imtina etmesi durumunda, tebli÷ edenin bu beyanÕ úerh ve imza
edece÷i; bu durumda ve tebli÷ evrakÕnÕn kabulden çekinme halinde tebligatÕn 21 inci
maddeye göre yapÕlaca÷Õ;
Bu maddeye göre yapÕlacak tebligatlarda tebli÷in, tebli÷ evrakÕnÕn 13, 14, 16, 17 ve
18 inci maddelerde yazÕlÕ kiúilere verildi÷i tarihte veya ihbarname kapÕya yapÕútÕrÕlmÕúsa bu
tarihten itibaren onbeú gün sonra yapÕlmÕú sayÕlaca÷Õ;

“Tebli÷ imkansÕzlÕ÷Õ ve tebellü÷den imtina” baúlÕklÕ 21 inci maddesinde,
kendisine tebligat yapÕlacak kimse veya yukarÕdaki maddeler mucibince tebligat yapÕlabilecek
kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz veya tebellü÷den imtina ederse, tebli÷
memurunun tebli÷ olunacak evrakÕ, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasÕndan birine
veyahut zabÕta amir ve memurlarÕna imza mukabilinde teslim edece÷i ve tesellüm edenin
adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanÕn kapÕsÕna yapÕútÕrmakla beraber,
adreste bulunmama halinde tebli÷ olunacak úahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün
oldukça en yakÕn komúularÕndan birine, varsa yönetici veya kapÕcÕya da bildirilece÷i;
ihbarnamenin kapÕya yapÕútÕrÕldÕ÷Õ tarihin, tebli÷ tarihi sayÕlaca÷Õ;
Gösterilen adres muhatabÕn adres kayÕt sistemindeki adresi olup, muhatap o adreste
hiç oturmamÕú veya o adresten sürekli olarak ayrÕlmÕú olsa dahi, tebli÷ memurunun tebli÷
olunacak evrakÕ, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasÕndan birine veyahut zabÕta amir veya
memurlarÕna imza karúÕlÕ÷Õnda teslim edece÷i ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden
ihbarnameyi gösterilen adresteki binanÕn kapÕsÕna yapÕútÕraca÷Õ; ihbarnamenin kapÕya
yapÕútÕrÕldÕ÷Õ tarihin tebli÷ tarihi sayÕlaca÷Õ; muhtarÕn, ihtiyar heyeti azalarÕnÕn, zabÕta amir ve
memurlarÕnÕn yukarÕdaki fÕkralar uyarÕnca kendilerine teslim edilen evrakÕ kabule mecbur
olduklarÕ;
“ølanen tebligat” baúlÕklÕ 28 inci maddesinde, adresi meçhul olanlara tebligatÕn
ilanen yapÕlaca÷Õ, yukarÕdaki maddeler mucibince tebligat yapÕlamayan ve ikametgâhÕ,
meskeni veya iú yeri de bulunamayan kimsenin adresinin meçhul sayÕlaca÷Õ;
Adresin meçhul olmasÕ halinde keyfiyetin tebli÷ memuru tarafÕndan mahalle veya köy
muhtarÕna úerh verdirilmek suretiyle tespit edilece÷i; bununla beraber tebli÷i çÕkaran
merciinin, muhatabÕn adresini resmî veya hususi müessese ve dairelerden gerekli
gördüklerine soraca÷Õ ve zabÕta vasÕtasÕyla tahkik ve tespit ettirece÷i;
YabancÕ memleketlerde oturanlara ilanen tebligat yapÕlmasÕnÕ icap ettiren ahvalde
tebli÷i çÕkaran merciinin, tebli÷ olunacak evrak ile ilan suretlerini yabancÕ memlekette bulunan
kimsenin malum adresine ayrÕca iadeli taahhütlü mektupla gönderece÷i ve posta makbuzunu
dosyasÕna koyaca÷Õ;
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“Usulüne aykÕrÕ tebli÷in hükmü” baúlÕklÕ 32 nci maddesinde, tebli÷in usulüne
aykÕrÕ yapÕlmÕú oldu÷u durumlarda bile, muhatabÕ tebli÷i ö÷renmiú ise tebli÷in geçerli
sayÕlaca÷Õ; muhatabÕn beyan etti÷i tarihin, tebli÷ tarihi olarak kabul edilece÷i;
“Adres de÷iútirmenin bildirilmesi mecburiyeti” baúlÕklÕ 35 inci
maddesinde, kendisine veya adresine kanunun gösterdi÷i usullere göre tebli÷ yapÕlmÕú olan
kimsenin, adresini de÷iútirmesi durumunda, yenisini hemen tebli÷i yaptÕrmÕú olan kaza
merciine bildirmeye mecbur oldu÷u; bu takdirde bundan sonraki tebli÷lerin bildirilen yeni
adrese yapÕlaca÷Õ;
Adresini de÷iútiren kimsenin yenisini bildirmedi÷i ve adres kayÕt sisteminde yerleúim
yeri adresi de tespit edilemedi÷i takdirde, tebli÷ olunacak evrakÕn bir nüshasÕ eski adrese ait
binanÕn kapÕsÕna asÕlaca÷Õ ve asÕlma tarihinin tebli÷ tarihi sayÕlaca÷Õ; bundan sonra eski adrese
çÕkarÕlan tebli÷lerin muhataba yapÕlmÕú sayÕlaca÷Õ;
Daha önce tebligat yapÕlmamÕú olsa bile, tüzel kiúiler bakÕmÕndan resmî kayÕtlardaki
adreslerin esas alÕnaca÷Õ ve bu madde hükümlerinin uygulanaca÷Õ;
Daha önce yurt dÕúÕndaki adresine tebligat yapÕlmÕú Türk vatandaúÕnÕn, yurt dÕúÕ
adresini de÷iútirmesi ve bunu tebli÷ çÕkaran merciiye bildirmemesi ve adres kayÕt sisteminden
de yerleúim yeri adresinin tespit edilememesi durumunda, bu kiúinin yurt dÕúÕnda daha önce
tebligat yapÕlan adresine Türkiye Büyükelçili÷i veya Konsoloslu÷unca 25/a maddesine göre
gönderilen bildirimin adrese ulaútÕ÷ÕnÕn belgelendi÷i tarihten itibaren otuz gün sonra
tebligatÕn yapÕlmÕú sayÕlaca÷Õ düzenlenmiútir.
Di÷er taraftan 7201 sayÕlÕ Kanun’un “Cezai Hükümler”i düzenleyen 52 ila 57 nci
maddeleri arasÕnda, adÕ geçen Kanunun uygulanmasÕna ve/veya tebligatÕn yapÕlmasÕna engel
olunmasÕ durumunda karúÕlaúÕlacak cezai müeyyideler hüküm altÕna alÕnmÕútÕr.

YukarÕda bahsi geçen hükümlerden de açÕkça anlaúÕlabilece÷i gibi, 7201
sayÕlÕ Kanun uyarÕnca tebligat ya muhatabÕna ya da muhatabÕ yerine Kanun’da
sayÕlan kiúilere tebli÷ edilecek veya belli durumlarda tebli÷ edilmiú sayÕlacaktÕr.
Di÷er bir ifade ile 7201 sayÕlÕ Kanun uyarÕnca bir tebligatÕn yapÕlamamasÕ gibi bir
durum söz konusu olmamaktadÕr.
Tüketici hakem heyetlerinin tebligat konusunda 7201 sayÕlÕ Tebligat
Kanunu hükümlerine tabii oldu÷u göz önüne alÕndÕ÷Õnda, bilgi - belge isteme,
karar vb. yazÕlarÕn taraflara tebli÷ edilememesi nedeniyle geri dönmesi
durumunda söz konusu yazÕlarÕn 7201 sayÕlÕ Kanun hükümleri uyarÕnca tebli÷
edilmesi veya tebli÷ edilmiú sayÕlmasÕ için tüketici hakem heyetlerince gerekli
tedbirlerin alÕnmasÕ gerekti÷i de÷erlendirilmektedir.
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56- Tüketici lehine olan ancak mülga 4077 sayÕlÕ Kanun’a göre karara ba÷lanacak
uyuúmazlÕklar için de tebligat ve bilirkiúi ücretlerinin tahsiline iliúkin karar
verilecek midir?

Baúvurunun ne zaman yapÕldÕ÷Õna veya uyuúmazlÕ÷Õn hangi kanuna göre
karara ba÷landÕ÷Õna bakÕlmaksÕzÕn 28/05/2014 tarihinden sonra verilecek bütün
hakem heyeti kararlarÕnda bilirkiúi ve tebligat ücretlerinin tahsiline iliúkin ifade
bulunmasÕ gerekti÷i de÷erlendirilmektedir.

57-Kararda ödenmesi gereken bilirkiúi ücretinin belirtilmesinde brüt miktar mÕ
net miktar mÕ esas alÕnmalÕdÕr?

Kararda ödenmesi gereken bilirkiúi ücretinin belirtilmesinde brüt miktarÕn esas
alÕnmasÕ gerekti÷i de÷erlendirilmektedir.

58- Düzeltme kararÕ verilmesi durumunda söz konusu kararÕn tebli÷i için
yapÕlacak tebligat masrafÕ hangi tarafa yükletilecektir?

6502 sayÕlÕ Kanun’un “Karar ve karara itiraz” baúlÕklÕ 70 inci maddesinin 7
nci fÕkrasÕnda tüketici hakem heyetlerine yansÕyan ve tüketici lehine sonuçlanan
uyuúmazlÕklarda, tebligat ve bilirkiúi ücretlerinin 6183 sayÕlÕ Amme AlacaklarÕnÕn Tahsil Usulü
HakkÕnda Kanun hükümlerine göre karúÕ taraftan tahsil olunarak bütçeye gelir kaydedilece÷i
düzenlenmiútir.

6502 sayÕlÕ Kanun’un “Karar ve karara itiraz” baúlÕklÕ 70 inci maddesinin 7
nci fÕkrasÕnda yapÕlan düzenlemenin amacÕ satÕcÕ ve sa÷layÕcÕlar üzerinde caydÕrÕcÕ
bir etki yaratarak, tüketicilerin ma÷duriyetlerini gidermeye teúvik etmek,
tüketicileri gereksiz yere tüketici hakem heyetlerine yönlendirmelerini
engellemektir.
Di÷er taraftan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nin “Tebligat ve
bilirkiúi ücretlerinin tahsili” baúlÕklÕ 31 inci maddesinde, uyuúmazlÕkla ilgili olarak
tüketici hakem heyeti tarafÕndan tüketici aleyhine karar verilmesi veya uyuúmazlÕ÷Õn konusuz
kalmasÕ nedeniyle karar verilmesine yer olmadÕ÷Õna hükmedilmesi hallerinde tebligat ve
bilirkiúi ücretlerinin BakanlÕ÷ÕmÕzca karúÕlanaca÷Õ düzenlenmiútir.
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YukarÕda yapÕlan açÕklamalar kapsamÕnda, tüketici hakem heyeti tarafÕndan
verilen bir kararda yapÕlan maddi bir hatanÕn düzeltilmesi amacÕyla alÕnan
düzeltme kararÕnÕn taraflara tebli÷i için yapÕlacak tebligat masrafÕnÕn
BakanlÕ÷ÕmÕzca karúÕlanmasÕ gerekti÷i de÷erlendirilmektedir.

59- Baúvuruya konu uyuúmazlÕ÷Õn karar verilene kadar çözümlenmesi
durumunda, teknik veya özel görüú içeren bilirkiúi raporlarÕ için ödenecek
bilirkiúi ücreti kim tarafÕndan karúÕlanacaktÕr?

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nin “Tebligat ve bilirkiúi ücretlerinin
tahsili” baúlÕklÕ 31 inci maddesinde, uyuúmazlÕkla ilgili olarak tüketici hakem heyeti
tarafÕndan tüketici aleyhine karar verilmesi veya uyuúmazlÕ÷Õn konusuz kalmasÕ
nedeniyle karar verilmesine yer olmadÕ÷Õna hükmedilmesi hallerinde tebligat ve
bilirkiúi ücretlerinin BakanlÕ÷ÕmÕzca karúÕlanaca÷Õ düzenlenmiútir.

60- Tüketici hakem heyeti tarafÕndan karar verilmeden önce, baúvuruya konu
uyuúmazlÕ÷Õn feragat, uzlaúma gibi nedenlerle çözümlenmesi ve karar
verilmesine yer olmadÕ÷Õna karar verilmesi durumunda tebligat ve bilirkiúi
ücretleri hangi tarafa yükletilecektir?

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nin “KararÕn niteli÷i ve kapsamÕ”
baúlÕklÕ 22 nci maddesinde, baúvuruya konu uyuúmazlÕ÷Õn, tüketici hakem heyeti
tarafÕndan karar verilene kadar çözümlenmesi ve uyuúmazlÕ÷Õn konusuz kalmasÕ durumunda
tüketici hakem heyeti tarafÕndan “karar verilmesine yer olmadÕ÷Õna” karar verilece÷i
düzenlenmiútir.
AyrÕca bahsi geçen Yönetmeli÷in “Tebligat ve bilirkiúi ücretlerinin tahsili”
baúlÕklÕ 31 inci maddesinde, uyuúmazlÕkla ilgili olarak tüketici hakem heyeti tarafÕndan
tüketici aleyhine karar verilmesi veya uyuúmazlÕ÷Õn konusuz kalmasÕ nedeniyle karar
verilmesine yer olmadÕ÷Õna hükmedilmesi hallerinde tebligat ve bilirkiúi
ücretlerinin BakanlÕ÷ÕmÕzca karúÕlanaca÷Õ düzenlenmiútir.
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VIIITÜKETøCø
HAKEM
HEYETLERøNDE TEMSøLE VE
AVUKATLIK
øùLEMLERøNE
øLøùKøN SORULAR
61- Tüketici
hakem
heyetlerinde
tüketiciler yakÕnlarÕ tarafÕndan
temsil edilebilirler mi?

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nin “Baúvuru” baúlÕklÕ 11 inci
maddesinde, Tüketici hakem heyetine baúvurularÕn, úahsen veya avukat aracÕlÕ÷Õyla; elden,
posta yoluyla veya elektronik ortamda e-Devlet kapÕsÕ üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi ile
yapÕlabilece÷i; “KararÕn niteli÷i ve kapsamÕ” baúlÕklÕ 22 nci maddesinde, tüketici
hakem heyetlerinde taraflarÕn avukatla temsil edilebilece÷i düzenlenmiútir.

Bu ba÷lamda tüketici hakem heyetlerine baúvurunun tüketici tarafÕndan
yapÕlmasÕ esas olmakla birlikte, tüketici hakem heyetlerinde taraflarÕn avukatla
da temsil edilebilmesi mümkündür.

62- Tüketici hakem heyetlerine avukat vasÕtasÕyla yapÕlan baúvurularda sunulan
vekaletnamelerin sahip olmasÕ gereken zorunlu bir úekli úart var mÕdÕr?

1136 sayÕlÕ AvukatlÕk Kanunu’nun “Örnek çÕkarabilme ve tebligat
yapabilme hakkÕ” baúlÕklÕ 56 ncÕ maddesinde, vekaletnamelerin Türkiye için tek tip
oldu÷u, vekaletnamenin biçim ve içeri÷inin Türkiye Barolar Birli÷i ile Türkiye Noterler Birli÷i
tarafÕndan hazÕrlanaca÷Õ düzenlenmiútir.

AyrÕca 6100 sayÕlÕ Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “Vekaletnamenin
ibrazÕ” baúlÕklÕ 76 ncÕ maddesinde, avukatÕn açtÕ÷Õ veya takip etti÷i dava ve iúlerde, noter
tarafÕndan onaylanan ya da düzenlenen vekaletname aslÕnÕ veya avukat tarafÕndan
onaylanmÕú aslÕna uygun örne÷ini, dava yahut takip dosyasÕna konulmak üzere ibraz etmek
zorunda oldu÷u; di÷er taraftan kamu kurum ve kuruluúlarÕnÕn avukatlarÕna, yetkili amirleri
tarafÕndan usulüne uygun olarak düzenlenip verilmiú olan temsil belgelerinin de geçerli
oldu÷u bu temsil belgelerinin ayrÕca noterce onaylanmasÕna gerek olmadÕ÷Õ hüküm altÕna
alÕnmÕútÕr.
YukarÕda belirtilen hükümler çerçevesinde, tüketici hakem heyetlerine
avukatlar tarafÕndan tüketici vekili olarak yapÕlan baúvurularda, baúvuru ekinde
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noter tarafÕndan onaylanan ya da düzenlenen vekaletnamenin aslÕnÕn veya
avukat tarafÕndan onaylanmÕú aslÕna uygun örne÷inin sunulmasÕ gerekti÷i
de÷erlendirilmektedir.

63- Tüketici hakem heyetlerine avukat vasÕtasÕyla yapÕlan baúvurularÕn ve
sunulan bilgi ve belgelerin ekinde bulunan vekaletnamelerde vekalet pulu
ve/veya suret harcÕ bulunmasÕ zorunlu mudur?

“Vekalet pulu”, 1136 sayÕlÕ AvukatlÕk Kanunu’nun “Stajiyerlere barolarca
yapÕlacak yardÕm” baúlÕklÕ 27 nci maddesinde düzenlenmiú olup, maddenin 3 üncü
fÕkrasÕnda “Avukatlarca vekaletname sunulan merciler, pul yapÕútÕrÕlmamÕú veya pulu noksan
olan vekaletname ve örneklerini kabul edemez. Gerekti÷inde ilgiliye on günlük süre verilerek
bu süre içinde pul tamamlanmadÕkça vekaletname iúleme konulamaz” hükmü düzenlenmiútir.

“Suret HarçlarÕ” ise, 492 sayÕlÕ Harçlar Kanunu’nda alÕnmasÕ öngörülen
harçlardan biri olup, Kanun’un “Harçdan müstesna iúlemler” baúlÕklÕ 13 üncü
maddesinde, “Yetkili makamlarÕn isteyecekleri ilam ve sair evrak suretleri”nin harçtan
müstesna oldu÷u düzenlenmiútir. Di÷er taraftan avukatlarÕn tasdik etti÷i vekâletname
suretlerinden, tasdikli fotokopiler dâhil, alÕnacak suret harçlarÕ ise aynÕ Kanun’un 1 sayÕlÕ
Tarifesinde “D) Di÷er yargÕ harçlarÕ (Müúterek KÕsÕm)” “I-Suret harçlarÕ” baúlÕ÷Õ altÕnda
düzenlenmiútir.

YukarÕda yer alan mevzuat hükümleri birlikte de÷erlendirildi÷inde,
tüketici hakem heyetlerine avukat vasÕtasÕyla yapÕlan müracaatlarÕn ekinde
bulunan vekâletnamelerde, vekâlet pulunun bulunmasÕnÕn zorunlu oldu÷u di÷er
taraftan, tüketici hakem heyetlerinin yargÕ mercii olmamalarÕ nedeniyle aynÕ
vekâletnameler için suret harcÕnÕn ödenmesine gerek bulunmadÕ÷Õ
de÷erlendirilmektedir.
Di÷er taraftan aynÕ avukat tarafÕndan aynÕ dosya için farklÕ zamanlarda
birden fazla belge ibraz edilmek istenmesi durumunda, dosyaya vekâlet pulu
yapÕútÕrÕlmÕú tek bir vekâletname sunulmuú olmasÕnÕn yeterli oldu÷u
de÷erlendirilmektedir.

64- Avukatlar ve stajyer avukatlar tüketici hakem heyetlerinde görülmekte olan
uyuúmazlÕklarÕn dosyalarÕnÕ inceleyebilirler mi?

1136 sayÕlÕ AvukatlÕk Kanunu’nun, “AvukatlÕ÷Õn amacÕ” baúlÕklÕ 2 nci
maddesinde, yargÕ organlarÕnÕn, emniyet makamlarÕnÕn, di÷er kamu kurum ve kuruluúlarÕ
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ile kamu iktisadi teúebbüslerinin, özel ve kamuya ait bankalarÕn, noterlerin, sigorta
úirketlerinin ve vakÕflarÕn, avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardÕmcÕ olmak
zorunda oldu÷u, kanunlarÕndaki özel hükümler saklÕ kalmak kaydÕyla, bu kurumlarÕn avukatÕn
gerek duydu÷u bilgi ve belgeleri avukatÕn incelemesine sunmakla yükümlü oldu÷u ancak bu
belgelerden örnek alÕnmasÕnÕn vekâletname ibrazÕna ba÷lÕ oldu÷u düzenlenmiútir.

AynÕ Kanun’un “øúlerin stajiyer veya sekreterle takibi, dava dosyalarÕnÕn
incelenmesi ve dosyadan örnek alma” baúlÕklÕ 46 ncÕ maddesinde, AvukatÕn veya
stajyerin, vekâletname olmaksÕzÕn dava ve takip dosyalarÕnÕ inceleyebilece÷i, bu inceleme
iste÷inin ilgililerce yerine getirilmesinin zorunlu oldu÷u ancak vekâletname ibraz etmeyen
avukata dosyadaki kâ÷Õt veya belgelerin örne÷inin veya fotokopisinin verilemeyece÷i;
“Örnek çÕkarabilme ve tebligat yapabilme hakkÕ” baúlÕklÕ 56 ncÕ maddesinde,
avukatlarÕn veya avukatlÕk ortaklÕ÷ÕnÕn baúkasÕnÕ tevkil etme yetkisini haiz olduklarÕ bütün
vekâletnamelerini kapsayacak úekilde bir baúka avukata veya avukatlÕk ortaklÕ÷Õna
vekâletname yerine geçen yetki belgesi verebilece÷i ve bu yetki belgesinin vekâletname
hükmünde oldu÷u düzenlenmiútir.

YukarÕda belirtilen hükümler uyarÕnca, avukatlarÕn ve stajyer avukatlarÕn
tüketici hakem heyetlerindeki baúvuru dosyalarÕnÕ inceleyebilecekleri,
vekâletname veya yetki belgesi sunan avukatlarÕn ilgili dosyalardan gerekli bilgi
ve örnekleri alabilecekleri, di÷er taraftan sunulan vekâletnamelerde baro
pulunun bulunmasÕnÕn zorunlu oldu÷u de÷erlendirilmektedir.

65- Avukatlar ofislerinin bulunduklarÕ yer tüketici hakem heyetine vekâleten
baúvuruda bulunabilirler mi?

Tüketici hakem heyetlerinin yer yönünden yetkisi, 6502 sayÕlÕ Kanun’un
“Baúvuru” baúlÕklÕ 68 inci maddesinin 3 üncü fÕkrasÕnda “Baúvurular, tüketicinin
yerleúim yerinin bulundu÷u veya tüketici iúleminin yapÕldÕ÷Õ yerdeki tüketici hakem heyetine
yapÕlabilir” hükmüyle emredici biçimde düzenlenmiútir. Bu kapsamda bir tüketici hakem
heyetine baúvuruda bulunulabilmesi için tüketicinin söz konusu hakem heyetinin bulundu÷u
yerde ikamet etmesi veya tüketici iúleminin söz konusu tüketici hakem heyetinin bulundu÷u
yerde yapÕlmasÕ gerekmektedir.
AyrÕca YargÕtay Hukuk Genel Kurulu’nun 13/04/2011 tarihli ve E. 2010/11-741, K.
2011/145 sayÕlÕ kararÕnda, “Yetki kurallarÕ, bütün davalar ve bazÕ davalar için olmak üzere
ikiye ayrÕlÕr. Bunlardan kural olarak bütün davalar için uygulanan yetki kuralÕna, ‘genel yetki
kuralÕ’ ve bu mahkemeye de ‘genel yetkili mahkeme’ denilmektedir.(…)
Bundan baúka, bazÕ davalar için davalÕnÕn ikametgâhÕ mahkemesinin yanÕnda, baúka
yer mahkemeleri de yetkili kÕlÕnmÕútÕr. (…) øúte bazÕ dava veya dava çeúitleri için kabul edilen
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istisnai nitelikteki yetki kurallarÕna (genel olmayÕp, yalnÕz belirli durumlara iliúkin olduklarÕ için)
‘özel yetki kurallarÕ’ denir.
Kural olarak, özel yetki genel yetkiyi kaldÕrmaz, yani onunla birlikte uygulanÕr. Bu
durumda davacÕ, isterse genel yetkili (davalÕnÕn ikametgahÕndaki) mahkemede, dilerse özel
yetkili (sözleúmeden do÷an davalarda sözleúmenin yerine getirilece÷i yerdeki) mahkemede
davasÕnÕ açabilir.

Fakat istisnai olarak, bazÕ davalarÕn mutlaka belli bir yer mahkemesinde
açÕlmasÕ kanunla öngörülmüútür ki, bu halde kesin yetki söz konusudur. Örne÷in
gayrimenkulün aynÕna iliúkin davalar, yalnÕz gayrimenkulün bulundu÷u yerde açÕlabilir,
davalÕnÕn ikametgâhÕ mahkemesinde açÕlamaz. Bu hallerde (kesin yetki hallerinde),

genel yetki kaldÕrÕlmÕú olup, dava yalnÕz bu özel (ve kesin) yetkili mahkemede
açÕlabilir” denilmektedir.
Bu ba÷lamda, 6502 sayÕlÕ Kanun’un “Baúvuru” baúlÕklÕ 68 inci maddesinin 3
üncü fÕkrasÕnda emredici úekilde düzenlenen ve baúvurularÕn, tüketicinin yerleúim
yerinin bulundu÷u veya tüketici iúleminin yapÕldÕ÷Õ yerdeki tüketici hakem
heyetine yapÕlabilece÷ini düzenleyen hükmün kesin yetki kuralÕ oldu÷unun
kabulü gerekmektedir.
Di÷er taraftan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nin “Görev alanÕ” baúlÕklÕ 6 ncÕ
maddesinde de, “Tüketici hakem heyetleri görev ve yetki alanÕna giren baúvurularÕ gere÷ini
yapmak üzere kabul etmek zorundadÕr. Görev ve yetki alanÕ dÕúÕnda kalan baúvurularÕ,

tüketicinin baúvuru yapabilece÷i yerleri de belirterek baúvuru sahibine iade eder”
hükmü düzenlenmiútir.

YukarÕda belirtilen hükümler ve YargÕtay kararÕ uyarÕnca, 6502 sayÕlÕ
Kanun’un “Baúvuru” baúlÕklÕ 68 inci maddesinin 3 üncü fÕkrasÕnda, tüketici hakem
heyetlerinin yetkisinin “kesin yetki kuralÕ” ile “emredici” úekilde düzenlenmesi
nedeniyle, baúvurularÕn tüketicinin yerleúim yerinin bulundu÷u veya tüketici
iúleminin yapÕldÕ÷Õ yerdeki tüketici hakem heyetine yapÕlmasÕ gerekti÷i; yetki
alanÕ dÕúÕnda kalan baúvurularÕn ise hakem heyetince karar alÕnmasÕna gerek
olmaksÕzÕn, tüketici hakem heyeti baúkanlÕ÷Õ tarafÕndan, baúvuru yapÕlabilecek
yerler
de
belirtilerek
baúvuru
sahibine
iade
edilmesi
gerekti÷i
de÷erlendirilmektedir.

66- Tüketici ile vekili avukat arasÕnda vekâlet ücretinden kaynaklanan
uyuúmazlÕklar tüketici hakem heyetinin görev alanÕna girmekte midir?
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6502 sayÕlÕ Kanun’un “Kuruluúu ve görev alanÕ” baúlÕklÕ 66 ncÕ maddesi
uyarÕnca tüketici hakem heyetleri, tüketici iúlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan
do÷abilecek uyuúmazlÕklara çözüm bulmak amacÕyla kurulmuútur.

6502 sayÕlÕ Kanun’un, “TanÕmlar” baúlÕklÕ 3 üncü maddesinde, “Tüketici
iúlemi” mal veya hizmet piyasalarÕnda kamu tüzel kiúileri de dâhil olmak üzere, ticari veya
mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adÕna ya da hesabÕna hareket eden gerçek veya
tüzel kiúiler ile tüketiciler arasÕnda kurulan, eser, taúÕma, simsarlÕk, sigorta, vekâlet, bankacÕlÕk
ve benzeri sözleúmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleúme ve hukuki iúlemi, “Tüketici”
ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kiúiyi, ifade eder
úeklinde tanÕmlanmÕútÕr.

Söz konusu tanÕmla, daha önce yüksek yargÕ kararlarÕ ile mülga 4077 sayÕlÕ
Kanun’un dolayÕsÕyla tüketici hakem heyetlerinin görev alanÕ dÕúÕnda bÕrakÕlan
eser, taúÕma, simsarlÕk, sigorta, vekâlet ve bankacÕlÕk sözleúmeleri 6502 sayÕlÕ
Kanun’un dolayÕsÕyla tüketici hakem heyetlerinin görev alanÕna alÕnmÕú
olmaktadÕr.
Nitekim YargÕtay 13. Hukuk Dairesinin 03/11/2015 tarihli ve E. 2015/32601,
K. 2015/31776 sayÕlÕ kararÕnda, “(…) Dava, haksÕz azil sebebiyle vekâlet ücreti
istemine iliúkindir (…) davacÕ avukat, eldeki davada vekâlet ücretinin tahsilini
istemekte olup, bu husustaki ihtilafÕn taraflar arasÕndaki vekâlet akdinden
kaynaklandÕ÷Õ hususunda duraksama bulunmamaktadÕr. Dava 9.05.2014 tarihinde
açÕlmÕú olup, dava tarihi itibariyle 4077 sayÕlÕ yasa yürürlüktedir. 4077 sayÕlÕ yasanÕn
yürürlükte bulundu÷u dönemde ise vekâlet akdi ve bu iliúkiden kaynaklanan uyuúmazlÕklar
Tüketici YasasÕ kapsamÕ dÕúÕnda bulunmaktadÕr.
Öte yandan 28.5.2014 tarihinde yürürlü÷e giren 6502 sayÕlÕ yasanÕn geçici 1.
Maddesinde “bu kanunun yürürlü÷e girdi÷i tarihten önce açÕlmÕú olan davalar açÕldÕklarÕ
mahkemelerde görülmeye devam eder” hükmü mevcut olup, bu hüküm uyarÕnca 6502

sayÕlÕ yasada düzenlenen vekâlet akdi hususunda Tüketici Mahkemesinin görevli
olabilmesi için davanÕn 28.5.2014 tarihinden sonra açÕlmasÕ zorunludur” ifadelerine
yer verilerek bu durum tespit edilmiútir.
AyrÕca 6502 sayÕlÕ Kanun’un “Baúvuru” baúlÕklÕ 68 inci maddesinde, her
takvim yÕlÕ baúÕndan itibaren geçerli olmak üzere, o yÕl için tespit ve ilan edilen parasal sÕnÕrlar
altÕnda kalan tüketici uyuúmazlÕklarÕ için tüketici hakem heyetlerine baúvuru yapÕlmasÕnÕn
zorunlu oldu÷u düzenlenmiútir.
YukarÕda yapÕlan açÕklamalar kapsamÕnda:
Ticari veya mesleki olmayan bir uyuúmazlÕ÷Õn takibi amacÕyla bir avukata vekâlet
verilmesi;
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Söz konusu vekâletin dava takibi amacÕyla 6502 sayÕlÕ Kanun’un yürürlü÷e girdi÷i
tarihten sonra açÕlan bir davada kullanÕlmasÕ;
Vekil ile müvekkil arasÕnda belirlenen vekâlet ücretinin her yÕl tüketici hakem heyetleri
için belirlenen parasal sÕnÕrlar içinde kalmasÕ;

úartlarÕnÕn bir arada bulunmasÕ durumunda, vekalet ücreti nedeniyle vekil
ile müvekkil arasÕnda yaúanan uyuúmazlÕ÷Õn 6502 sayÕlÕ Kanun kapsamÕna,
dolayÕsÕyla
tüketici
hakem
heyetlerinin
görev
alanÕna
girdi÷i
de÷erlendirilmektedir.

67- Tüketici hakem heyetleri karúÕ taraf avukatlÕk ücretine hükmedebilir mi?

6502 sayÕlÕ Kanun’un “Karar ve karara itiraz baúlÕklÕ” 70 inci maddesinde ve
Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nin “KararÕn niteli÷i ve kapsamÕ” baúlÕklÕ
22 nci maddesinde, tüketici hakem heyetlerinde taraflarÕn avukatla temsil edilebilece÷i
ancak, tüketici hakem heyetleri tarafÕndan lehine karar verilen tarafÕn avukatÕna vekâlet ücreti
ödenmesine karar verilmeyece÷i açÕkça düzenlenmiútir.

Di÷er bir ifadeyle bir avukatÕn tüketici hakem heyetinde bir tüketiciyi, satÕcÕ
veya sa÷layÕcÕyÕ vekâleten temsil etmesi mümkün olmakla birlikte, uyuúmazlÕ÷Õn
müvekkili lehine sonuçlanmasÕ durumunda tüketici hakem heyeti tarafÕndan karúÕ
taraf avukatlÕk ücretine karar verilmesi mümkün de÷ildir.

68- Tüketici hakem heyeti tarafÕndan tüketici lehine verilen bir karara karúÕ açÕlan
itiraz davasÕnda, tüketici hakem heyeti kararÕnÕn iptal edilmesi durumunda
tüketici aleyhine tüketici mahkemesi tarafÕndan hükmedilecek karúÕ taraf
avukatlÕk ücreti ne olmalÕdÕr?

Bilindi÷i üzere, mahkemelere yansÕyan ve taraflarÕn avukatla temsil edildi÷i
uyuúmazlÕklarda, uyuúmazlÕ÷Õn lehine sonuçlandÕ÷Õ tarafÕn avukatÕna ödenmek üzere karúÕ
taraf avukatlÕk ücretine hükmedilmektedir.
Tüketici mahkemelerinde hükmedilecek karúÕ taraf avukatlÕk ücretine iliúkin olarak

6502 sayÕlÕ Kanun’un “Karar ve karara itiraz” baúlÕklÕ 70 inci maddesinin 6 ncÕ
fÕkrasÕnda özel bir hüküm öngörülmüú, tüketici hakem heyetlerinin tüketici lehine verdi÷i
kararlara karúÕ açÕlan itiraz davalarÕnda, kararÕn iptali durumunda tüketici aleyhine, avukatlÕk
asgari ücret tarifesine göre nisbi tarife üzerinden vekâlet ücretine hükmedilece÷i
düzenlenmiútir.
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Söz konusu hükmün konulmasÕndaki amaç, tüketicinin hak arama yollarÕna
baúvurmalarÕnÕ özendirmek ve tüketici hakem heyetleri tarafÕndan tüketici lehine verilen bir
kararÕn itiraz üzerine tüketici mahkemesi tarafÕndan iptal edilmesi durumunda, karúÕ tarafÕn
avukatÕna ödenecek ücreti asgari seviyede tutarak tüketicilerin daha fazla ma÷dur olmalarÕnÕn
önüne geçmektir.
Nitekim 6502 sayÕlÕ Kanun’un “Karar ve karara itiraz” baúlÕklÕ 70 inci
maddesinin 6 ncÕ fÕkrasÕnÕn iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi nezdinde açÕlan
davada verilen 15/11/2017 tarihli ve E. 2016/162, K. 2017/156 sayÕlÕ ret
kararÕnda, dava de÷erine yakÕn veya dava de÷eri kadar vekalet ücretinin karúÕ tarafa
ödenmesi riski ile karúÕ karúÕya kalan tüketicilerin en baútan itibaren hakkÕnÕ aramakta isteksiz
davranmasÕnÕn ve bu úekilde hak arama özgürlü÷ünün engellenmesinin kuvvetle muhtemel
oldu÷u; mevcut düzenleme ile kanun koyucunun dava de÷eri ve davalÕnÕn sÕfatÕnÕ dikkate
alarak vekalet ücretini orantÕlÕ ve makul bir seviyede tutmayÕ amaçladÕ÷Õ belirtilmiútir
Di÷er taraftan mahkemelerde, tüm hukuki yardÕmlarda, taraflar arasÕndaki
uyuúmazlÕ÷Õ sonlandÕran her türlü merci kararlarÕnda ve ayrÕca kanun gere÷i mahkemelerce
karúÕ tarafa yükletilmesi gereken avukatlÕk ücretlerinde esas alÕnacak maktu tutarlar ve nisbi
oranlar, 1136 sayÕlÕ AvukatlÕk Kanunu uyarÕnca Türkiye Barolar Birli÷i tarafÕndan her yÕl
hazÕrlanan ve Resmi Gazete’de yayÕmlanarak yürürlü÷e giren “AvukatlÕk Asgari Ücret
Tarifesi”nde belirlenmektedir.
2014 tarihinden bu yana yürürlü÷e giren AvukatlÕk Asgari Ücret Tarifesi baúlÕklÕ tebli÷ler
incelendi÷inde, söz konusu tebli÷lerin avukatlÕk asgari ücret tarifesinin nisbi oranlarÕnÕ
düzenleyen üçüncü kÕsmÕnÕn nasÕl uygulanaca÷ÕnÕ belirleyen “Tarifelerin üçüncü kÕsmÕna göre
ücret” baúlÕklÕ maddelerinde, nisbi tarifelerin “maktu ücretlerin altÕnda kalmamak kaydÕyla”
uygulanaca÷Õna iliúkin bir düzenleme bulundu÷u tespit edilmiútir.

6502 sayÕlÕ Kanun’un “Karar ve karara itiraz” baúlÕklÕ 70 inci maddesinin 6
ncÕ fÕkrasÕna açÕkça aykÕrÕ olmasÕ, uygulamada karÕúÕklÕk ve tereddüt yaratmasÕ ile hak arama
konusunda tüketicilerin cesaretini kÕrmasÕ nedenleriyle; nisbi tarifelerin maktu ücretlerin
altÕnda kalmamak kaydÕyla uygulanaca÷Õna iliúkin düzenlemeye AvukatlÕk Asgari Ücret Tarifesi
baúlÕklÕ tebli÷lerde yer verilmemesine veya tüketici hakem heyetlerinin tüketici lehine verdi÷i
kararlara karúÕ açÕlan itiraz davalarÕnda, uyuúmazlÕ÷Õn tüketici aleyhine sonuçlanmasÕ
durumunda söz konusu hükmün uygulanmayaca÷Õna yönelik bir istisnai düzenlenme
yapÕlmasÕ gerekti÷ine iliúkin olarak Türkiye Barolar Birli÷i nezdinde BakanlÕ÷ÕmÕz tarafÕndan
giriúimde bulunulmuútur.
BakanlÕ÷ÕmÕzca bulunulan giriúimler sonucunda, 30/12/2017 tarihli ve 30286
sayÕlÕ Resmi Gazete’de yayÕmlanarak yürürlü÷e giren AvukatlÕk Asgari Ücret
Tarifesi baúlÕklÕ tebli÷in “Tüketici mahkemeleri ve tüketici hakem heyetlerinde
ücret” baúlÕklÕ 12 nci maddesinin 1 inci fÕkrasÕnda, tüketici hakem heyetlerinin tüketici
lehine verdi÷i kararlara karúÕ açÕlan itiraz davalarÕnda, kararÕn iptali durumunda tüketici
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aleyhine, avukatlÕk asgari ücret tarifesine göre nisbi tarife üzerinden vekâlet ücretine
hükmedilece÷i açÕkça düzenlenmiú ve “Tarifelerin üçüncü kÕsmÕna göre ücret” baúlÕklÕ
13 üncü maddesinin 1 inci fÕkrasÕnda, nisbi tarifelerin maktu ücretlerin altÕnda kalmamak
kaydÕyla uygulanaca÷Õna iliúkin düzenlemeye tüketiciler lehine istisna getirilmiú olup, benzer
hükümlere takip eden AvukatlÕk Asgari Ücret Tarifelerinde de yer verilmiútir.

YukarÕda yapÕlan açÕklamalar kapsamÕnda, tüketici hakem heyetlerinin
tüketici lehine verdi÷i kararlara karúÕ açÕlan itiraz davalarÕnda, kararÕn iptali
durumunda tüketici aleyhine, avukatlÕk asgari ücret tarifesine göre nisbi tarife
üzerinden vekâlet ücretine hükmedilmesi gerekmektedir.

IX- TÜKETøCø HAKEM HEYETø BAùKAN
VE ÜYELERøNE øLøùKøN SORULAR
69- Tüketici hakem heyeti baúkan ve üyelerinin
Tüketici Hakem Heyeti Yönetmeli÷i’nde
belirlenen úartlarÕ taúÕyÕp taúÕmadÕklarÕnÕn ve
görev sürelerinin takibi nasÕl yapÕlmalÕdÕr?
Bir üyenin Yönetmelikte belirlenen úartlarÕ
taúÕmadÕ÷ÕnÕn
anlaúÕlmasÕ
durumunda
yapÕlmasÕ gereken iúlem nedir?

Tüketici Hakem Heyeti Yönetmeli÷i’nin “Üyelerde aranacak úartlar” baúlÕklÕ
9 uncu maddesine göre tüketici hakem heyeti üyelerinin
¾

En az dört yÕllÕk fakülte mezunu olmasÕ úartÕnÕn kontrol edilmesi;
dört yÕllÕk fakülte mezunu olma úartÕnÕ taúÕyan üye bulunamayan
yerlerde, üyelerin illerde yüksekokul veya lise, ilçelerde ise en az
ilkö÷retim mezunlarÕ arasÕndan görevlendirilmesi; denkli÷i Yüksek
Ö÷retim Kurulu ya da Milli E÷itim BakanlÕ÷Õnca kabul edilen e÷itim
kurumlarÕndan birini bitirmiú olanlarÕn da üye olarak
görevlendirilmesi veya seçilmesi;

¾

SatÕcÕ veya sa÷layÕcÕnÕn esnaf ve sanatkâr oldu÷u uyuúmazlÕklarda, ilçe hakem
heyetlerinde, esnaf veya sanatkârÕ temsilen tüketici hakem heyetinde yer
alacak üyenin ilçelerde en fazla üyeye sahip esnaf ve sanatkârlar odasÕ

tarafÕndan görevlendirilmesi;
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¾

Tüketici hakem heyetinin oluúumunun sa÷lanamadÕ÷Õ yerlerde noksan
üyeliklerin, 9 uncu maddede belirtilen úartlarÕ taúÕyan devlet

memurlarÕ arasÕndan illerde il müdürü, ilçelerde ise kaymakam
tarafÕndan görevlendirme yapÕlarak tamamlanmasÕ;
gerekmektedir.
Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nin “Baúkan ve üyeler” baúlÕklÕ 8 inci maddesi
uyarÕnca baúkan dÕúÕndaki üyelerin görev süresi üç yÕl olup, görev süresi bitenler yeniden
görevlendirilebilmekte veya seçilebilmekte, görev süresi sona eren üyenin üyeli÷i, yerine
görevlendirilen veya seçilen kiúi göreve baúlayÕncaya kadar devam etmektedir.
Bu ba÷lamda tüketici hakem heyeti baúkanÕnÕn görev süresine iliúkin herhangi bir
sÕnÕrlama yoktur.
Bir tüketici hakem heyeti üyesinin, Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nin
“Üyelerde aranacak úartlar” baúlÕklÕ 9 uncu maddesinde düzenlenen úartlarÕ taúÕmadÕ÷ÕnÕn
veya söz konusu úartlarÕ kaybetti÷inin anlaúÕlmasÕ halinde, görev süresi dolmadan önce
boúalan üyelik için yedek üyenin göreve devam etmesi ve kalan süreyi tamamlamasÕ
gerekmektedir.

70- ølgili
kurum
ve
kuruluúlardan
tüketici
hakem
görevlendirilmemesi halinde izlenecek yol ne olmalÕdÕr?

heyeti

üyesi

6502 sayÕlÕ Kanun’un “Kuruluúu ve görev alanÕ” baúlÕklÕ 66 ncÕ maddesinde
ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nin “Baúkan ve üyeler” baúlÕklÕ 8 inci
maddesinde, baúkanlÕ÷Õ illerde il müdürü, ilçelerde ise kaymakam veya bunlarÕn
görevlendirece÷i bir memur tarafÕndan yürütülen tüketici hakem heyetinin; belediye
baúkanÕnÕn konunun uzmanÕ belediye personeli arasÕndan görevlendirece÷i bir üye; baronun
mensuplarÕ arasÕndan görevlendirece÷i bir üye; satÕcÕ veya sa÷layÕcÕnÕn tacir oldu÷u
uyuúmazlÕklarda ticaret ve sanayi odasÕnÕn ya da bunlarÕn ayrÕ ayrÕ örgütlendi÷i yerlerde
ticaret odasÕnÕn; satÕcÕ veya sa÷layÕcÕnÕn esnaf ve sanatkâr oldu÷u uyuúmazlÕklarda, illerde
esnaf ve sanatkârlar odalarÕ birli÷inin, ilçelerde ise en fazla üyeye sahip esnaf ve sanatkârlar
odasÕnÕn görevlendirece÷i bir üye; tüketici örgütlerinin kendi aralarÕndan seçece÷i bir üye
olmak üzere, baúkan dâhil beú üyeden oluúaca÷Õ, baúkan ve üyelerin yedeklerinin de ilgili
kurum ve kuruluúlarca ayrÕca belirlenece÷i düzenlenmiútir.

Söz konusu madde uyarÕnca tüketici hakem heyetinde görev yapmasÕ için
ilgili kurum veya kuruluúlardan üye görevlendirilmedi÷i durumlarda tüketici
hakem heyetinin oluúumunun sa÷lanamamasÕ riskiyle karúÕ karúÕya
kalÕnabilecektir. Söz konusu riskin önüne geçilebilmesini teminen Tüketici Hakem
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Heyetleri Yönetmeli÷i’nin “Baúkan ve üyeler” baúlÕklÕ 8 inci maddesinin 3 üncü
fÕkrasÕnda, tüketici hakem heyetinin oluúumunun sa÷lanamadÕ÷Õ yerlerde noksan
üyeliklerin, Yönetmeli÷in “Üyelerde aranacak úartlar” baúlÕ÷Õ altÕnda düzenlenen
9 uncu maddesinde belirtilen úartlarÕ taúÕyan devlet memurlarÕ arasÕndan illerde
il müdürü, ilçelerde ise kaymakam tarafÕndan görevlendirme yapÕlarak
tamamlanaca÷Õ düzenlenmiútir.

71- ølgili kurum ve kuruluúlar tüketici hakem heyeti üyesini istedi÷i zaman
de÷iútirebilir mi?
Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeli÷inin “Baúkan ve üyeler” baúlÕklÕ 8 inci
maddesinde tüketici hakem heyeti, baúkan, üyelerin ve yedeklerinin ilgili kurum ve
kuruluúlarca belirlenece÷i düzenlenmiútir.

Söz konusu maddede, üye bildiren kurum ve kuruluúlarÕn istenildi÷i zaman
tüketici hakem heyeti üyesinde de÷iúiklik yapmasÕna engel bir düzenleme
bulunmamakla birlikte, aynÕ maddenin 4 üncü fÕkrasÕnÕn; baúkan dÕúÕndaki üyelerin
görev süresi üç yÕldÕr, görev süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir veya
seçilebilir ve 5 inci fÕkrasÕnÕn, istifa, ölüm, altÕ aydan fazla sürekli hastalÕk ve di÷er
nedenlerle görev süresi dolmadan önce boúalan üyelikler için yedek üye göreve devam
eder ve kalan süreyi tamamlar, görev süresi sona eren üyenin üyeli÷i, yerine
görevlendirilen veya seçilen kiúi göreve baúlayÕncaya kadar devam eder
hükümleri uyarÕnca,
Tüketici hakem heyeti üyelerinin Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeli÷inin
“Baúkan ve üyeler” baúlÕklÕ 8 inci maddesinde belirlenen görev sürelerine dikkat
edilmesi ve yeni görevlendirilen üyenin görev süresinin yerine görevlendirildi÷i
üyenin kalan süresi ile sÕnÕrlÕ olmasÕ gerekti÷i de÷erlendirilmektedir.

72- Tüketici hakem heyeti baúkan ve üyeleri hangi hallerde toplantÕya
katÕlamazlar?
Tüketici hakem heyeti baúkan ve üyelerinin hangi hallerde toplantÕya katÕlamayaca÷Õ

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nin “ToplantÕya katÕlmama halleri” baúlÕklÕ
17 nci maddesinde emredici hükümle düzenlenmiútir.
Bu ba÷lamda tüketici hakem heyeti baúkan ve üyeleri
¾
¾
¾

AralarÕnda evlilik ba÷Õ kalksa bile eúin taraf oldu÷u,
Kendisi veya eúinin altsoy veya üstsoyunun taraf oldu÷u,
NiúanlÕsÕnÕn taraf oldu÷u,
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¾
¾
¾
¾

Kendisi ile arasÕnda evlatlÕk ba÷Õ bulunanÕn taraf oldu÷u,
Üçüncü derece de dâhil olmak üzere kan veya kendisini oluúturan evlilik
ba÷Õ kalksa dahi kayÕn hÕsÕmlÕ÷Õ bulunanlarÕn taraf oldu÷u,
øki taraftan birinin vekili, vasisi, kayyÕmÕ veya yasal danÕúmanÕ sÕfatÕyla
hareket etti÷i,
Kendisinin taraf oldu÷u veya do÷rudan ya da dolaylÕ olarak ilgili oldu÷u,

uyuúmazlÕklarla ilgili toplantÕlara katÕlamazlar.

Bir hakem heyeti toplantÕsÕnda, baúkan veya bir üyenin toplantÕya
katÕlamayaca÷Õ bir uyuúmazlÕ÷Õn görüúülmesi gerekti÷inde uyuúmazlÕk hakkÕnda
baúkanÕn veya ilgili üyenin yoklu÷unda karar verilmelidir. Di÷er bir ifade ile
hakem heyeti toplantÕsÕnÕn söz konusu uyuúmazlÕ÷Õn görüúülmesine iliúkin o
bölümüne baúkan veya ilgili üyenin katÕlmamasÕ gerekmektedir. Söz konusu
uyuúmazlÕkla ilgili görüúmeye baúkanÕn katÕlmadÕ÷Õ durumlarda toplantÕnÕn o
bölümüne baro temsilcisi baúkanlÕk edecektir.

73- Tüketici hakem heyeti yedek üyeleri hangi hal ve úartlarda görev yapar?

Tüketici hakem heyetlerinin yedek üyelerinin hangi durumlarda asil üye yerine göreve
devam edecekleri Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nin “Baúkan ve üyeler”

baúlÕklÕ 8 inci maddesinin beúinci fÕkrasÕnda düzenlenmiútir.
Bu ba÷lamda, istifa, ölüm, altÕ aydan fazla sürekli hastalÕk ve di÷er
nedenlerle görev süresi dolmadan önce boúalan üyelikler için yedek üye göreve
devam eder ve kalan süreyi tamamlar. Görev süresi sona eren üyenin üyeli÷i,
yerine görevlendirilen veya seçilen kiúi göreve baúlayÕncaya kadar devam eder.

74- Tüketici hakem heyeti üyelerinden birinin toplantÕya katÕlmamasÕ halinde
yedek üye toplantÕya katÕlabilir mi?

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nin “Baúkan ve üyeler” baúlÕklÕ 8 inci
maddesinde tüketici hakem heyetlerinin baúkan dâhil beú üyeden oluúaca÷Õ; “ToplantÕlara
katÕlma mecburiyeti” baúlÕklÕ 16 ncÕ maddesinde tüketici hakem heyeti üyelerinin
toplantÕlara katÕlmasÕnÕn zorunlu oldu÷u ancak geçerli bir mazeretlerinin olmasÕ ve
durumlarÕnÕ toplantÕdan önce baúkana yazÕlÕ olarak veya elektronik posta ile bildirmeleri
halinde üyelerin toplantÕya katÕlmayabilecekleri; “ToplantÕ ve karar yeter sayÕsÕ” baúlÕklÕ
15 inci maddesinde ise tüketici hakem heyetlerinin baúkan dâhil en az üç üyenin hazÕr
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bulunmasÕ ile toplanaca÷Õ ve toplantÕya katÕlanlarÕn oy çoklu÷u ile karar verece÷i hüküm altÕna
alÕnmÕútÕr.
YukarÕda belirtilen hükümler uyarÕnca hakem heyeti üyelerinin toplantÕlara katÕlmasÕ
kural olarak zorunludur ancak geçerli bir mazereti olan bir üye bu durumu toplantÕdan önce
baúkana yazÕlÕ olarak veya elektronik posta ile bildirmesi halinde toplantÕya katÕlmayabilir.

Tüketici hakem heyetinin toplanabilmesi için baúkan dahil 3 üyenin hazÕr
bulunmasÕ yeterlidir. Baúkan dahil en az üç üyenin hazÕr bulunmamasÕ halinde ise
tüketici hakem heyeti toplantÕsÕnÕn yapÕlmamasÕ gerekti÷i, toplantÕya katÕlmayan
üye
veya
üyelerin
yerine
yedeklerinin
toplantÕya
katÕlamayaca÷Õ
de÷erlendirilmektedir. Nitekim yedek üyelerin hangi durumlarda asil üye yerine
göreve devam edecekleri Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nin “Baúkan ve
üyeler” baúlÕklÕ 8 inci maddesinin beúinci fÕkrasÕnda düzenlenmiútir.

75- Bir üyenin birden fazla tüketici hakem heyetinde görev yapabilmesi mümkün
müdür?

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nin “Baúkan ve üyeler” baúlÕklÕ 8 inci
maddesinin altÕncÕ fÕkrasÕnda tüketici hakem heyetinin baúkan ve üyelerinin
birden fazla tüketici hakem heyetinde görev alamayacaklarÕ emredici hükümle
düzenlenmiútir.

76- Tüketici hakem heyetine baúkanlÕk etti÷i karar ve/veya toplantÕlarda baro
temsilcisinin karar tutana÷ÕnÕ hangi sÕfatla imzalayacaktÕr?

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nin “Baúkan ve üyeler” baúlÕklÕ 2 nci
maddesinde, baúkanÕn toplantÕya katÕlamadÕ÷Õ durumlarda baro temsilcisi üyenin tüketici
hakem heyetine baúkanlÕk edece÷i düzenlenmiútir.

BaúkanÕn toplantÕya katÕlamadÕ÷Õ ve baro temsilcisi üyenin tüketici hakem
heyetine baúkanlÕk etti÷i karar ve/veya toplantÕlarda, karar tutana÷Õnda
“Baúkan” ibaresinin yanÕna “y.” ibaresi eklenerek baro temsilcisinin baúkanÕn
yerine imza atmasÕ ve kendi adÕna tekrar imza atmamasÕ gerekti÷i
de÷erlendirilmektedir.
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77- Baro temsilcisinin tüketici hakem heyetine baúkanlÕk etti÷i toplantÕlarÕ
takiben yapÕlacak ve baúkan tarafÕndan imzalanmasÕ gereken yazÕúmalar kim
tarafÕndan imzalanacaktÕr?

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nin “Baúkan ve üyeler” baúlÕklÕ 2 nci
maddesinde, baúkanÕn toplantÕya katÕlamadÕ÷Õ durumlarda baro temsilcisi üyenin tüketici
hakem heyetine baúkanlÕk edece÷i düzenlenmiútir.

Baro temsilcisi üyenin tüketici hakem heyeti toplantÕsÕna baúkanlÕk
etmesini takiben yapÕlacak ve baúkan tarafÕndan imzalanmasÕ gereken
yazÕúmalarÕn (kararlarÕn taraflara tebli÷ine iliúkin üst yazÕlarÕn vb.), görevine
baúlamÕú olmasÕ durumunda tüketici hakem heyeti baúkanÕ tarafÕndan, görevine
baúlamamÕú olmasÕ durumunda idari olarak yerine vekâlet eden kiúi tarafÕndan
imzalanmasÕ gerekti÷i de÷erlendirilmektedir.

78- Baro temsilcisinin tüketici hakem heyetine baúkanlÕk etti÷i toplantÕlar için
baro temsilcisine ödenecek huzur ücreti, baúkan veya üyeye ödenecek huzur
ücretinden hangisi olmalÕdÕr?

Baro temsilcisinin tüketici hakem heyetine baúkanlÕk etti÷i toplantÕlar için baro
temsilcisine, üyeye ödenecek huzur ücreti ödenecektir.

79- Tüketici hakem heyeti baúkanÕnca sadece “imza devri” yapÕlabilir mi?

ødari karar alma yetkisi bir kanuna dayandÕ÷Õndan, bu yetkiye sahip kÕlÕnmÕú bir makam
veya görevlinin yetkisini bir baúka makam veya görevliye devretmesi kural olarak mümkün
de÷ildir. Bu nedenle, yetki devri istisnaidir ve ancak kanunlarda açÕkça öngörülen hallerde ve
açÕkça öngörülen iúlem ve kararlar için mümkündür. Yeki devri için gerekli bu koúullar, imza
devri için de geçerlidir dolayÕsÕyla imza devri için de kanuni bir düzenlemeye gerek vardÕr.
Kanunda öngörülmemiú olmasÕna ra÷men yetkinin veya imzanÕn devredilmiú olmasÕ, imza ve
yetki devrine dayanÕlarak alÕnacak idari kararlarÕ hukuka aykÕrÕ hale getirecektir.
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6502 sayÕlÕ Kanun’un “Kuruluúu ve görev alanÕ” baúlÕklÕ 66 ncÕ maddesinde,
tüketici hakem heyeti baúkanlÕ÷ÕnÕ illerde ticaret il müdürünün, ilçelerde kaymakamÕn veya
bunlar tarafÕndan görevlendirilecek bir memurun yürütece÷i hüküm altÕna alÕnmÕútÕr. Di÷er

bir ifadeyle 6502 sayÕlÕ Kanun’da, il müdürünün veya kaymakamÕn tüketici hakem
heyeti baúkanlÕ÷Õna iliúkin yetkilerini görevlendirece÷i bir memura
devredebilece÷i hüküm altÕna alÕnmÕú ancak imza devrine iliúkin bir düzenleme
öngörülmemiútir.
YukarÕda belirtilen Kanun hükmü uyarÕnca, tüketici hakem heyeti
baúkanlÕ÷Õna iliúkin yetkilerin il müdürü veya kaymakam tarafÕndan
görevlendirilecek bir memura devredilmesinin mümkün oldu÷u ancak tek baúÕna
imza devrinin yapÕlamayaca÷Õ de÷erlendirilmektedir.

XTÜKETøCø
HAKEM
HEYETø
RAPORTÖRLÜöÜNE øLøùKøN SORULAR
80-Tüketici hakem heyeti baúkan, üye ve
raportörlerinin iú ve iúlemlerinde dikkat
etmesi gereken etik ilkeler nelerdir?
Tüketici hakem heyeti baúkan, üye ve
raportörlerinin 6502 sayÕlÕ Tüketicinin KorunmasÕ
HakkÕnda Kanun ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i kapsamÕndaki görev ve yetkilerini
yerine getirirken hakkaniyeti ve etik ilkeleri gözetmeleri beklenmektedir.
Bu itibarla, tüketici hakem heyetleri kararlarÕnÕ tarafsÕzlÕk ilkesi uyarÕnca verirler;
görevlerini yerine getirirken kendileri, yakÕnlarÕ ya da sosyal çevrelerini gözetmek amacÕyla
taraflÕ davranÕúlarda bulunmayÕ reddeder, tarafsÕzlÕklarÕndan ödün vermezler. Bu durum
hukuki olarak tutarlÕ davranmalarÕ sonucunu do÷ururken, somut olayÕn gereklerini dikkate
almayÕ sa÷lar. Görevleri gere÷i ö÷rendikleri ticari ve kiúisel bilgilerin mahremiyetini korurlar.
Görevin yerine getirilmesiyle ilgili olan veya ilgili olabilecek herhangi bir ba÷Õú, hediye, borç,
yardÕm ya da iltimasÕ kabul etmezler. Tüketici hakem heyeti baúkanÕ, üyesi veya raportörü
olmaktan kaynaklanan konumlarÕnÕn sa÷ladÕ÷Õ nüfuzdan faydalanmazlar.
Hizmet gereklerini gözeterek kamu mal ve hizmetleri ile insan kaynaklarÕnÕn en etkili
ve do÷ru biçimde amacÕna uygun olarak kullanÕlmasÕnÕ temin ederler. Görevlerini vicdani
kanaatleri do÷rultusunda yerine getirirler. KararlarÕnÕ hakkaniyetle verebilmek için gerekli
bütün bilgi kaynaklarÕna ulaúmaya ve iúlemlerini yeterli gerekçelerle desteklemeye özen
gösterirler. Görevlerini adaletin tecellisini geciktirmeyecek úekilde ve mevzuatta öngörülen
süre içinde yerine getirirler.
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Tüketici hakem heyetleri baúvuru alÕmÕndan karar verme aúamasÕna kadar bütün
süreçlerde tüketiciler, satÕcÕ ve sa÷layÕcÕlar ve varsa taraflarÕn avukatlarÕ ile olan iú ve
iúlemlerinde ilgili mevzuata uygun hareket ederek gerekli özeni gösterirler.
Bilirkiúi incelemesi yaptÕrÕlmasÕ zaruri olmayan uyuúmazlÕklarda bilirkiúi
görevlendirilmesinin yapÕlmasÕ hukuka aykÕrÕdÕr. Bilirkiúi incelemesinin yapÕlmasÕnÕn zaruri
oldu÷u uyuúmazlÕklarda ise tarafsÕz bir úekilde hakkaniyete uygun olarak konusunda uzman
bilirkiúiler görevlendirilir. Bu konuda menfaat temin etme anlamÕna gelebilecek
davranÕúlardan sakÕnÕlÕr.

81- Tüketici hakem heyetlerinde birden fazla raportör görevlendirilebilmesi
mümkün müdür?

6502 sayÕlÕ Kanun’un “Raportör” baúlÕklÕ 67 nci maddesinin birinci
fÕkrasÕnda, raportörlerin il ve ilçe merkezlerinde kurulu bulunan tüketici hakem heyetlerinde
istihdam edilebilece÷i, raportör sayÕsÕnÕn yeterli olmadÕ÷Õ illerde ticaret il müdürü
tarafÕndan ticaret il müdürlü÷ü personeli arasÕndan, ilçelerde ise kaymakam
tarafÕndan ilçede görevli Devlet memurlarÕ arasÕndan yeterli sayÕda raportör
görevlendirilece÷i hüküm altÕna alÕnmÕútÕr.
Di÷er taraftan birden fazla raportör görevlendirilmesi yapÕlÕrken kamu kaynaklarÕnÕn
yerinde ve etkin kullanÕmÕ hususlarÕnÕn gözetilmesinin uygun olaca÷Õ de÷erlendirilmektedir.

82- Tüketici hakem heyeti raportörlerinin devlet memuru olmasÕ zorunlu mudur?
Raportör olarak görevlendirilecek personelde aranmasÕ gereken úartlar
nelerdir?

6502 sayÕlÕ Kanun’un “Raportör” baúlÕklÕ 67 nci maddesinin birinci
fÕkrasÕnda, raportörlerin il ve ilçe merkezlerinde kurulu bulunan tüketici hakem heyetlerinde
istihdam edilebilece÷i, raportör sayÕsÕnÕn yeterli olmadÕ÷Õ illerde ticaret il müdürü tarafÕndan
ticaret il müdürlü÷ü personeli arasÕndan, ilçelerde ise kaymakam tarafÕndan ilçede görevli
Devlet memurlarÕ arasÕndan yeterli sayÕda raportör görevlendirilece÷i hüküm altÕna alÕnmÕútÕr.

6502 sayÕlÕ Kanun’un yukarÕda bahsi geçen emredici hükmü uyarÕnca, il ve
ilçe hakem heyetlerinde raportör olarak görevlendirilecek personelin Devlet
memuru olmasÕ gerekmekte ve Devlet memuru olan raportörlere huzur ücreti
ödenmektedir.
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Di÷er taraftan, Tüketici Hakem Heyeti Raportörlü÷ü Yönetmeli÷i’nin,
“Raportör olarak görevlendirilme” baúlÕklÕ 6 ncÕ maddesinin üçüncü fÕkrasÕnÕn,
raportörler yüksekö÷renim görmüú kiúiler arasÕndan görevlendirilir. Yüksekö÷renim görmüú
kiúinin bulunmamasÕ halinde lise veya denkli÷i Milli E÷itim BakanlÕ÷Õnca kabul edilen e÷itim
kurumlarÕndan birini bitirmiú kiúiler arasÕndan görevlendirilir hükmü uyarÕnca, raportör

olarak görevlendirilecek Devlet memuru personelin yüksekö÷renim görmüú veya
lise veya denkli÷i Milli E÷itim BakanlÕ÷Õnca kabul edilen e÷itim kurumlarÕndan
birini bitirmiú olmasÕ gerekti÷i de÷erlendirilmektedir.

83- Raportörler karar tutanaklarÕnÕ imzalayacaklar mÕdÕr?

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nin “Karar tutana÷Õ” baúlÕklÕ 24 üncü
maddesinin birinci fÕkrasÕnda, toplantÕda alÕnan kararlara iliúkin Tüketici Bilgi Sisteminde
(TÜBøS) oluúturulan karar tutana÷ÕnÕn toplantÕya katÕlan baúkan ve üyeler tarafÕndan
imzalanaca÷Õ düzenlenmiú, aynÕ maddenin ikinci fÕkrasÕnda, kararÕ veren tüketici hakem
heyeti ile baúkan, üyeler ve rapotörün adÕ ve soyadÕ, tüketici hakem heyeti kararÕnda
bulunmasÕ gereken asgari hususlar arasÕnda sayÕlmÕútÕr.

Bu ba÷lamda, TÜBøS’te oluúturulan karar tutana÷Õnda raportörün adÕnÕn
bulunmasÕnÕn gerekli ve yeterli oldu÷u de÷erlendirilmektedir.

84- Kararlarda ismi yer almayan raportörlere huzur ücreti ödemesi yapÕlabilir mi?

Raportörlerin görev, yetki ve sorumluluklarÕ ise Tüketici Hakem Heyeti
Raportörlü÷ü Yönetmeli÷inde düzenlenmiútir. Bu ba÷lamda il hakem
heyetlerinde ticaret il müdürü; ilçe hakem heyetlerinde kaymakam tarafÕndan
raportör olarak görevlendirilen ve Tüketici Hakem Heyeti Raportörlü÷ü
Yönetmeli÷inde düzenlenmiú olan görevleri yerine getiren personele, karar
tutana÷Õnda ismi yer almasa da raportörler için ödenen huzur ücretinin
ödenebilece÷i de÷erlendirilmektedir.
Ancak bu noktada Tüketici Hakem Heyetleri Baúkan ve Üyelerine ve Raportör olarak
Görevlendirilen Di÷er Kamu Personeline Ödenecek Huzur HakkÕ ve Huzur Ücreti ile Bilirkiúilere
Ödenecek Ücrete øliúkin Usul ve EsaslarÕn “Huzur hakkÕ ve huzur ücreti ile bilirkiúi ödemesinin
usul ve esaslarÕ” baúlÕklÕ 4 üncü maddesinde, huzur hakkÕ ve huzur ücretinin ilgili

mevzuat uyarÕnca yapÕlacak toplantÕlara fiilen katÕlanlara ödenece÷i düzenlenmiú
oldu÷undan, raportörlerin tüketici hakem heyeti toplantÕlarÕnda fiilen hazÕr
bulunduklarÕnÕn ispatlanmasÕ açÕsÕndan her raportörün ismine en az bir kararda
yer verilmesinin ve/veya raportörlerin toplantÕda hazÕr bulunduklarÕnÕ ispatlar
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nitelikte belgelerin hazirun cetveli vb. düzenlenmesinin gerekli ve yeterli oldu÷u
de÷erlendirilmektedir.

XI- BøLøRKøùøLøöE øLøùKøN SORULAR
85- Hangi durumlarda bilirkiúi görevlendirilebilir?
Bilirkiúi görevlendirilmesi kim tarafÕndan
yapÕlmalÕdÕr?

Bilirkiúilik müessesesi Tüketici Hakem Heyetleri
Yönetmeli÷i’nin 19 ila 21 inci maddeleri arasÕnda düzenlenmiútir.

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nin “Bilirkiúi görevlendirilmesi”
baúlÕklÕ 19 uncu maddesinde, tüketici hakem heyeti baúkanÕnÕn, çözümü özel veya teknik
bilgiyi gerektiren hâllerde, taraflardan birinin talebi üzerine yahut re’sen, bilirkiúi
görevlendirebilece÷i, uyuúmazlÕk konusuna iliúkin bilgi ve belge isteme yazÕlarÕnda verilen
süre dolmadan uyuúmazlÕk konusunda bilirkiúi görevlendirilemeyece÷i ve tüketici hakem
heyeti üyelerinin mesleklerinin gerektirdi÷i genel ve hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün
olan konularda bilirkiúiye baúvurulamayaca÷Õ düzenlenmiútir.

Bu ba÷lamda, bilirkiúi görevlendirmesi, re’sen veya taraflardan birinin
talebi üzerine tüketici hakem heyeti baúkanÕ tarafÕndan yapÕlÕr. Di÷er taraftan
tüketici hakem heyeti üyelerinin mesleklerinin gerektirdi÷i genel ve hukuki
bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkiúiye baúvurulmamasÕ
gerekmektedir.

86- Bilirkiúilerde aranacak úartlar nelerdir? 6457 sayÕlÕ Bilirkiúilik Kanunu
hükümleri tüketici hakem heyetlerinde bilirkiúi görevlendirilmesinde de
uygulanabilir mi?

6457 sayÕlÕ Bilirkiúilik Kanunu’nun, “Amaç ve kapsam” baúlÕklÕ 1 inci
maddesinde, Kanun’un adli, idari ve askerî yargÕ alanÕnda yürütülen her türlü bilirkiúilik
faaliyetini kapsadÕ÷Õ düzenlenmiútir.
Tüketici hakem heyetlerinin yargÕ mercii di÷er bir ifade ile mahkeme olmadÕklarÕ ise
Anayasa Mahkemesi’nin 20/03/2008 tarihli, E. 2006/78, K. 2008/84 sayÕlÕ ve 31/05/2007
tarihli, E. 2007/53, K. 2007/61 sayÕlÕ kararlarÕ ile açÕkça hükme ba÷lanmÕútÕr.
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Tüketici hakem heyetlerinin yargÕ mercii olmamasÕ ve 6457 sayÕlÕ Kanun’un,
“Amaç ve kapsam” baúlÕklÕ 1 inci maddesinde açÕkça düzenlenmemiú olmalarÕ
nedenleriyle, tüketici hakem heyetlerinde bilirkiúi görevlendirilmesinde 6457
sayÕlÕ Kanun hükümlerinin uygulanamayaca÷Õ de÷erlendirilmektedir.

87- Kimler bilirkiúi olarak görevlendirilebilir? Ticaret il müdürlü÷ü veya
kaymakamlÕk personeli bilirkiúi olarak görevlendirilebilir mi? Tüketici hakem
heyeti baúkan, üye ve raportörleri bir baúka tüketici hakem heyetinde bilirkiúi
olarak görevlendirilebilir mi?
Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nin “Bilirkiúi görevlendirilmesi”
baúlÕklÕ 19 uncu maddesinin beúinci fÕkrasÕnda, kanunlarÕn görüú bildirmekle yükümlü
kÕldÕ÷Õ kiúi ve kuruluúlara, görevlendirildikleri konularda bilirkiúi olarak öncelikle baúvurulaca÷Õ
ancak, kamu görevlilerine, ba÷lÕ bulunduklarÕ kurumlarla ilgili uyuúmazlÕklarda ve iúlerde,
bilirkiúi olarak görev verilemeyece÷i düzenlenmiútir.
Bu ba÷lamda, baúkanlÕ÷ÕnÕn illerde ticaret il müdürü, ilçelerde ise kaymakam veya
bunlarÕn görevlendirdi÷i bir memur tarafÕndan yürütülen tüketici hakem heyetlerinde görülen
uyuúmazlÕklarda görevlendirilecek bilirkiúilerin, Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nin
19’uncu maddesinin beúinci fÕkrasÕnda yer verilen, “… kamu görevlilerine ba÷lÕ bulunduklarÕ
kurumlarla ilgili uyuúmazlÕklarda ve iúlerde, bilirkiúi olarak görev verilemez.” hükmü gere÷i,
ticaret il müdürlü÷ü veya kaymakamlÕk personeli arasÕndan seçilmemesinin yerinde olaca÷Õ
de÷erlendirilmektedir. 6502 sayÕlÕ Kanun’un 66’ncÕ maddesi uyarÕnca, tüketici iúlemleri ile
tüketiciye yönelik uygulamalardan do÷abilecek uyuúmazlÕklara çözüm bulmak amacÕyla
görevlendirilmiú olan tüketici hakem heyetleri, görmekte olduklarÕ uyuúmazlÕklarda her ne
kadar uyuúmazlÕ÷Õn taraflarÕndan biri olma sÕfatlarÕ bulunmasa da görmekte olduklarÕ
uyuúmazlÕ÷Õ karara ba÷lamaya görevli olmalarÕ nedeniyle söz konusu uyuúmazlÕklarla ilgili
hale gelmektedirler. Tüketici hakem heyetlerinin baúkanlÕklarÕnÕn illerde ticaret il müdürleri,
ilçelerde kaymakamlar tarafÕndan yürütülmesi nedeniyle, görülen uyuúmazlÕklarda
görevlendirilecek personelin ticaret il müdürlü÷ü veya kaymakamlÕk personeli arasÕndan
seçilmemesinin yerinde olaca÷Õ düúünülmektedir.
Bilindi÷i üzere, 1/8/2018 tarihinden itibaren toplam 211 adet tüketici hakem heyeti
tüketici uyuúmazlÕklarÕnÕ karara ba÷lama konusunda yetkilendirilmiú olup, yetkilendirilen
tüketici hakem heyetlerinin bulunduklarÕ il ve ilçe merkezlerinin co÷rafi, ekonomik ve kültürel
açÕdan úartlarÕ göz önünde bulunduruldu÷unda bilirkiúi görevlendirmesi yapÕlÕrken ticaret il
müdürlü÷ü veya kaymakamlÕk personeli dÕúÕnda bilirkiúi görevlendirmesi yapÕlabilece÷i
de÷erlendirilmektedir.
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Bununla birlikte, Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nin “Bilirkiúi görevlendirilmesi”
baúlÕklÕ 19 uncu maddesinin altÕncÕ fÕkrasÕnda, baúkan üye ve raportörlerin tüketici hakem
heyetlerinde bilirkiúi olarak görevlendirilemeyecekleri de hüküm altÕna alÕnmÕútÕr.

88- Birden fazla bilirkiúi görevlendirilebilir mi? Ek rapor istenebilir mi?

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nin “Bilirkiúi görevlendirilmesi”
baúlÕklÕ 19 uncu maddesinde, tüketici hakem heyeti baúkanÕ tarafÕndan yalnÕzca bir kiúinin
bilirkiúi olarak görevlendirebilece÷i ancak, gerekçesini açÕkça göstermek suretiyle, üç
kiúiden oluúan bir bilirkiúi kurulunun da görevlendirebilece÷i;
Gerekli görülmesi halinde aynÕ uyuúmazlÕk için mevcut bilirkiúiden ek rapor
istenebilece÷i veya yeniden bilirkiúi görevlendirilebilece÷i düzenlenmiútir.

89- Bilirkiúi raporlarÕnÕn içeri÷i nasÕl olmalÕdÕr? Hangi tip bilirkiúi raporlarÕna ücret
ödenmez?

Bilindi÷i üzere, “Bilirkiúi görevlendirilmesi” Tüketici Hakem Heyetleri
Yönetmeli÷i’nin 19 uncu maddesinde düzenlenmiútir. Bu ba÷lamda tüketici hakem
heyeti baúkanÕ, çözümü özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde, taraflardan birinin talebi
üzerine yahut re’sen bilirkiúi görevlendirebilir. Ancak, uyuúmazlÕk konusuna iliúkin bilgi ve
belge isteme yazÕlarÕnda verilen süre dolmadan uyuúmazlÕk konusunda bilirkiúi
görevlendirilemez ve tüketici hakem heyeti üyelerinin mesleklerinin gerektirdi÷i genel ve
hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkiúiye baúvurulmasÕ mümkün
de÷ildir.

“Bilirkiúinin sorumlulu÷u” ise Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nin 20
nci maddesinde düzenlenmiú olup, bilirkiúi süresi içinde görüúünü içeren raporunu sunmak
ve varsa kendisine incelenmek üzere teslim edilen belgeleri tüketici hakem heyetine iade
etmekle yükümlüdür. AyrÕca adÕ geçen Yönetmeli÷in “Bilirkiúi raporu” baúlÕklÕ 21 inci
maddesinde tüketici hakem heyeti baúkanÕnÕn, bilirkiúi görevlendirmesinde, incelenmesini
istedi÷i hususlarÕ açÕkça belirtece÷i düzenlenmiútir. DolayÕsÕyla bilirkiúi tarafÕndan hazÕrlanacak
raporun da bu kapsamda olmasÕ beklenmektedir.
Di÷er taraftan baúvuruya konu uyuúmazlÕ÷Õn tüketici hakem heyeti tarafÕndan karar
verilene ve/veya bilirkiúi raporu hazÕrlanana kadar çözümlendi÷i durumlarda bilirkiúiler
tarafÕndan sunulan raporlarda “(…) Tüketici ile (…) yaptÕ÷Õm görüúmede tüketicinin
úikâyetinde haklÕ oldu÷unu tespit ettim. øncelememin iki gün sonrasÕnda tüketici beni
92

telefonla arayarak satÕcÕ ve üretici firmanÕn tüketicinin ma÷duriyetini giderdi÷ini bildirmiútir.
Tüketici úikâyete söz konusu durumun kalmadÕ÷ÕnÕ belirtmiútir. Sonuç: Tüketicinin
ma÷duriyeti giderildi÷i için, úikâyete söz konusu durum kalmamÕútÕr” gibi ifadelere yer
verildi÷i ancak uyuúmazlÕk konusu malda inceleme yapÕlÕp yapÕlmadÕ÷Õna, malda ayÕp olup
olmadÕ÷Õna iliúkin teknik veya özel bir görüúe yer verilmedi÷i bilinmektedir.

Belirtmek gerekir ki tüketicinin ma÷duriyetinin giderilmesi nedeniyle
uyuúmazlÕ÷Õn konusuz kalmasÕ bilirkiúi raporunun konusu olmayÕp, bilirkiúi
raporunun konusu uyuúmazlÕ÷a iliúkin özel veya teknik bir görüú bildirilmesidir.
Bu ba÷lamda tüketici hakem heyeti kararÕnda görüú bildirilmesi talep edilen
uyuúmazlÕk konusu hakkÕnda teknik veya özel bir görüú içermeyen bilirkiúi
raporlarÕ için ücret ödenmesinin uygun olmadÕ÷Õ di÷er taraftan uyuúmazlÕk
konusuz kalsa dahi uyuúmazlÕk konusuna iliúkin teknik veya özel görüú içeren
raporlar için ücret ödenmesi gerekti÷i de÷erlendirilmektedir.

90- Bilirkiúi ücretlerinin tespiti nasÕl yapÕlÕr? Bütün bilirkiúi incelemelerine aynÕ
ücret mi ödenmelidir? Bilirkiúilere yol gideri ödenebilir mi?

6502 sayÕlÕ Kanun'un “Huzur hakkÕ ve ücreti” baúlÕklÕ 71 inci maddesine dayanÕlarak ve
Hazine ve Maliye BakanlÕ÷ÕnÕn uygun görüúü alÕnarak hazÕrlanan ve 01/01/2019 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere yürürlü÷e giren “Tüketici Hakem Heyetleri Baúkan ve

Üyelerine ve Raportör olarak Görevlendirilen Di÷er Kamu Personeline Ödenecek
Huzur HakkÕ ve Huzur Ücreti ile Bilirkiúilere Ödenecek Ücrete øliúkin Usul ve
Esaslar” Õn “Bilirkiúi ücretinin tutarÕ” baúlÕklÕ 3 üncü maddesinde, hakem heyetince
görevlendirilecek bilirkiúilere ödenecek brüt ücretin, inceleme baúÕna, 3000 gösterge
rakamÕnÕn memur aylÕk katsayÕsÕ ile çarpÕmÕ sonucu bulunacak tutarÕ geçmemek üzere iúin
mahiyeti dikkate alÕnarak söz konusu heyetin baúkanÕ tarafÕndan belirlenece÷i
düzenlenmiútir.
Bilirkiúi tarafÕndan incelenecek malÕn özellikleri (teknik inceleme gerekip
gerekmedi÷i), malÕn nerede bulundu÷u (incelemenin malÕn bulundu÷u yerde mi
yapÕlaca÷Õ yoksa inceleme için bilirkiúiye mi teslim edilece÷i), uyuúmazlÕk
konusunun de÷eri (bilirkiúiye ödenecek ücretin uyuúmazlÕk de÷erini geçip
geçmedi÷i) gibi hususlar bilirkiúi tarafÕndan yapÕlacak inceleme iúinin mahiyetini
oluúturmaktadÕr. Bu ba÷lamda bilirkiúilere yapÕlacak ödemelere esas brüt ücretin
kamu kaynaklarÕnÕn yerinde ve etkin kullanÕmÕ hususlarÕnÕn gözetilerek
belirlenmesinin uygun olaca÷Õ de÷erlendirilmektedir.
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Di÷er taraftan hakem heyeti tarafÕndan görevlendirilen bilirkiúilere sadece ücret
ödemesi yapÕlabilece÷inden, yerinde bilirkiúi incelemesi gerektiren durumlarda bilirkiúi ücreti
yol gideri de dikkate alÕnarak belirlenmelidir.

91- Bilirkiúi, hakem heyeti tarafÕndan belirtilen süre geçtikten sonra raporunu
sunarsa ücret ödenir mi?

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nin “Bilirkiúinin sorumlulu÷u” baúlÕklÕ
20 nci maddesinde bilirkiúilerin, süresi içinde görüúünü içeren raporunu sunmak
ve varsa kendisine incelenmek üzere teslim edilen belgeleri tüketici hakem heyetine iade
etmekle yükümlü oldu÷u;

“Bilirkiúi raporu” baúlÕklÕ 21 inci maddesinde, bilirkiúi raporunun
hazÕrlanmasÕ için bilirkiúiye verilecek sürenin, bilirkiúi görevlendirmesine iliúkin
yazÕnÕn bilirkiúiye tebli÷inden itibaren on beú iú gününü geçemeyece÷i, bilirkiúinin
talebi üzerine bu sürenin tüketici hakem heyeti baúkanÕ tarafÕndan on beú iú
gününü geçmemek ve bir defaya mahsus olmak üzere uzatÕlabilece÷i; belirlenen
süre içinde raporunu vermeyen bilirkiúinin görevden alÕnarak, yerine bir baúka bilirkiúi
görevlendirilebilece÷i düzenlenmiútir.

AyrÕca 6502 sayÕlÕ Kanun’un “Huzur hakkÕ ve ücreti” baúlÕklÕ 71 inci
maddesine dayanÕlarak ve Hazine ve Maliye BakanlÕ÷ÕnÕn uygun görüúü alÕnarak hazÕrlanan
ve 28/5/2014 tarihinde yürürlü÷e giren “Tüketici Hakem Heyetleri Baúkan ve Üyelerine
ve Raportör olarak Görevlendirilen Di÷er Kamu Personeline Ödenecek Huzur
HakkÕ ve Huzur Ücreti ile Bilirkiúilere Ödenecek Ücrete øliúkin Usul ve Esaslar” Õn
“Huzur hakkÕ ve huzur ücreti ile bilirkiúi ödemesinin usul ve esaslarÕ” baúlÕklÕ 4
üncü maddesinde süresi içinde inceleme raporunu vermeyen bilirkiúilere, ücret
veya masraf adÕ altÕnda hiçbir ödeme yapÕlmayaca÷Õ düzenlenmiútir.

92- Bilirkiúi raporunun tüketici hakem heyeti tarafÕndan uyuúmazlÕ÷Õn taraflarÕna
tebli÷ edilmesi gerekir mi?

6502 sayÕlÕ Kanun’da ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nde, tüketici
hakem heyetine sunulan bilirkiúi raporlarÕnÕn, uyuúmazlÕ÷Õn taraflarÕna tebli÷ edilmesine ve
bu raporlara itiraz edilmesine iliúkin bir usule yer verilmemiú olmasÕ nedeniyle, taraflarÕn
3071 sayÕlÕ Dilekçe HakkÕnÕn KullanÕlmasÕna Dair Kanun kapsamÕnda tüketici hakem
heyetine yazÕlÕ olarak baúvurmasÕ halinde ve ancak uyuúmazlÕk karara ba÷landÕktan sonra
ilgili bilirkiúi raporlarÕnÕn bir nüshasÕnÕn taraflara verilebilece÷i de÷erlendirilmektedir.
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93- AyÕplÕ mala iliúkin baúvurularda mal, baúvuru sÕrasÕnda tüketici hakem heyeti
baúkanlÕ÷Õ tarafÕndan teslim alÕnmalÕ mÕdÕr? Mal bilirkiúiye tüketici hakem
heyeti baúkanlÕ÷Õ tarafÕndan mÕ, tüketici tarafÕndan mÕ teslim etmelidir?
AyÕplÕ mala iliúkin baúvurularda, tüketici hakem heyeti baúkanlÕ÷ÕnÕn
sorumlulu÷unun sÕnÕrlÕ tutulabilmesi amacÕyla, uyuúmazlÕk konusu malÕn tüketici
hakem heyeti baúkanlÕ÷Õ tarafÕndan teslim alÕnmamasÕ;
AyÕplÕ mal hakkÕnda bilirkiúi incelemesi yaptÕrÕlmasÕnÕn gerekti÷i
durumlarda ise ayÕplÕ malÕn bilirkiúiye tüketici tarafÕndan teslim edilmesi
gerekti÷i de÷erlendirilmektedir.

94- Tüketici hakem heyeti kararlarÕnda bilirkiúinin adÕ belirtilmeli midir?

Tüketici hakem heyeti kararlarÕnda bulunmasÕ gereken asgari unsurlar, Tüketici
Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nin “Karar tutana÷Õ” baúlÕklÕ 24 üncü maddesinde
düzenlenmiú olup, söz konusu maddede “bilirkiúi adÕ” tüketici hakem heyeti kararlarÕnda
bulunmasÕ gereken asgari unsurlar arasÕnda sayÕlmamÕútÕr.
Bu ba÷lamda, bilirkiúi incelemesine baúvurulan uyuúmazlÕklarda bilirkiúinin adÕna
tüketici hakem heyeti kararÕnda yer verilmesi zorunlulu÷u bulunmamaktadÕr. Ancak yazÕlÕ
taleplerinin bulunmasÕ halinde uyuúmazlÕ÷a iliúkin bilirkiúi raporlarÕnÕn taraflara ve/veya
avukat vekillerine verilebilece÷i de÷erlendirilmektedir.

95- Tüketicinin yerleúim
görevlendirilebilir mi?

yerinde

de÷iúiklik

olmasÕ

durumunda

bilirkiúi

Tüketici hakem heyetine baúvuru yapÕldÕktan sonra uyuúmazlÕ÷a iliúkin bilirkiúi
görevlendirilmesi gerekti÷i durumda tüketicinin yerleúim yerinin tayin, taúÕnma gibi sebeplerle
de÷iúmesi halinde tüketicinin yeni yerleúim yerinin bulundu÷u tüketici hakem heyetinin yetki
çevresinden bilirkiúi görevlendirilebilir.
Örne÷in, Ankara’da ikamet eden ve Ankara’dan evine mobilya alan ve øl Tüketici
Hakem Heyetine söz konusu mobilyasÕnda bulunan ayÕp ile ilgili baúvuru yapan tüketicinin
mobilyasÕnda bilirkiúi incelemesi yapÕlmasÕ gerekti÷inde e÷er tüketici Bolu iline taúÕnmÕú ise
di÷er bir deyiúle MERNøS ten kontrol edildi÷inde ikametgâh adresi Bolu ilinde görünüyorsa
söz konusu mobilya için Ankara øl Tüketici Hakem Heyeti tarafÕndan Bolu ilinden bir bilirkiúi
görevlendirilebilir.

95

Ancak tüketicinin MERNøS te ikametgâh adresi Ankara ili Sincan ilçesinde kayÕtlÕyken
mobilyasÕnÕ Antalya ili Manavgat ilçesindeki yazlÕk evine götürmüú ise ve uzun bir süre bu
yazlÕk evde oturduklarÕndan bahsediliyor ise söz konusu mobilya için Ankara øl Tüketici Hakem
Heyeti tarafÕndan Antalya ilinden bilirkiúi görevlendirmesi yapÕlamaz.

XII- TÜBøS’E øLøùKøN SORULAR
96- øl ve ilçe tüketici hakem heyetleri
tarafÕndan TÜBøS kullanÕlmasÕ zorunlu
mudur?

TÜBøS 2010 yÕlÕnda faaliyete girmiú olup, tüm
tüketicilerimizin ve tüketici hakem heyetlerimizin
hizmetine sunulmuútur.

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nin “Tüketici bilgi sistemi kullanÕmÕ”
baúlÕklÕ 11/A maddesinde, tüketici hakem heyetlerinin iú ve iúlemlerinde TÜBøS’in
kullanÕlaca÷Õ; kayÕtlarÕn do÷ru, eksiksiz ve zamanÕnda TÜBøS’e girilmesinin zorunlu oldu÷u,
sistemin herhangi bir sebeple kullanÕlamadÕ÷Õ durumlarda elden veya posta yoluyla yapÕlan
baúvurularÕn daha sonra sisteme kaydedilmek üzere kabul edilece÷i emredici biçimde
düzenlenmiútir.

Tüketici hakem heyetlerinin iú ve iúlemlerinin hÕzlÕ ve etkin bir úekilde
yürütülmesi için TÜBøS’in kullanÕlmasÕ zorunlu ve gereklidir.

97- SatÕcÕ veya sa÷layÕcÕ tarafÕndan yapÕlan baúvurularÕn TÜBøS’e kaydÕ nasÕl
yapÕlmalÕdÕr?

TÜBøS’te úikâyet eden kÕsmÕnda satÕcÕ ve sa÷layÕcÕ bölümünden satÕcÕ ve sa÷layÕcÕ
bilgileri girilerek ileri basamaklara ilerlenir.

98- YabancÕlar tarafÕndan yapÕlan baúvurularÕn TÜBøS’e kaydÕ nasÕl yapÕlmalÕdÕr?

ùikâyet eden bölümünde, yabancÕ seçene÷i seçilerek baúvuru sahibinin bilgileri girilir.
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Di÷er taraftan yabancÕlarÕn baúvurularÕnÕ avukat aracÕlÕ÷Õyla yapmalarÕnÕn, tüketici
hakem heyeti kararÕnÕn tebli÷i açÕsÕndan kolaylÕk sa÷layaca÷Õ de÷erlendirilmektedir.

99- TÜBøS’te karara ba÷lanmÕú dosyalarda úikâyet bilgileri bölümünde karar
düzeltme iúlemi nasÕl yapÕlÕr?

TÜBøS’te karar düzeltme iúleminin yapÕlabilmesi için baúvurunun ileriki tarihli baúka
bir tüketici hakem heyeti gündemine alÕnmasÕ ve karar yazÕlÕrken “Düzeltme” seçene÷i
seçilerek düzeltme kararÕnÕn yazÕlmasÕ gerekmektedir.

100- Tüketici hakem heyeti baúkanÕ tarafÕndan bilirkiúi görevlendirilmesine karar
verilmesi durumunda TÜBøS’te takip edilmesi gereken usul nedir?

Bilirkiúi görevlendirmesi, giden yazÕúmalardan “Bilirkiúi Görevlendirme” bölümünden
yapÕlmaktadÕr.

101- YapÕlan baúvurularda, elden teslim edilece÷i ya da posta ile gönderilece÷i
seçene÷i seçildi÷inde bilgi ve belgelerin gelmesi ne kadar süre beklenmelidir?

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nde herhangi bir süre öngörülmemiú
oldu÷undan, yapÕlan baúvurularda bilgi ve belgelerin elden teslim edilece÷inin ya da posta ile
gönderilece÷inin belirtilmesi durumunda, tüketici hakem heyeti tarafÕndan bilgi ve belgelerin
gelmesi için beklenmesi gereken sürenin tüketici hakem heyeti baúkanlÕ÷ÕnÕn takdirinde
oldu÷u; di÷er taraftan söz konusu bekleme için makul sürenin 15 (on beú) gün oldu÷u
de÷erlendirilmektedir.

102- YapÕlan baúvurularda elden teslim edilece÷i ya da posta ile gönderilece÷i
seçene÷inin seçilmesine ra÷men bilgi ve belge gelmedi÷i takdirde takip
edilmesi gereken usul nedir?

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nin “Baúvuru” baúlÕklÕ 11 inci
maddesinde,
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Tüketici hakem heyetine baúvurularÕn, úahsen veya avukat aracÕlÕ÷Õyla; elden, posta
yoluyla veya elektronik ortamda e-Devlet kapÕsÕ üzerinden TÜBøS ile yapÕlabilece÷i; elektronik
ortamda yapÕlan baúvurularÕn TÜBøS ile yapÕlmasÕnÕn zorunlu oldu÷u ve bu baúvurularÕn
geçerli olabilmesi için uyuúmazlÕkla ilgili baúvuru formunun eksiksiz olarak doldurulmasÕnÕn,
varsa bilgi ve belgelerin sisteme yüklenmiú olmasÕnÕn gerekti÷i düzenlenmiútir.

Bahsi geçen maddede tüketici hakem heyetlerine baúvuru usulü emredici
biçimde düzenlenmiútir.
AyrÕca, elektronik baúvuru yapÕlÕrken, taahhütnamede bilgi ve belgelerin eksiksiz
úekilde yüklenece÷i taahhüt edilmektedir. Taahhüt edilen úekilde yapÕlmamÕú baúvurularda
baúvuru sahibinin eksikliklerin giderilmesi yönünde yazÕlÕ veya sözlü olarak uyarÕlmasÕ
gerekti÷i, eksikliklerin giderilmemesi durumunda baúvurunun reddine karar verilmesi
gerekti÷i de÷erlendirilmektedir.

103- TaraflarÕ ve konularÕ aynÕ uyuúmazlÕk için birden fazla elektronik baúvuru
yapÕldÕ÷Õnda takip edilmesi gereken usul nedir?
TaraflarÕ ve konularÕ aynÕ uyuúmazlÕk için birden fazla elektronik baúvuru yapÕlmasÕ
durumunda, sonraki baúvurunun savunma istemeksizin ileri tarihli bir tüketici hakem heyeti
gündemine alÕnmasÕ ve mükerrer baúvuru olarak karar verilmesi gerekti÷i
de÷erlendirilmektedir.

104- Elektronik baúvurudan vazgeçilme iúlemi nasÕl yapÕlmalÕdÕr?
Baúvurunun yapÕldÕ÷Õ tüketici hakem heyetine baúvurudan vazgeçti÷ine iliúkin bir
dilekçe verilmesi gerekti÷i de÷erlendirilmektedir.

105- Baúvuru sahibi tarafÕndan elektronik baúvuruya ekleme veya elektronik
baúvuruda de÷iúiklik yapÕlmasÕ istenmesi durumunda izlenecek usul ne
olmalÕdÕr?
Baúvurunun yapÕldÕ÷Õ tüketici hakem heyetine yapÕlmak istenen ekleme veya
de÷iúikli÷e iliúkin dilekçe verilmesi gerekti÷i de÷erlendirilmektedir.

106- Ara karar verilmiú baúvurular hakkÕnda nihai karar verme iúlemi nasÕl
yapÕlmalÕdÕr?
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HakkÕnda ara karar verilmiú bir baúvuruya iliúkin nihai karar için, ilgili baúvurunun
raportör iúlemleri-gündem iúlemleri sayfasÕndan ileri tarihli baúka bir tüketici hakem heyeti
gündemine alÕnmasÕ ve karar yazÕlÕrken “Nihai Karar” seçene÷i seçilmesi gerekmektedir.

XIII- BÜTÇE VE ÖDENEKLERE øLøùKøN
SORULAR
107- Tüketici hakem heyeti baúkan, üye ve
raportörlerine ödenecek huzur hakkÕ ile
bilirkiúilere
ödenecek
ücretlerin
hesaplanmasÕ nasÕl yapÕlmalÕdÕr?

6502 sayÕlÕ Kanun’un “Huzur hakkÕ ve ücreti” baúlÕklÕ 71 inci maddesinde,
tüketici hakem heyeti baúkan ve üyelerine, raportör olarak görevlendirilen di÷er kamu
personeline ödenecek huzur hakkÕ ve ücreti ile bilirkiúi ücreti ve bu ödemelere iliúkin usul ve
esaslarÕn Hazine ve Maliye BakanlÕ÷Õ’nÕn uygun görüúü alÕnarak BakanlÕ÷ÕmÕzca belirlenece÷i
hüküm altÕna alÕnmÕú olup, aynÕ düzenlemeye Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nin
“Mali hükümler” baúlÕklÕ 30 uncu maddesinde de yer verilmiútir.
YukarÕda belirtilen hükümler uyarÕnca, tüketici hakem heyeti baúkan ve üyelerine,
raportör olarak görevlendirilen di÷er kamu personeline ödenecek huzur hakkÕ ve ücreti ile
bilirkiúi ücreti ve bu ödemelere iliúkin usul ve esaslar BakanlÕ÷ÕmÕzca Hazine ve Maliye
BakanlÕ÷Õ’nÕn uygun görüúü alÕnarak belirlenmektedir.

Hazine ve Maliye BakanlÕ÷Õ’ndan alÕnan 27/12/2018 tarihli ve 8119 sayÕlÕ
yazÕ ve ekindeki liste uyarÕnca, il ve ilçe tüketici hakem heyeti baúkanlarÕ için
2500, il ve ilçe tüketici hakem heyeti üyeleri için 2300; raportörler için 2100
gösterge rakamÕnÕn memur aylÕk katsayÕsÕyla çarpÕmÕ sonucu bulunan brüt
miktar, toplantÕ baúÕna huzur hakkÕ veya huzur ücreti olarak hesaplanmakta ve
bu tutardan gelir vergisi ve damga vergisi kesilerek kalan miktar, ayda ikiden
fazla olmamak üzere ve toplantÕlara fiilen katÕlmalarÕ úartÕyla ilgililere
ödenmektedir. Bununla birlikte karar merci olarak tüketici hakem heyeti oluúturulmayan
ve bir tüketici hakem heyetinin yetki alanÕna dahil edilen ilçelerde Tüketici Hakem Heyeti
Raportörlü÷ü Yönetmeli÷i’nin 8 inci maddesinde sayÕlan görevleri yapmak ve bir kiúiyi
geçmemek üzere görevlendirilen raportöre huzur hakkÕ ve huzur ücreti ödenmesinde
toplantÕya fiilen katÕlÕm úartÕ aranmaz. Bu kapsamda görevlendirilenlere her ay için bir defayÕ
geçmemek üzere “Tüketici Hakem Heyetinin Yetki AlanÕnda Bulunan ølçede Görevlendirilen
Raportör” için belirlenen huzur hakkÕ ve huzur ücreti ödenir. Tüketici hakem heyetinin yetki
alanÕnda bulunan ilçede görevlendirilen raportör için gösterge rakamÕ 1600 olarak
belirlenmiútir.
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Di÷er yandan tüketici hakem heyetlerince görevlendirilecek bilirkiúilere ödenecek
brüt ücret, inceleme baúÕna 3000 gösterge rakamÕnÕn memur aylÕk katsayÕsÕ ile çarpÕmÕ sonucu
bulunacak tutarÕ geçmemek üzere iúin mahiyeti dikkate alÕnarak söz konusu heyetin baúkanÕ
tarafÕndan belirlenir.

108- Tüketici hakem heyetinin baúkan ve üyelerine, raportör olarak
görevlendirilen memurlara ödenecek huzur hakkÕ ve huzur ücretleri ile
bilirkiúilere ödenecek ücretlerin ödemesi ne zaman yapÕlÕr?

“Tüketici Hakem Heyetleri Baúkan ve Üyelerine ve Raportör olarak Görevlendirilen
Di÷er Kamu Personeline Ödenecek Huzur HakkÕ ve Huzur Ücreti ile Bilirkiúilere Ödenecek
Ücrete øliúkin Usul ve Esaslar” Õn “Huzur hakkÕ ve huzur ücreti ile bilirkiúi ödemesinin usul ve
esaslarÕ” baúlÕklÕ 4 üncü maddesinde, huzur hakkÕ ve huzur ücreti ile bilirkiúi ücretinin

müteakip ayÕn birinci günü ödenece÷i düzenlenmiútir.
Bununla birlikte Hazine ve Maliye BakanlÕ÷Õ tarafÕndan tüketici hakem
heyetlerine iliúkin ödeneklerin üçer (3’er) aylÕk dilimler halinde bÕrakÕlmasÕndan
dolayÕ ödemelerin müteakip ayÕn birinci günü yapÕlmasÕ mümkün olamamaktadÕr.

109- Tüketici hakem heyetinin baúkan ve üyelerine, raportör olarak
görevlendirilen memurlara ödenecek huzur hakkÕ ve huzur ücretleri ile
bilirkiúilere ödenecek ücretler için ödenek üstü harcama yapÕlmasÕ (eksi
bakiyeye düúülmesi) mümkün müdür?

Tüketici hakem heyeti baúkan, üye ve raportörleri ile bilirkiúilere ödenecek huzur
hakkÕ ve huzur ücretlerinin eksiye düúülerek ödenip ödenemeyece÷i hususunda
BakanlÕ÷ÕmÕzca Hazine ve Maliye BakanlÕ÷Õ’ndan görüú sorulmuú olup, Hazine ve Maliye

BakanlÕ÷Õ Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü÷ü’nün 23/10/2015 tarihli ve 9174
sayÕlÕ yazÕlarÕ ile ilgili bütçe tertibinde ödenek üstü harcamaya (eksiye bakiyeye
düúülerek ödeme yapÕlmasÕna) mahal verilmemesi gerekti÷i belirtilmiútir.
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XIVTEBLøGAT
VE
BøLøRKøùø
ÜCRETLERøNøN VERGø DAøRELERøNE
BøLDøRøMøNE øLøùKøN SORULAR
110- Tebligat ve bilirkiúi ücretlerinin tahsil
edilebilmesi için tüketici hakem heyeti
kararlarÕnda bulunmasÕ gereken hususlar
nelerdir?

¾

Tüketici lehine sonuçlanan uyuúmazlÕklarda tüketici hakem heyeti
kararÕnÕn satÕcÕ veya sa÷layÕcÕya tebli÷ edilecek nüshasÕnda, “Karar”
baúlÕ÷Õ altÕnda,

“(…) T.C. Kimlik NumaralÕ / (…) Vergi Kimlik NumaralÕ, karúÕ taraf (…)’Õn,
6502 sayÕlÕ Tüketicinin KorunmasÕ HakkÕnda Kanun’un 70 nci maddesinin 7 nci
fÕkrasÕ uyarÕnca (…) TL tebligat ve (…) TL bilirkiúi ücretini, kararÕn tebli÷
tarihinden itibaren bir ay içinde, bütçeye gelir kaydedilmek üzere, (…) vergi
dairesi müdürlü÷üne ödemesine ve ödemeye iliúkin makbuzu tüketici hakem
heyetimize ibraz etmesine oy birli÷i / oy çoklu÷u ile karar verilmiútir.” úeklinde bir
ifadeye yer verilmesi gerekmektedir.
Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nin 31 inci maddesinde belirtilmiú oldu÷u gibi,
kararda yer verilecek vergi dairesi belirlenirken satÕcÕ veya sa÷layÕcÕnÕn bulundu÷u
yerdeki vergi dairesinin esas alÕnmasÕ gerekmektedir. SatÕcÕ veya sa÷layÕcÕnÕn
bulundu÷u yerde vergi dairesi bulunmamasÕ halinde, kararda satÕcÕ veya sa÷layÕcÕnÕn
bulundu÷u yerdeki mal müdürlü÷üne yer verilmesi gerekmektedir.
Hazine ve Maliye BakanlÕ÷Õ Gelir ødaresi BaúkanlÕ÷Õ tarafÕndan tebligat ve bilirkiúi
ücretlerinin tahsili hususunda yetkilendirilmiú vergi dairelerine ve mal müdürlüklerine iliúkin
liste “Ek-1” olarak 11/05/2015 tarihli ve 7849975 sayÕlÕ da÷ÕtÕmlÕ yazÕmÕz ekinde il
müdürlüklerimize gönderilmiú olup, aynÕ liste TÜBøS’te de yer almaktadÕr. Bu kapsamda

kararda ödeme yapÕlmasÕ için belirtilecek vergi dairesi veya mal müdürlü÷ünün
“Ek-1”deki listede yer alan yetkilendirilmiú vergi dairelerinden veya mal
müdürlüklerinden biri olmasÕ gerekmektedir.
Kural olarak kararda yer verilecek vergi dairesi belirlenirken satÕcÕ veya
sa÷layÕcÕnÕn bulundu÷u yerdeki vergi dairesinin esas alÕnmasÕ gerekmektedir.
SatÕcÕ veya sa÷layÕcÕnÕn bulundu÷u yerdeki vergi dairesinin veya mal
101

müdürlü÷ünün Ek-1’deki listede yer alan yetkilendirilmiú vergi dairelerinden veya
mal müdürlüklerinden biri olmamasÕ halinde ise kararda ödeme yapÕlmasÕ için
belirtilecek vergi dairesi il bazÕnda belirlenmiú “merkez” vergi dairesidir.
Örne÷in, satÕcÕ veya sa÷layÕcÕnÕn adresi “(…) GölbaúÕ / ANKARA”dÕr. EK-1’deki listede
“GölbaúÕ Vergi Dairesi Müdürlü÷ü” tebligat ve bilirkiúi ücretlerinin tahsili için yetkilendirilmiú
vergi dairelerinden biri olarak belirlenmiútir. Bu nedenle tüketici hakem heyeti kararÕnda,
tebligat ve bilirkiúi ücretinin “GölbaúÕ Vergi Dairesi Müdürlü÷üne” ödenmesi gerekti÷i
belirtilmelidir.
SatÕcÕ veya sa÷layÕcÕnÕn adresi “(…) Çankaya / ANKARA”dÕr. Ek-1’deki listede
“Çankaya Vergi Dairesi Müdürlü÷ü” tebligat ve bilirkiúi ücretlerinin tahsili için yetkilendirilmiú
vergi dairelerinden biri olarak belirlenmemiútir. Bu nedenle tüketici hakem heyeti kararÕnda,
tebligat ve bilirkiúi ücretlerinin Ankara øli için “merkez” olarak belirlenmiú “Veraset ve Harçlar
Vergi Dairesi Müdürlü÷üne” ödenmesi gerekti÷i belirtilmelidir.
¾

Tüketici hakem heyetleri tarafÕndan verilen kararlarda, karar numaralarÕnda
mükerrerlik yaúanmasÕnÕn önlenmesi amacÕyla, hakem heyetleri tarafÕndan

verilen her bir kararÕn karar tutana÷Õnda, hakem heyetine ait kod
numarasÕnÕn kullanÕlmasÕ gerekmektedir. Tüketici hakem heyetleri tarafÕndan
kullanÕlacak olan kod numaralarÕna iliúkin liste, 11/05/2015 tarihli ve 7849975 sayÕlÕ
da÷ÕtÕmlÕ yazÕmÕz ekinde il müdürlüklerimize “Ek-2” olarak gönderilmiú olup, TÜBøS’te
de yer almaktadÕr.

111- Tüketici hakem heyetleri tarafÕndan vergi dairelerine yapÕlacak bildirimlerde
bulunmasÕ gereken hususlar nelerdir?

¾

Tüketici hakem heyetlerine yansÕyan ve tüketici lehine sonuçlanan uyuúmazlÕklarda,
tebligat ve bilirkiúi ücretini belirtir kararÕn karúÕ tarafa tebli÷ edilmesi, tebli÷
tarihinden itibaren bir ay içinde tebligat ve bilirkiúi ücretlerinin ödendi÷ine iliúkin
makbuzun hakem heyetine ibraz edilmesi gerekmektedir.

Tebligat ve bilirkiúi ücretlerinin ödendi÷ine iliúkin makbuzun tüketici
hakem heyetine ibraz edilmemesi halinde, 6183 sayÕlÕ Kanun’a göre takip ve
tahsil edilmesi amacÕyla, tüketici hakem heyeti tarafÕndan tebligat ve bilirkiúi
ücretlerinin, bir aylÕk tahsil süresinin bitiminden itibaren 15 gün sonra satÕcÕ ve
sa÷layÕcÕnÕn bulundu÷u yerdeki vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir. SatÕcÕ
veya sa÷layÕcÕnÕn bulundu÷u yerde vergi dairesi bulunmamasÕ halinde bildirim mal
müdürlü÷üne yapÕlacaktÕr. Tebligat ve bilirkiúi ücretlerinin tahsili hususunda yetkilendirilmiú
vergi dairelerine ve mal müdürlüklerine iliúkin güncellenmiú liste 11/05/2015 tarihli ve
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7849975 sayÕlÕ da÷ÕtÕmlÕ yazÕmÕz ile il müdürlüklerimize “Ek -1” olarak gönderilmiú olup,
TÜBøS’te de yer almaktadÕr.
Ödemeye iliúkin kontrollerin yapÕlabilmesi amacÕyla, kararda belirtilen vergi
dairesi veya mal müdürlü÷ü ile gerekli ödemenin yapÕlmamasÕ halinde takip ve tahsil
amacÕyla bildirimde bulunulmasÕ gereken vergi dairesi veya mal müdürlü÷ü aynÕ
olmalÕdÕr her ikisi de satÕcÕ veya sa÷layÕcÕnÕn bulundu÷u yer vergi dairesi veya mal
müdürlü÷üdür.
¾

Tüketici hakem heyeti tarafÕndan vergi dairesine hitaben yazÕlacak
yazÕlarda:

“Tüketici Hakem Heyetimiz tarafÕndan verilen ve detaylarÕ ekli listede yer
alan karar/kararlar, karúÕ tarafa tebli÷ edilmiú olup, kararÕn/kararlarÕn tebli÷
tarihinden itibaren bir ay geçmiú olmasÕna ra÷men bilirkiúi ve tebligat ücretlerinin
ödendi÷ine iliúkin makbuzlar Hakem Heyeti BaúkanlÕ÷ÕmÕza ibraz edilmemiútir.
Bu ba÷lamda 6502 sayÕlÕ Tüketicinin KorunmasÕ HakkÕnda Kanun ve 6183
sayÕlÕ Amme AlacaklarÕnÕn Tahsil Usulü HakkÕnda Kanun hükümleri uyarÕnca
gere÷inin yapÕlmasÕnÕ arz/rica ederim.” úeklinde bir ifadeye yer verilmesi
gerekmektedir.
¾

Hakem heyetleri tarafÕndan vergi dairelerine yapÕlacak bildirimler için
yazÕlacak üst yazÕlara, tüketici hakem heyeti kararÕ/kararlarÕ ile bir örne÷i
11/05/2015 tarihli ve 7849975 sayÕlÕ da÷ÕtÕmlÕ yazÕmÕz ekinde il
müdürlüklerimize “Ek-3” olarak gönderilen formata uygun olarak
hazÕrlanan listenin eklenmesi gerekmektedir. Söz konusu liste TÜBøS’te de yer
almaktadÕr. Bahsi geçen listede yer alan bilgiler, tebligat ve bilirkiúi ücretlerinin tahsil
edilebilmesi için vergi dairelerince bilinmesi zorunlu bilgilerdir. DolayÕsÕyla tek tek
veya toplu halde yapÕlacak bildirimlerde her bir karar için bu listenin doldurulmasÕ ve
ilgili vergi dairesine iletilmesi gerekmektedir.

¾

Tebligat ve bilirkiúi ücretlerinin tahsil edilebilmesi için vergi dairelerince bilinmesi
zorunlu bilgilerden olmasÕ nedeniyle, satÕcÕ veya sa÷layÕcÕlara gönderilecek

bilgi isteme / savunma yazÕlarÕnda gerçek kiúiler için T.C. Kimlik numarasÕ;
tüzel kiúiler için vergi kimlik numarasÕ bilgisinin istenmesi son derece
önemlidir.
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112- 6502 sayÕlÕ Kanun’un yürürlü÷e girdi÷i 28/05/2014 tarihinden Tüketici
Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nin yürürlü÷e girdi÷i 27/11/2014 tarihine
kadar tüketici hakem heyetleri tarafÕndan karara ba÷lanmÕú ancak vergi
dairelerine henüz bildirimi yapÕlmamÕú veya bildirimi yapÕlmÕú ancak vergi
dairelerince iade edilmiú tüketici hakem heyetleri kararlarÕnÕn bildirimi nasÕl
yapÕlacaktÕr?

¾

6502 sayÕlÕ Kanun’un yürürlü÷e girdi÷i 28/05/2014 tarihinden Tüketici
Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nin yürürlü÷e girdi÷i 27/11/2014 tarihine
kadar tüketici hakem heyetleri tarafÕndan karara ba÷lanmÕú ancak vergi dairelerine
henüz bildirimi yapÕlmamÕú veya bildirimi yapÕlmÕú ancak vergi dairelerince iade
edilmiú tüketici hakem heyetleri kararlarÕ için de yukarÕda “Ek-3” olarak belirtilen
listenin tebli÷ tarihi ve vade tarihi belirtilmeksizin hazÕrlanarak vergi
dairelerine gerekli bildirimin yapÕlmasÕ gerekmektedir. Bu kapsamda yapÕlan

bildirimlerin vergi daireleri veya mal müdürlüklerince tebli÷ tarihi ve vade
tarihi olmadÕ÷Õ gerekçesiyle geri gönderilmesi durumunda, söz konusu
tahsilatlarÕn 6183 sayÕlÕ Kanun’un 37 ve 55 inci maddeleri uyarÕnca
yapÕlmasÕ gerekti÷i belirtilerek yazÕlar ilgili vergi dairelerine veya mal
müdürlüklerine yeniden gönderilmelidir.
Hazine ve Maliye BakanlÕ÷Õ Gelir ødaresi BaúkanlÕ÷Õ tarafÕndan vergi dairesi
baúkanlÕklarÕna ve defterdarlÕklara, “tüketici hakem heyeti tebligat ve bilirkiúi ücretleri”
hakkÕnda yazÕlan da÷ÕtÕmlÕ yazÕlarda da söz konusu tahsilatlarÕn 6183 sayÕlÕ Kanun’un 37 ve
55 inci maddeleri uyarÕnca yapÕlmasÕ gerekti÷i belirtilmiútir. Hazine ve Maliye BakanlÕ÷Õ Gelir
ødaresi BaúkanlÕ÷Õ tarafÕndan vergi dairesi baúkanlÕklarÕna yazÕlan da÷ÕtÕmlÕ yazÕnÕn tarihi
03/02/2015 ve sayÕsÕ 29537098-010.07.01[126]-9868’dir. AynÕ konuda 52 øl Valili÷ine
(DefterdarlÕklara) yazÕlan da÷ÕtÕmlÕ yazÕnÕn tarihi 03/02/2015 ve sayÕsÕ 29537098010.07.01[126]-9865’dir.

113- 20 TL ve altÕnda kalan tebligat ve bilirkiúi ücretlerine iliúkin olarak tüketici
hakem heyetlerince takip edilmesi gereken usul nedir?

6183 sayÕlÕ Amme AlacaklarÕnÕn Tahsil Usulü HakkÕnda Kanun’un, “Tahsil imkânsÕzlÕ÷Õ
sebebiyle terkin” baúlÕklÕ 106 ncÕ maddesine atÕfta bulunularak “Söz konusu madde hükmü
gere÷ince, tüketici hakem heyetleri tarafÕndan vergi dairelerine gönderilen ve her bir

mükellef için dönem ve tür itibariyle alacak toplamÕnÕn 20 TL’nin (dâhil) altÕnda
oldu÷unun tespit edilmesi halinde, bu alacaklarÕn ilgili vergi dairelerince terkin edilmesi
mümkün bulunmaktadÕr.
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Bu itibarla, takip ve tahsil için vergi dairelerine gönderilen söz konusu tebligat ve
bilirkiúi ücretlerinin 6183 sayÕlÕ Kanunun 106 ncÕ maddesine göre terkin yetkisi vergi
dairelerinde oldu÷undan, terkin sÕnÕrÕ altÕnda olup olmadÕ÷Õna bakÕlmaksÕzÕn tahsil edilmek
üzere ilgili vergi dairelerine gönderilmesi gerekmektedir.

XV- ARùøV øùLEMLERøNE øLøùKøN
SORULAR
114- Tüketici
uyuúmazlÕklarÕna
iliúkin
yazÕúmalarÕn
ve
kararlarÕn
arúivlenmesinde ve imha sürelerinde
tüketici hakem heyetlerince takip
edilmesi gereken usul nedir?

6502 sayÕlÕ Kanun’un “Kuruluúu ve görev alanÕ” baúlÕklÕ 66 ncÕ maddesi
uyarÕnca, tüketici iúlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan do÷abilecek uyuúmazlÕklara
çözüm bulmak amacÕyla il merkezlerinde ve yeterlilik úartlarÕ yönetmelikle belirlenen ilçe
merkezlerinde en az bir tüketici hakem heyeti kurulmuú olup, hakem heyetlerinin baúkanlÕ÷Õ
illerde BakanlÕ÷ÕmÕz ticaret il müdürleri; ilçelerde kaymakamlar veya onlarÕn görevlendirece÷i
bir memur tarafÕndan yürütülmektedir. AyrÕca 6502 sayÕlÕ Kanun’un 67 nci maddesi
uyarÕnca BakanlÕ÷ÕmÕzca atanan raportörler dÕúÕnda yapÕlacak raportör görevlendirmeleri
illerde ticaret il müdürleri; ilçelerde ise kaymakamlar tarafÕndan mahiyetlerinde görevli devlet
memurlarÕ arasÕndan yapÕlmaktadÕr.
Belirtilen Kanun hükümleri gere÷ince, tüketici hakem heyetleri tarafÕndan karar
verilinceye kadar ve karar verildikten sonra yapÕlan bütün yazÕúmalar illerde ticaret il
müdürlükleri; ilçelerde kaymakamlÕklar tarafÕndan yapÕlmaktadÕr. Tüketici hakem heyetlerinin
6502 sayÕlÕ Kanun’la öngörülmüú yapÕsÕ ikili bir yapÕlanma getirmekte, il ve ilçe tüketici hakem
heyetleri arúivleme iúlemlerinde farklÕ mevzuatlara tabii bulunmaktadÕr. Bu ba÷lamda,

ølçe Tüketici Hakem Heyetlerinin Arúivleme øúlemlerinde Tabii Oldu÷u
Mevzuat:
“øçiúleri BakanlÕ÷Õ Merkez ve Taúra TeúkilatÕ Arúiv Hizmetleri ve Saklama
Sürelerine øliúkin Yönerge”nin “Valilikler” baúlÕ÷Õ altÕnda:
Tüketici baúvurularÕna iliúkin bütün yazÕúmalarÕn birim arúivinde 3 yÕl;
kurum arúivinde 2 yÕl saklandÕktan sonra sürenin bitiminde kurum arúivinde imha
edilece÷i;
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Tüketici hakem heyeti karar tutanaklarÕnÕn ise, tüketici baúvurularÕna iliúkin
bütün yazÕúmalarÕn imhasÕndan sonra 5 yÕl kurum arúivinde saklandÕktan sonra
kurum arúivinde imha edilece÷i düzenlenmiútir.
øl Tüketici Hakem Heyetlerinin Arúivleme øúlemlerinde Tabii Oldu÷u
Mevzuat:
3473 sayÕlÕ MuhafazasÕna Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok
Edilmesi HakkÕnda Kanun Hükmünde Kararnamenin De÷iútirilerek Kabulü
HakkÕnda Kanun’un “Amaç ve Kapsam” baúlÕklÕ 1 inci maddesinde, Kanunun amacÕnÕn,
genel ve katma bütçeli dairelerle (saklama, ayÕklama ve imha iúlemleri kendi mevzuatÕna
tabi olmak kaydÕyla CumhurbaúkanlÕ÷Õ, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Genelkurmay BaúkanlÕ÷Õ,
Milli Savunma BakanlÕ÷Õ, øçiúleri BakanlÕ÷Õ, DÕúiúleri BakanlÕ÷Õ ve Milli østihbarat TeúkilatÕ
hariç) mahalli idareler, üniversiteler ve bunlara ba÷lÕ sabit ve döner sermayeli kuruluúlar,
kamu iktisadi teúebbüsleri, özel kanunlarla kurulan kamu bankalarÕ ve teúekkülleri elinde
bulunan ve arúivlerinde arúiv malzemesi ve arúivlik malzeme niteli÷i taúÕmayan, muhafazasÕna
lüzum görülmeyen, yok edilecek evrak ve her türlü malzemenin, ayÕklama ve imha iúlemlerine
dair usul ve esaslarÕ düzenlemek oldu÷u hüküm altÕna alÕnmÕútÕr.

3473 sayÕlÕ Kanun’un “Amaç ve Kapsam” baúlÕklÕ 1 inci maddesi uyarÕnca,
BakanlÕ÷ÕmÕz ticaret il müdürlükleri bünyesinde kurulmuú bulunan il tüketici
hakem heyetleri, arúivleme iúlemleri ile ilgili olarak, 3473 sayÕlÕ Kanun’a ve 3473
sayÕlÕ Kanun’un 1 inci maddesinde sayÕlan kurum ve kuruluúlarÕ kapsayan “Devlet
Arúiv Hizmetleri HakkÕnda Yönetmelik”e tabiidirler.
Di÷er taraftan 2002 tarihinde Devlet Arúivleri Genel Müdürlü÷ü koordinesinde
baúlatÕlan “Standart Dosya PlanÕ” projesi kapsamÕnda hazÕrlanan ve 2005/7 sayÕlÕ BaúbakanlÕk
Genelgesi ile uygulamaya konulan “Gümrük ve Ticaret BakanlÕ÷Õ Saklama Süreli

Standart Dosya PlanÕ”nda, il tüketici hakem heyetleri iúlerinin saklama süresi 15
yÕl olarak belirlenmiútir.
YukarÕda yapÕlan açÕklamalar kapsamÕnda, ilçe tüketici hakem heyetlerinin
“øçiúleri BakanlÕ÷Õ Merkez ve Taúra TeúkilatÕ Arúiv Hizmetleri ve Saklama
Sürelerine øliúkin Yönerge”; il tüketici hakem heyetlerinin ise “Devlet Arúiv
Hizmetleri HakkÕnda Yönetmelik” ile “Gümrük ve Ticaret BakanlÕ÷Õ Saklama Süreli
Standart Dosya PlanÕ” hükümleri kapsamÕnda arúivleme iúlemlerini yerine
getirmeleri gerekmektedir.
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XVI- ÇEùøTLø HUKUKø KONULARA øLøùKøN SORULAR
115- AyÕplÕ mallarda üreticinin ve ithalatçÕnÕn sorumlulu÷u nedir? Kararlarda
satÕcÕ yerine üretici ve/veya ithalatçÕ taraf olarak gösterilebilir mi?

“AyÕplÕ mallar”, 6502 sayÕlÕ Kanun’un 8 ila 12 nci maddelerinde düzenlenmiú olup, 8
inci maddede “AyÕplÕ mal” tanÕmÕ yapÕlmÕú; 9 uncu maddede “AyÕplÕ maldan sorumluluk”; 10
uncu maddede “øspat yükü”; 11 inci maddede “Tüketicinin seçimlik haklarÕ”; 12 nci maddede
“ZamanaúÕmÕ” düzenlenmiútir.

6502 sayÕlÕ Kanun’un ayÕplÕ mallara iliúkin “Tüketicinin seçimlik haklarÕ”
baúlÕklÕ 11 inci maddesinde,
MalÕn ayÕplÕ oldu÷unun anlaúÕlmasÕ durumunda tüketicinin; satÕlanÕ geri vermeye hazÕr
oldu÷unu bildirerek sözleúmeden dönme, satÕlanÕ alÕkoyup ayÕp oranÕnda satÕú bedelinden
indirim isteme, aúÕrÕ bir masraf gerektirmedi÷i takdirde, bütün masraflarÕ satÕcÕya ait olmak
üzere satÕlanÕn ücretsiz onarÕlmasÕnÕ isteme, imkân varsa satÕlanÕn ayÕpsÕz bir misli ile
de÷iútirilmesini isteme seçimlik haklarÕndan birini kullanabilece÷i, satÕcÕnÕn tüketicinin tercih
etti÷i bu talebi yerine getirmekle yükümlü oldu÷u;

Ücretsiz onarÕm veya malÕn ayÕpsÕz misli ile de÷iútirilmesi haklarÕnÕn üretici
veya ithalatçÕya karúÕ da kullanÕlabilece÷i, bu haklarÕn kullanÕmÕnda satÕcÕ, üretici
ve ithalatçÕnÕn müteselsilen sorumlu oldu÷u ancak üreticinin veya ithalatçÕnÕn,
malÕn kendisi tarafÕndan piyasaya sürülmesinden sonra ayÕbÕn do÷du÷unu ispat
etti÷i takdirde sorumlu tutulamayaca÷Õ;
Ücretsiz onarÕm veya malÕn ayÕpsÕz misli ile de÷iútirilmesi haklarÕndan
birinin seçilmesi durumunda bu talebin satÕcÕya, üreticiye veya ithalatçÕya
yöneltilmesinden itibaren azami otuz iú günü, konut ve tatil amaçlÕ taúÕnmazlarda ise
altmÕú iú günü içinde yerine getirilmesi zorunlu oldu÷u ancak, 6502 sayÕlÕ Kanun’un 58 inci
maddesi uyarÕnca çÕkarÕlan yönetmelik eki listede yer alan mallara iliúkin, tüketicinin ücretsiz
onarÕm talebinin, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilece÷i aksi
halde tüketicinin di÷er seçimlik haklarÕnÕ kullanmakta serbest oldu÷u;

Seçimlik haklarÕn kullanÕlmasÕ nedeniyle ortaya çÕkan tüm masraflarÕn,
tüketicinin seçti÷i hakkÕ yerine getiren tarafça karúÕlanaca÷Õ, tüketicinin bu seçimlik
haklarÕndan biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayÕlÕ Türk Borçlar Kanunu hükümleri
uyarÕnca tazminat da talep edebilece÷i düzenlenmiútir.
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6502 sayÕlÕ Kanun’un ayÕplÕ mallara iliúkin “Tüketicinin seçimlik haklarÕ”
baúlÕklÕ 11 inci maddesi uyarÕnca üretici veya ithalatçÕnÕn satÕcÕ ile birlikte
tüketiciye karúÕ müteselsilen sorumlu kabul edilebilmeleri için satÕlan malÕn ayÕplÕ
olmasÕ gerekmektedir. Bununla birlikte müteselsil sorumlulu÷un bulundu÷u
durumlarda, ücretsiz onarÕm veya malÕn ayÕpsÕz misli ile de÷iútirilmesi
yükümlülü÷ünün satÕcÕ, üretici veya ithalatçÕdan hangisi tarafÕndan yerine
getirilece÷ini ise tüketicinin talebi belirlemektedir.
AyrÕca, Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nin “KararÕn niteli÷i ve kapsamÕ” baúlÕklÕ
22 nci maddesinde tüketici hakem heyetlerinin uyuúmazlÕk ile ilgili karar verirken taraflarÕn
talepleriyle ba÷lÕ olduklarÕ hüküm altÕna alÕnmÕútÕr.

6502 sayÕlÕ Kanun’un “Tüketicinin seçimlik haklarÕ” baúlÕklÕ 11 inci ve
Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nin “KararÕn niteli÷i ve kapsamÕ” baúlÕklÕ
22 nci maddeleri uyarÕnca, üretici ve ithalatçÕnÕn sadece ayÕplÕ malÕn ayÕpsÕz misli
ile de÷iútirilmesi veya ücretsiz onarÕmÕ talepleri için satÕcÕ ile birlikte müteselsil
sorumlulu÷u oldu÷u; ayÕplÕ malÕn ayÕpsÕz misli ile de÷iútirilmesi veya ücretsiz
onarÕlmasÕ talebinin tüketici tarafÕndan satÕcÕya yöneltildi÷i baúvurularda ise
tercihin tüketiciye ait olmasÕ ve taleple ba÷lÕlÕk ilkesi uyarÕnca tüketici hakem
heyetlerince
re’sen
üreticinin
ve/veya
ithalatçÕnÕn
taraf
olarak
gösterilemeyece÷i, bununla birlikte satÕcÕ tarafÕndan yerine getirilen
yükümlülü÷ün sözleúme iliúkisi çerçevesinde üretici veya ithalatçÕya rücu
edilebilece÷i de÷erlendirilmektedir.

116- AyÕplÕ mal satÕmÕnda ve ayÕplÕ hizmet sunumunda, talep edilmesi halinde
tüketici hakem heyeti tarafÕndan maddi veya manevi tazminata karar
verilebilir mi?

“AyÕplÕ mallar”, 6502 sayÕlÕ Kanun’un 8 ila 12 nci maddelerinde düzenlenmiú olup, 8 inci
maddede “AyÕplÕ mal” tanÕmÕ yapÕlmÕú; 9 uncu maddede “AyÕplÕ maldan sorumluluk”; 10 uncu
maddede “øspat yükü”; 11 inci maddede “Tüketicinin seçimlik haklarÕ”; 12 nci maddede
“ZamanaúÕmÕ” düzenlenmiútir.

6502 sayÕlÕ Kanun’un ayÕplÕ mallara iliúkin “Tüketicinin seçimlik haklarÕ”
baúlÕklÕ 11 inci maddesinde, malÕn ayÕplÕ oldu÷unun anlaúÕlmasÕ durumunda tüketicinin;
satÕlanÕ geri vermeye hazÕr oldu÷unu bildirerek sözleúmeden dönme, satÕlanÕ alÕkoyup ayÕp
oranÕnda satÕú bedelinden indirim isteme, aúÕrÕ bir masraf gerektirmedi÷i takdirde, bütün
masraflarÕ satÕcÕya ait olmak üzere satÕlanÕn ücretsiz onarÕlmasÕnÕ isteme, imkân varsa
satÕlanÕn ayÕpsÕz bir misli ile de÷iútirilmesini isteme seçimlik haklarÕndan birini kullanabilece÷i,
satÕcÕnÕn tüketicinin tercih etti÷i bu talebi yerine getirmekle yükümlü oldu÷u;
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Seçimlik haklarÕn kullanÕlmasÕ nedeniyle ortaya çÕkan tüm masraflarÕn, tüketicinin
seçti÷i hakkÕ yerine getiren tarafça karúÕlanaca÷Õ, tüketicinin bu seçimlik haklarÕndan

biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayÕlÕ Türk Borçlar Kanunu hükümleri
uyarÕnca tazminat da talep edebilece÷i düzenlenmiútir.
6502 sayÕlÕ Kanun’un ayÕplÕ hizmetlere iliúkin “Tüketicinin seçimlik haklarÕ”
baúlÕklÕ 15 inci maddesinde, hizmetin ayÕplÕ ifa edildi÷i durumlarda tüketicinin, hizmetin
yeniden görülmesi, hizmet sonucu ortaya çÕkan eserin ücretsiz onarÕmÕ, ayÕp oranÕnda
bedelden indirim veya sözleúmeden dönme haklarÕndan birini sa÷layÕcÕya karúÕ kullanmakta
serbest oldu÷u; sa÷layÕcÕnÕn tüketicinin tercih etti÷i bu talebi yerine getirmekle yükümlü
oldu÷u;
Seçimlik haklarÕn kullanÕlmasÕ nedeniyle ortaya çÕkan tüm masraflarÕn, sa÷layÕcÕ
tarafÕndan karúÕlanaca÷Õ, tüketicinin bu seçimlik haklarÕndan biri ile birlikte

11/1/2011 tarihli ve 6098 sayÕlÕ Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarÕnca
tazminat da talep edebilece÷i düzenlenmiútir.
6098 sayÕlÕ Kanun’da “tazminat” kavramÕ esas olarak “haksÕz fiillerden do÷an borç
iliúkileri” baúlÕ÷Õ altÕnda düzenlenmiú olmakla birlikte, adÕ geçen Kanun’un 114 üncü
maddesinde haksÕz fiil sorumlulu÷una iliúkin hükümlerin, kÕyas yoluyla sözleúmeye aykÕrÕlÕk
hâllerine de uygulanaca÷Õ hüküm altÕna alÕnmÕútÕr.
Bu ba÷lamda “haksÕz fiillerden do÷an borç iliúkileri” ve dolayÕsÕyla “maddi ve manevi
tazminat talebine iliúkin temel hükümler” 6098 sayÕlÕ Kanun’un 49 ila 76 ncÕ maddelerinde
düzenlenmiútir.

Sözleúmeye konu bir malÕn ayÕplÕ oldu÷unun iddia edilmesi durumunda,
6502 sayÕlÕ Kanun’un “AyÕplÕ maldan sorumluluk” baúlÕklÕ 9 uncu maddesi
uyarÕnca satÕcÕ malÕ satÕú sözleúmesine uygun olarak tüketiciye teslim etti÷ini;
sözleúmeye konu bir hizmetin ayÕplÕ oldu÷unun iddia edilmesi durumunda ise
6502 sayÕlÕ Kanun’un “AyÕplÕ hizmetten sorumluluk” baúlÕklÕ 14 üncü maddesi
uyarÕnca sa÷layÕcÕ hizmeti hizmet sözleúmesine uygun olarak tüketiciye ifa
etti÷ini ispat yükü altÕndadÕr.
Bununla birlikte tüketici ise maddi ve manevi tazminat taleplerinde aúa÷Õda
belirtilen hususlarÕ ispatla yükümlüdür.
¾ U÷ramÕú oldu÷u zararÕ,
¾ SatÕcÕnÕn ayÕplÕ mal sattÕ÷ÕnÕ veya sa÷layÕcÕnÕn ayÕplÕ hizmet sundu÷unu,
¾ SatÕcÕnÕn ayÕplÕ mal satmada veya sa÷layÕcÕnÕn ayÕplÕ hizmet sunmada kusurlu
oldu÷unu,
¾ U÷ramÕú oldu÷u zarar ile satÕlan ayÕplÕ mal veya sunulan ayÕplÕ hizmet arasÕnda
illiyet ba÷Õ bulundu÷unu.
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Di÷er taraftan satÕcÕ veya sa÷layÕcÕnÕn yine 6098 sayÕlÕ Kanun’un ilgili hükümleri
uyarÕnca söz konusu zarardan sorumlu olmadÕ÷ÕnÕ veya zararÕn tüketicinin fiili nedeniyle
artmÕú oldu÷unu ispatlama hakkÕ saklÕdÕr.

AyrÕca YargÕtay’Õn yerleúik içtihatlarÕ uyarÕnca (YargÕtay 4. HD. 04/02/2010
tarihli, E. 2009/3618, K. 2010/812 sayÕlÕ kararÕ. YargÕtay 13. HD. 02/05/2014
tarihli, E. 2013/29473, K. 2014/14193 sayÕlÕ kararÕ. YargÕtay 13. HD. 10/06/2014
tarihli, E. 2014/5516, K. 2014/18652 sayÕlÕ kararÕ.) manevi tazminat talep
edilebilmesi için kiúilik haklarÕnÕn (kiúinin yaúamÕ, sa÷lÕ÷Õ, beden ve ruh
bütünlü÷ü, onur ve saygÕnlÕ÷Õ, resmi ve özel yaúantÕsÕ vb.) zarar görmesi úartÕ
aranmakta ancak ayÕplÕ mal satÕmÕ nedeniyle oluúan zararÕn kural olarak kiúinin
iç huzurunu bozacak, kiúilik haklarÕna zarar verecek nitelikte bir olgu olmadÕ÷Õ
kabul edilmektedir.
6098 sayÕlÕ Kanun’un tazminatÕn belirlenmesini düzenleyen 51 inci
maddesinde tazminatÕn kapsamÕnÕn ve ödenme biçiminin, durumun gere÷i ve
özellikle kusurun a÷ÕrlÕ÷Õ göz önüne alÕnarak belirlenece÷i düzenlenmiú
oldu÷undan, gerek maddi gerekse manevi tazminat taleplerinin karara
ba÷lanmasÕnda bilirkiúi görüúüne baúvurulmasÕ gerekti÷i de÷erlendirilmektedir.
Di÷er taraftan, Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nin “KararÕn niteli÷i ve kapsamÕ”
baúlÕklÕ 22 nci maddesi uyarÕnca tüketici hakem heyetlerinin uyuúmazlÕkla ile ilgili karar
verirken taraflarÕn talepleriyle ba÷lÕ oldu÷u, il ve ilçe tüketici hakem heyetlerinin görev
sÕnÕrlarÕnÕn belirlenmesi amacÕyla uyuúmazlÕk miktarlarÕnÕn da 6502 sayÕlÕ Kanun’un “Baúvuru”
baúlÕklÕ 68 inci maddesi uyarÕnca belirlendi÷i hususlarÕ göz önüne alÕndÕ÷Õnda tüketiciler

tarafÕndan maddi ve/veya manevi tazminat talep edilebilecek durumlarda söz
konusu talebin “verilebilecek en yüksek tazminat” úeklinde yoruma açÕk úekilde
de÷il açÕk ve net olarak belirtilmesi gerekti÷i de÷erlendirilmektedir.

117- AyÕplÕ mallara iliúkin uyuúmazlÕklarda, bedel iadesine karar verildi÷inde
“kullanÕm bedeli” iade edilecek bedelden düúülmeli midir?

“AyÕplÕ mallar”, 6502 sayÕlÕ Kanun’un 8 ila 12 nci maddelerinde düzenlenmiú olup, 8
inci maddede “AyÕplÕ mal” tanÕmÕ yapÕlmÕú; 9 uncu maddede “AyÕplÕ maldan sorumluluk”; 10
uncu maddede “øspat yükü”; 11 inci maddede “Tüketicinin seçimlik haklarÕ”; 12 nci maddede
“ZamanaúÕmÕ” düzenlenmiútir.

6502 sayÕlÕ Kanun’un “AyÕplÕ mallar”a iliúkin 8 ila 12 nci maddeleri
incelendi÷inde, ayÕplÕ mallara iliúkin uyuúmazlÕklarda bedel iadesi söz konusu
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oldu÷unda, kullanÕm bedelinin iadesine iliúkin herhangi bir düzenleme
bulunmamaktadÕr.
Di÷er taraftan ayÕplÕ mallara iliúkin uyuúmazlÕklarda bedel iadesine karar verildi÷inde,
kullanÕm bedelinin iade edilip edilmeyece÷i hususu YargÕtay Hukuk Genel Kurulu’nun
22/06/2005 tarihli ve E. 2005/4-309, K. 2005/391 sayÕlÕ kararÕna da konu olmuútur. Söz
konusu kararda, “4822 sayÕlÕ Yasa ile de÷iúik 4077 SayÕlÕ Yasada kullanÕm bedelinin

düúülece÷ine dair herhangi bir hüküm yoktur. KaldÕ ki aracÕ satÕn alan kiúi de bu
araç nedeniyle bedel ödemiútir, davacÕ aracÕ kullanmÕú, karúÕ taraf da ödenen
bedeli kullanmÕútÕr. Bu nedenlerle aracÕn kullanÕm bedelinin mahsubu yasanÕn
özüne ve ruhuna aykÕrÕ olur” ifadelerine yer verilmiútir.
6502 sayÕlÕ Kanun’un “AyÕplÕ mallar”a iliúkin 8 ila 12 nci maddeleri ile
YargÕtay Hukuk Genel Kurulu’nun 22/06/2005 tarihli ve E. 2005/4-309, K.
2005/391 sayÕlÕ kararÕ göz önüne alÕndÕ÷Õnda, ayÕplÕ mallara iliúkin
uyuúmazlÕklarda, bedel iadesine karar verildi÷inde “kullanÕm bedelinin” iade
edilecek bedelden düúülmemesi gerekti÷i de÷erlendirilmektedir.

118- Tüketiciler tarafÕndan banka úubeleri hakkÕnda yapÕlan baúvurularda banka
genel müdürlükleri taraf olarak gösterilebilir mi?

6502 sayÕlÕ Kanun’un “Baúvuru” baúlÕklÕ 68 inci maddesinin 3 üncü
fÕkrasÕnda, baúvurularÕn, tüketicinin yerleúim yerinin bulundu÷u veya tüketici iúleminin
yapÕldÕ÷Õ yerdeki tüketici hakem heyetine yapÕlabilece÷i düzenlenmiútir.

Di÷er taraftan tüketici tarafÕndan hangi tüketici hakem heyetine baúvuru
yapÕlmasÕ tercih edilirse edilsin uyuúmazlÕ÷Õn tarafÕnÕn asÕl olarak banka genel
müdürlü÷ü oldu÷u de÷erlendirilmektedir. Nitekim 6102 sayÕlÕ Türk Ticaret Kanunu’nun
“Ticaret unvanÕnÕn úekli”, “5. ùubeler” baúlÕ÷Õ altÕnda düzenlenen 48 inci maddesinde, her
úubenin, kendi merkezinin ticaret unvanÕnÕ, úube oldu÷unu belirterek kullanmak zorunda
oldu÷u; aynÕ Kanun’un “Anonim ùirket”, “ùirketin tescili ve ilanÕ” baúlÕ÷Õ altÕnda düzenlenen
354 üncü maddesinin 2 nci fÕkrasÕnda ise úubelerin, merkezin sicil kaydÕna gönderme
yapÕlarak bulunduklarÕ yer ticaret siciline tescil olunacaklarÕ; 5411 sayÕlÕ BankacÕlÕk
Kanunu’nun “TanÕmlar ve kÕsaltmalar” baúlÕklÕ 3 üncü maddesinde de úubelerin, bankalarÕn
faaliyetlerinin tamamÕnÕ veya bir kÕsmÕnÕ kendi baúÕna yapabilmekle birlikte, bankalarÕn
ba÷ÕmlÕ bir parçasÕnÕ oluúturduklarÕ açÕkça düzenlenmiútir.

YukarÕda yapÕlan açÕklamalar çerçevesinde tüketici hakem heyetlerine
banka úubeleri taraf gösterilerek yapÕlmÕú ve henüz ilgili banka úubesine bilgi ve
belge isteme yazÕsÕ gönderilmemiú tüketici baúvurularÕna iliúkin Tüketici Hakem
Heyetleri Yönetmeli÷i kapsamÕnda yapÕlacak bütün yazÕúmalarda ve verilecek
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tüketici hakem heyeti kararlarÕnda “ilgili banka úubesine iliúkin bilgiye yer
verilmek suretiyle” banka genel müdürlüklerinin taraf olarak kabul edilebilece÷i,
söz konusu baúvurular için bilgi ve belge isteme yazÕlarÕnÕn ve tüketici hakem
heyeti kararlarÕnÕn bankalarÕn genel müdürlüklerinin adreslerine tebli÷
edilebilece÷i, bu uygulama ile tüketici hakem heyetleri ve bankalar açÕsÕndan zaman, mali
kaynak ve iú gücü tasarrufu sa÷lanabilece÷i de÷erlendirilmektedir.

AyrÕca, banka genel müdürlüklerinin ticaret unvanlarÕna, vergi kimlik
numaralarÕna ve tebligat adreslerine iliúkin listeye TUBøS’te yer verilmektedir.

119- 03/10/2014 tarihinden sonra yapÕlan bankacÕlÕk ve finans iúlemlerine iliúkin
olarak ortaya çÕkan tüketici uyuúmazlÕklarÕ hakkÕnda tüketici hakem heyetleri
tarafÕndan verilen kararlarda hangi mevzuat hükümlerinin uygulanmasÕ
gerekmektedir?

Finans kuruluúlarÕ tarafÕndan tüketicilere sunulan ürün veya hizmetlerden faiz veya
kar payÕ dÕúÕnda alÕnan ücret, komisyon ve masraflara iliúkin olarak, 6502 sayÕlÕ Kanun’un
“Temel ølkeler” baúlÕklÕ 4 üncü maddesi uyarÕnca, BankacÕlÕk Düzenleme ve Denetleme

Kurumu tarafÕndan “Finansal Tüketicilerden AlÕnacak Ücretlere øliúkin Usul ve
Esaslar HakkÕnda Yönetmelik” düzenlenmiú ve adÕ geçen Yönetmelik 03/10/2014
tarihli ve 29138 sayÕlÕ Resmi Gazete’de yayÕmlanarak yürürlü÷e girmiútir.
Söz konusu Yönetmelik’le bankalar, tüketici kredisi veren finansal
kuruluúlar ve kart çÕkaran kuruluúlar tarafÕndan tüketicilere sunulan ürün veya
hizmetlere iliúkin olarak, faiz veya kar payÕ dÕúÕnda alÕnacak her türlü ücret,
komisyon ve masraf türleri ile bunlara iliúkin usul ve esaslar detaylarÕyla
düzenlenmiútir.
AdÕ geçen Yönetmeli÷in, “Yürürlük” baúlÕklÕ 17 nci maddesinde,
Yönetmeli÷in yayÕmÕ tarihinde yürürlü÷e girece÷i; “øntibak” baúlÕklÕ 16 ncÕ maddesinin
1 inci fÕkrasÕnda, Yönetmelik hükümlerinin, yürürlük tarihinden sonra kurulacak
sözleúmelere uygulanaca÷Õ; 2 nci fÕkrasÕnda yürürlük tarihinden önce yapÕlmÕú olan
sözleúmeler için; yürürlük tarihinden sonra gerçekleútirilecek iúlemler bakÕmÕndan Yönetmelik
hükümlerinin uygulanaca÷Õ; yürürlük tarihinden önce gerçekleútirilmiú iúlemler bakÕmÕndan
ise Yönetmelik hükümlerinin uygulanmayaca÷Õ düzenlenmiútir.
YukarÕda belirtilen hükümler uyarÕnca bankalar, tüketici kredisi veren
finansal kuruluúlar ve kart çÕkaran kuruluúlar tarafÕndan genel olarak tüketicilere
sunulan ürün veya hizmetlerden, 03/10/2014 tarihinden sonra faiz veya kar payÕ
dÕúÕnda alÕnan ücret, komisyon veya masraflarÕn hukuka uygun olup olmadÕ÷ÕnÕn
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her hâlükârda Finansal Tüketicilerden AlÕnacak Ücretlere øliúkin Usul ve Esaslar
HakkÕnda Yönetmelik hükümleri uyarÕnca karara ba÷lanmasÕ gerekti÷i,
Finansal Tüketicilerden AlÕnacak Ücretlere øliúkin Usul ve Esaslar HakkÕnda
Yönetmeli÷in yürürlü÷e girdi÷i tarihten önce yapÕlmÕú olan sözleúmeler
nedeniyle:
¾

6502 sayÕlÕ Kanun’un yürürlü÷e girdi÷i 28/05/2014 ile
03/10/2014 tarihleri arasÕnda tüketicilerden faiz veya kar payÕ
dÕúÕnda alÕnan ücret, komisyon veya masraflarÕn hukuka uygun
olup olmadÕ÷ÕnÕn 6502 sayÕlÕ Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri
uyarÕnca karara ba÷lanmasÕ gerekti÷i,

¾

6502 sayÕlÕ Kanun’un yürürlü÷e girdi÷i 28/05/2014 tarihinden
önce tüketicilerden faiz veya kar payÕ dÕúÕnda alÕnan ücret,
komisyon veya masraflarÕn hukuka uygun olup olmadÕ÷ÕnÕn mülga
4077 sayÕlÕ Tüketicinin KorunmasÕ HakkÕnda Kanun ve ilgili
mevzuat hükümleri uyarÕnca karara ba÷lanmasÕ gerekti÷i
de÷erlendirilmektedir.

120- Tüketicilerin bilgileri dÕúÕnda yapÕldÕ÷ÕnÕ iddia ettikleri online bankacÕlÕk
iúlemleri hakkÕnda verilecek kararda izlenmesi gereken usul nedir?

5464 sayÕlÕ Banka KartlarÕ ve Kredi KartlarÕ Kanunu’nun “Kart çÕkarma ve
buna iliúkin yükümlülükler” baúlÕklÕ 8 inci maddesinde kart çÕkaran kuruluúlarÕn,
kartlarÕn düzenli ve güvenli kullanÕmÕ ile bildirim, talep, úikâyet ve itirazlara iliúkin gerekli
tedbirleri almaya yönelik sistemi kurmak ve kesintisiz olarak açÕk tutmakla; kartlarÕn
kullanÕlmasÕ bir kod numarasÕ, úifre ya da kimli÷i belirleyici baúka bir yöntemin kullanÕlmasÕnÕ
gerektiriyorsa, bu tür bilgilerin gizli kalmasÕ amacÕyla gerekli önlemleri almak ve harcama ve
alacak belgesinin müúteri nüshasÕ üzerinde ve yazÕúmalarda kart numarasÕnÕn açÕkça yer
almasÕnÕ engellemekle yükümlü olduklarÕ düzenlenmiútir.
Di÷er taraftan, YargÕtay 13. Hukuk Dairesi tarafÕndan verilen 12/01/2015 tarihli ve E.
2014/13967 – K. 2015/95 sayÕlÕ kararda, kredi kartÕnÕn sanal olarak ve kart sahibinin

bilgisi ve/veya onayÕ olmaksÕzÕn kullanÕldÕ÷ÕnÕn iddia edildi÷i uyuúmazlÕklarda
taraflarÕn kusurlarÕnÕn uzman bilirkiúi tarafÕndan tespit edilmesi gerekti÷i
belirtilmiútir.
Bu itibarla, tüketicilerin bilgileri dÕúÕnda yapÕldÕ÷ÕnÕ iddia ettikleri online
bankacÕlÕk iúlemleriyle ilgili uyuúmazlÕklarÕn, yukarda sözü edilen YargÕtay kararÕ
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do÷rultusunda
incelenerek
de÷erlendirilmektedir.

karara

ba÷lanmasÕnÕn

uygun

olaca÷Õ

121- Tüketici hakem heyetlerine yapÕlan baúvurularda asÕl alaca÷Õn yanÕ sÕra faiz
ödenmesinin (ticari faiz, reeskont avans faiz, yasal faiz vb.) talep edildi÷i
durumlarda tüketici hakem heyetlerinin bu konuda karar verme yetkisi var
mÕdÕr? Böyle bir yetki var ise talep edilen faize hangi tarihten itibaren karar
verilmesi gerekmektedir?

6502 sayÕlÕ Tüketicinin KorunmasÕ HakkÕnda Kanun’un “Temel ølkeler”
baúlÕklÕ 4 üncü maddesinin 7 nci fÕkrasÕnda, temerrüt hali de dahil olmak üzere, tüketici
iúlemlerinde bileúik faiz uygulanmayaca÷Õ; “Di÷er hükümler” baúlÕklÕ 83 üncü
maddesinde ise, Kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümlerin uygulanaca÷Õ
düzenlenmiútir.
SatÕcÕ veya sa÷layÕcÕnÕn tacir olmasÕ ve tüketiciyle bir sözleúme iliúkisi kurulmasÕ
durumunda, 6102 sayÕlÕ Türk Ticaret Kanunu’nun 19 uncu maddesinin 2 nci fÕkrasÕ uyarÕnca,
tacir olan satÕcÕ veya sa÷layÕcÕ açÕsÕndan tüketici ile yapmÕú oldu÷u sözleúme ticari iú
sayÕlmaktadÕr. Taraflar arasÕnda yapÕlan sözleúmenin ticari iú sayÕlmasÕ durumunda, tüketici
hakem heyetlerine yapÕlan baúvurularda her iki tarafÕn da reeskont veya avans faizi talep
edebilmesi mümkündür.
Belirtmek gerekir ki, “reeskont avans faizi” úeklinde bir faiz çeúidi bulunmamaktadÕr.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez BankasÕ, reeskont iúlemlerinde uygulanan faiz oranlarÕnÕ,
“reeskont iúlemlerinde uygulanan iskonto oranÕ” ve “avans iúlemlerinde uygulanan faiz oranÕ”
olarak ikiye ayÕrmakta olup, “reeskont avans faizi” adÕ altÕnda talep edilen faiz oranÕnÕn “avans
iúlemlerinde uygulanan faiz oranÕ” oldu÷u de÷erlendirilmektedir.
Di÷er taraftan, 6098 sayÕlÕ Türk Borçlar Kanunu ve 6102 sayÕlÕ Türk Ticaret Kanunu’na
göre faiz ödenmesi gereken ancak faiz miktarÕnÕn sözleúme ile tespit edilmedi÷i hallerde
uygulanacak faiz oranlarÕna iliúkin esaslar, 3095 sayÕlÕ Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine øliúkin
Kanun’la düzenlenmiútir.

YukarÕda yapÕlan açÕklamalar çerçevesinde, tacir olan satÕcÕ veya sa÷layÕcÕ
ile tüketici arasÕnda yapÕlan sözleúme, satÕcÕ veya sa÷layÕcÕ açÕsÕndan ticari iú
sayÕlmaktadÕr ve ticari bir iúin uyuúmazlÕk konusu olmasÕ halinde taraflarÕn
reeskont veya avans faizi talep edebilmesi mümkündür. Tüketici Hakem Heyetleri
Yönetmeli÷i’nin “KararÕn niteli÷i ve kapsamÕ” baúlÕklÕ 22 nci maddesi uyarÕnca
hakem heyetlerinin taraflarÕn talepleriyle ba÷lÕ olmasÕ nedeniyle, talep edilmesi
halinde tüketici hakem heyetlerince reeskont veya avans faizine karar
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verilebilece÷i, talep edilen faizin niteli÷inin belirtilmemesi durumunda karar
verilmesi gereken faizin yasal faiz oldu÷u de÷erlendirilmektedir.
Bununla birlikte talep edilen faizin niteli÷ine bakÕlmaksÕzÕn, faiz
baúlangÕcÕna esas alÕnacak tarihin kural olarak tüketici hakem heyetine
baúvurulan tarih oldu÷u çünkü tüketici hakem heyetine baúvurulan tarih
itibariyle 6098 sayÕlÕ Türk Borçlar Kanunu’nun “Borçlunun temerrüdü”nü
düzenleyen 117 ve devamÕ maddeleri uyarÕnca karúÕ tarafÕn temerrüde düútü÷ü
de÷erlendirilmektedir.
Di÷er taraftan karúÕ taraf daha önce temerrüde düúürülmüúse ve temerrüt
tarihinden itibaren faize hükmedilmesi isteniyorsa, temerrüt tarihinden itibaren
faize hükmedilmesi talebinin baúvuru dilekçesinde açÕkça belirtilmesi ve karúÕ
tarafÕn temerrüde düúürüldü÷ünü ispatlar belgelerin de tüketici hakem
heyetlerine sunulmasÕ gerekmektedir. KarúÕ taraf daha önce temerrüde düúürülmüú
olsa dahi baúvuru dilekçesinde “temerrüt tarihinden itibaren faize hükmedilmesi” talebinde
bulunulmamÕú ve karúÕ tarafÕn temerrüde düúürüldü÷ünü ispatlar belgeler tüketici hakem
heyetlerine sunulmamÕúsa faizin baúlangÕç tarihinin tüketici hakem heyetine baúvurulan tarih
olarak kabul edilmesi gerekti÷i de÷erlendirilmektedir.

122- Elektronik kimlik bilgisi numarasÕ (IMEI) de÷iútirilmiú, klonlanmÕú cep
telefonlarÕ ayÕplÕ mal olarak kabul edilir mi?

Elektronik kimlik bilgisi numarasÕ (IMEI) kopyalanarak baúka cihazlarda kullanÕlan cep
telefonlarÕ ile ilgili baúvurularda; uyuúmazlÕk konusu cihazÕn mevcut durumunun ne
oldu÷unun (eúleútirme yapÕlÕp yapÕlamayaca÷ÕnÕn) resmi yollardan tespit edilebilmesi için
konu hakkÕnda Bilgi Teknolojileri ve øletiúim Kurumu’ndan görüú istenilmesinin uygun olaca÷Õ
de÷erlendirilmektedir.
Di÷er taraftan; YargÕtay 13.Hukuk Dairesi’nin 04.10.2011 tarih ve E.2011/12119,
K.2011/13872 sayÕlÕ kararÕnda “KlonlanmÕú cep telefonunun 4077 sayÕlÕ Tüketicinin KorunmasÕ
HakkÕndaki Kanunun 4. maddesi gere÷ince ayÕplÕ mal oldu÷unun kabulü gerekir. AyÕplÕ mal
satÕúÕnda tüketici süresinde ayÕp ihbarÕnda bulundu÷u takdirde, bedel iadesini içeren
sözleúmeden dönme, malÕn ayÕpsÕz misliyle de÷iútirilmesine ayÕp oranÕnda bedel indirimi veya
malÕn ücretsiz onarÕmÕnÕ isteme hakkÕna sahiptir. Ne var ki, tüketicinin yasada öngörülen
seçimlik haklarÕnÕ kullanabilmesi için ayÕbÕn satÕú sözleúmesinin yapÕldÕ÷Õ anda mevcut olmasÕ
gerekir. SatÕúa konu malda, kullanÕmdan do÷an arÕzalar ayÕp kapsamÕna girmez. Mahkemece,

bu konuda bilirkiúi incelemesi yaptÕrÕlÕp, klonlamanÕn satÕcÕ hatasÕndan
kaynaklanÕp kaynaklanmadÕ÷Õ satÕú sözleúmesinden sonra tüketici hatasÕyla
klonlanÕp klonlanmadÕ÷Õ hususlarÕnÕn araútÕrÕlarak hasÕl olacak sonuca uygun bir
karar verilmesi gerekirken iletiúim kurumunun davalÕya ait telefonun imei
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numarasÕnÕn baúka cihazlara kopyalandÕ÷Õna dair yazÕsÕ esas alÕnarak eksik
incelemeyle yazÕlÕ úekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykÕrÕ olup, YargÕtay
Cumhuriyet BaúsavcÕlÕ÷ÕnÕn kanun yararÕna bozma talebinin kabulü gerekir.” úeklinde hükme
yer verilmektedir.

Bu itibarla, elektronik kimlik bilgisi de÷iútirilmiú cihazlarla ilgili olarak
yapÕlan baúvurularÕn, yukarda sözü edilen YargÕtay kararÕ do÷rultusunda
incelenerek sonuçlandÕrÕlmasÕnÕn uygun olaca÷Õ de÷erlendirilmektedir.

123- Elektrik faturalarÕndan tahsil edilen kayÕp-kaçak, da÷ÕtÕm, sayaç okuma,
perakende satÕú hizmeti vb. bedellerin hukuki mahiyeti ve bu bedellerin konu
edildi÷i uyuúmazlÕklarda tüketici hakem heyetlerince takip edilmesi gereken
usul nedir?

Bilindi÷i üzere Enerji PiyasasÕ Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) kurul kararlarÕ ve
düzenleyici iúlemleri uyarÕnca sa÷layÕcÕ firmalar tarafÕndan, elektrik faturalarÕnda tüketicilere
kayÕp-kaçak bedeli tahakkuk ettirilmektedir. Tahakkuk ettirilen kayÕp kaçak bedellerinin iadesi
talebiyle tüketiciler tarafÕndan tüketici hakem heyetlerine baúvurularda bulunulmuú, verilen
kararlar tüketici mahkemeleri ve YargÕtay nezdinde inceleme konusu olmuútur. Bu ba÷lamda
elektrik faturalarÕndan tahsil edilen kayÕp-kaçak bedellerinin iadesi talepleri tüketicilerin,
tüketici hakem heyetlerinin, DanÕútay ve YargÕtay dâhil olmak üzere her derecede yargÕ
makamlarÕnÕn, BakanlÕ÷ÕmÕzÕn ve EPDK’nÕn uzun zamandÕr gündeminde bulunmaktadÕr.
Elektrik faturalarÕnda tüketicilerden tahsil edilen bedellere iliúkin düzenlemelerin yer
aldÕ÷Õ “6719 sayÕlÕ Elektrik PiyasasÕ Kanunu ile BazÕ Kanunlarda De÷iúiklik

YapÕlmasÕna Dair Kanun” 17/06/2016 tarihli ve 29745 sayÕlÕ Resmi Gazete’de
yayÕmlanarak yürürlü÷e girmiútir.
6719 sayÕlÕ Kanun incelendi÷inde tüketiciler ve tüketici uyuúmazlÕklarÕ açÕsÕndan
aúa÷Õdaki düzenlemelerin büyük önem arz etti÷i de÷erlendirilmektedir:

6719 sayÕlÕ Kanun’un 15 inci maddesi ile 6446 sayÕlÕ Elektrik PiyasasÕ
Kanunu’nun “TanÕmlar ve kÕsaltmalar” baúlÕklÕ 3 üncü maddesinin 1 inci fÕkrasÕna,
“úú) Teknik ve teknik olmayan kayÕp: Da÷ÕtÕm sistemine giren enerji ile da÷ÕtÕm
sisteminde tüketicilere tahakkuk ettirilen enerji miktarÕ arasÕndaki farkÕ oluúturan ve maliyeti
etkileyen; teknik kayÕp ve/veya kaçak kullanÕm gibi sebeplerden kaynaklanan ve
teknik bir sebebe dayanmayan kaybÕ,
tt) Da÷ÕtÕm úebekesi: Tüketicilerin iç tesisatÕnÕ da÷ÕtÕm sistemine ba÷lamak üzere tesis
edilen ba÷lantÕ hatlarÕ hariç da÷ÕtÕm tesisini,” ifadesi eklenmiútir.
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Yine 6719 sayÕlÕ Kanun’un 21 inci maddesi ile 6446 sayÕlÕ Kanunun
“Tarifeler ve tüketicilerin desteklenmesi ” baúlÕklÕ 17 nci maddesinde aúa÷Õdaki
de÷iúiklikler yapÕlmÕútÕr:
“(1) Bu Kanun kapsamÕnda düzenlenen ve bir sonraki dönem uygulanmasÕ önerilen
tarifeler, ilgili tüzel kiúi tarafÕndan Kurulca belirlenen usul ve esaslara göre, tarife konusu
faaliyete iliúkin tüm maliyet ve hizmet bedellerini içerecek úekilde hazÕrlanÕr ve
onaylanmak üzere Kuruma sunulur. Kurul, mevzuat çerçevesinde uygun bulmadÕ÷Õ tarife
tekliflerinin revize edilmesini ister veya gerekmesi hâlinde resen revize ederek onaylar. ølgili
tüzel kiúiler Kurul tarafÕndan onaylanan tarifeleri uygulamakla yükümlüdür.”
“(3) Onaylanan tarifeler içinde, söz konusu tüzel kiúinin tarife konusu faaliyetine
iliúkin tüm maliyet ve hizmet bedelleri dÕúÕnda piyasa faaliyetleri ile do÷rudan iliúkili
olmayan hiçbir unsur yer alamaz. øletim ek ücreti bu hükmün istisnasÕnÕ oluúturur.
(4) ølgili faaliyete iliúkin tüm maliyet ve hizmet bedellerini içeren Kurul
onaylÕ tarifelerin hüküm ve úartlarÕ, bu tarifelere tabi olan tüm gerçek ve tüzel kiúileri ba÷lar.
Bir gerçek veya tüzel kiúinin tabi oldu÷u tarifede öngörülen ödemelerden herhangi birini
yapmamasÕ hâlinde, söz konusu hizmetin durdurulabilmesini de içeren usul ve esaslar Kurum
tarafÕndan çÕkarÕlan yönetmelikle düzenlenir. Kurul tarafÕndan tüketici özelliklerine

göre abone gruplarÕ belirlenebilir. Kurulca düzenlemeye tabi tarifeler, do÷rudan
nihai tüketiciye veya nihai tüketiciye yansÕtÕlmak üzere ilgili tüketiciye enerji
tedarik eden lisans sahibi tüzel kiúilere yansÕtÕlÕr.”
“a) Ba÷lantÕ tarifeleri: Ba÷lantÕ tarifeleri, ilgili ba÷lantÕ anlaúmasÕna dâhil edilecek olan
bir da÷ÕtÕm sistemine ba÷lantÕ için eúit taraflar arasÕnda ayrÕm yapÕlmamasÕ esasÕna dayalÕ
fiyatlarÕ, hükümleri ve úartlarÕ içerir. Ba÷lantÕ tarifeleri, úebeke yatÕrÕm maliyetlerini kapsamaz;
ba÷lantÕ yapan kiúinin iç tesisatÕnÕn da÷ÕtÕm úebekesine ba÷lanmasÕ için inúa edilen
ba÷lantÕ hattÕ kapsamÕnda katlanÕlan masraflar ile sÕnÕrlÕdÕr. Ba÷lantÕ hattÕnÕn tüketici

tarafÕndan tesis edilmesi hâlinde, ba÷lantÕ hattÕ iúletme ve bakÕm sorumlulu÷u
karúÕlÕ÷Õ da÷ÕtÕm úirketine devredilir, bu tüketicilerden ba÷lantÕ bedeli alÕnmaz.”
“ç) Da÷ÕtÕm tarifeleri: Da÷ÕtÕm úirketleri tarafÕndan hazÕrlanacak olan da÷ÕtÕm tarifeleri,
elektrik enerjisinin da÷ÕtÕm sistemi üzerinden naklinden yararlanan tüm gerçek ve tüzel
kiúilere eúit taraflar arasÕnda ayrÕm gözetmeksizin uygulanacak hizmetlere iliúkin fiyatlarÕ,
hükümleri ve úartlarÕ içerir. Da÷ÕtÕm tarifeleri; da÷ÕtÕm sistemi yatÕrÕm harcamalarÕ,

sistem iúletim maliyeti, teknik ve teknik olmayan kayÕp maliyeti, kesme-ba÷lama
hizmet maliyeti, sayaç okuma maliyeti, reaktif enerji maliyeti gibi da÷ÕtÕm
faaliyetinin yürütülmesi kapsamÕndaki tüm maliyet ve hizmetleri karúÕlayacak
bedellerden oluúur. Da÷ÕtÕm úirketlerinin tarifelerine esas alÕnacak teknik ve
teknik olmayan kayÕplara iliúkin hedef oranlar bu kayÕplarÕ düúürmeyi teúvik
edecek úekilde Kurul tarafÕndan belirlenir. Kurulca belirlenen hedef oranlarÕnÕ
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geçmemek kaydÕ ile teknik ve teknik olmayan kayÕplara iliúkin maliyetler da÷ÕtÕm
tarifelerinde yer alÕr ve tüketicilere yansÕtÕlÕr. Teknik ve teknik olmayan kayÕplara
iliúkin hedef oranlarÕnÕn tespiti ve de÷iútirilmesi ile oluúacak maliyetin tarifelerde
yer almasÕ ve tüketicilere yansÕtÕlmasÕna iliúkin usul ve esaslar Kurul tarafÕndan
düzenlenir.
d) Perakende satÕú tarifeleri: Serbest tüketici niteli÷ini haiz olmayan tüketiciler için,
eúit taraflar arasÕnda ayrÕm gözetmeksizin uygulanacak fiyatlarÕ, hükümleri ve úartlarÕ içerir.
Serbest tüketici niteli÷ini haiz olmayan tüketicilere uygulanacak perakende satÕú tarifeleri,
görevli tedarik úirketi tarafÕndan önerilir ve Kurul tarafÕndan incelenerek onaylanÕr. Tedarik
lisansÕ sahibi úirketin lisansÕnda, elektrik enerjisi tüketim miktarlarÕna göre de÷iúen tipte
tarifelerin veya fiyat aralÕklarÕnÕn uygulanmasÕna iliúkin yükümlülükler yer alabilir ve buna

iliúkin hususlar Kurul tarafÕndan düzenlenir. Perakende satÕú tarifeleri, aktif enerji
maliyeti, faturalama ve müúteri hizmetleri maliyeti, perakende satÕú hizmet
maliyeti gibi perakende satÕú faaliyetinin yürütülmesi kapsamÕndaki tüm maliyet
ve hizmetleri karúÕlayacak bedellerden oluúur.”
“f) Son kaynak tedarik tarifesi: Serbest tüketici niteli÷ini haiz oldu÷u hâlde elektrik
enerjisini, son kaynak tedarikçisi olarak yetkilendirilen tedarik lisansÕ sahibi úirket dÕúÕnda bir
tedarikçiden temin etmeyen tüketicilerin rekabetçi piyasaya geçmesini teúvik edecek ve son
kaynak tedarikçisinin makul kâr etmesine imkân verecek düzeyde, yürürlükteki perakende
satÕú tarifeleri ile piyasa fiyatlarÕ dikkate alÕnarak hazÕrlanÕr. Ancak, bu sÕnÕrlamalarla ba÷lÕ
olmaksÕzÕn; Kurulca sosyal ve ekonomik durumlar gözetilerek belirlenecek bir miktarÕn altÕnda
elektrik enerjisi tüketen tüketiciler için ayrÕ tarife yapÕlabilir. Son kaynak tedarik yükümlülü÷ü
kapsamÕnda uygulanmasÕ öngörülen tarifeler tedarik lisansÕ sahiplerince ayrÕca teklif edilir.

Son kaynak tedarik tarifesi, aktif enerji maliyeti, faturalama ve müúteri hizmetleri
maliyeti, perakende satÕú hizmet maliyeti gibi son kaynak tedari÷i kapsamÕndaki
tüm maliyet ve hizmetleri karúÕlayacak bedellerden oluúur.”
AyrÕca 6719 sayÕlÕ Kanun’un geçici 20 nci maddesinde, “Kurul kararlarÕna
uygun úekilde tahakkuk ettirilmiú da÷ÕtÕm, sayaç okuma, perakende satÕú hizmeti,
iletim ve kayÕp-kaçak bedelleri ile ilgili olarak açÕlmÕú olan her türlü ilamsÕz icra
takibi, dava ve baúvurular hakkÕnda 17 nci madde hükümleri uygulanÕr” hükmü
düzenlenmiútir.
Sonuç olarak, yukarÕda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde:
1) 6446 sayÕlÕ Kanun kapsamÕnda düzenlenen ve bir sonraki dönem
uygulanmasÕ önerilen tarifelerin, ilgili tüzel kiúi tarafÕndan EPDK
tarafÕndan belirlenen usul ve esaslara göre, tarife konusu faaliyete iliúkin
tüm maliyet ve hizmet bedellerini içerecek úekilde hazÕrlanaca÷Õ ve
onaylanmak üzere EPDK’ya sunulaca÷Õ; EPDK’nÕn mevzuat çerçevesinde
uygun bulmadÕ÷Õ tarife tekliflerinin revize edilmesini isteyece÷i veya
118

gerekmesi hâlinde resen revize ederek onaylayaca÷Õ; ilgili tüzel kiúilerin
EPDK tarafÕndan onaylanan tarifeleri uygulamakla yükümlü oldu÷u;
2) 6446 sayÕlÕ Kanun’la düzenlenen tarifelerde, 6719 sayÕlÕ Kanun’la kapsamlÕ
de÷iúiklikler yapÕldÕ÷Õ ve söz konusu tarifelerin kapsamÕnÕn son derece

teknik oldu÷u;
3) 6719 sayÕlÕ Kanun 17/06/2016 tarihinde yürürlü÷e girmiú olmakla
birlikte, EPDK kararlarÕna uygun úekilde tahakkuk ettirilmiú da÷ÕtÕm, sayaç
okuma, perakende satÕú hizmeti, iletim ve kayÕp-kaçak bedelleri ile ilgili olarak,

6719 sayÕlÕ Kanun’un yürürlü÷e girdi÷i tarih itibariyle henüz
sonuçlanmamÕú olan her türlü ilamsÕz icra takibi, dava ve tüketici
hakem heyetlerine yapÕlan baúvurular hakkÕnda da 6446 sayÕlÕ
Kanun’un 6719 sayÕlÕ Kanun’la de÷iúik 17 nci maddesinin uygulanaca÷Õ
anlaúÕlmaktadÕr.
6446 sayÕlÕ Kanun’la düzenlenen tarifelerin ve EPDK tarafÕndan yapÕlan
düzenlemelerin son derece kapsamlÕ ve teknik hususlar içerdi÷i hususlarÕ göz önüne
alÕndÕ÷Õnda, elektrik sa÷layÕcÕlarÕ tarafÕndan tüketicilerden tahsil edilen bedellere

iliúkin yaúanan uyuúmazlÕklarÕn karara ba÷lanabilmesi için, tüketici hakem
heyetleri veya tüketici mahkemeleri tarafÕndan teknik destek alÕnmasÕnÕn zorunlu
oldu÷u ve bu konudaki en yetkin teknik bilgiye EPDK uhdesinde sahip olundu÷u
de÷erlendirilmektedir.
Elektrik sa÷layÕcÕlarÕ tarafÕndan tüketicilerden tahsil edilen bedellere
iliúkin yaúanan uyuúmazlÕklarÕn karara ba÷lanabilmesi amacÕyla, “Tüketici Hakem
Heyetleri Yönetmeli÷i”nin “Bilgi ve belge isteme yetkisi” baúlÕklÕ 12 nci
maddesiyle tüketici hakem heyetlerine verilen yetki kapsamÕnda, elektrik
sa÷layÕcÕlarÕ tarafÕndan tüketicilerden tahsil edilen bedellerin (da÷ÕtÕm, sayaç
okuma, perakende satÕú hizmeti, iletim ve kayÕp-kaçak bedelleri vb.), EPDK
düzenlemelerine ve tarifelere uygun olup olmadÕ÷Õ hususunda EPDK’dan görüú
istenmesinin gerekli ve yeterli oldu÷u, di÷er taraftan kamu kaynaklarÕnÕn etkin
kullanÕmÕnÕ teminen söz konusu uyuúmazlÕklar hakkÕnda ayrÕca bilirkiúi
görevlendirilmesine gerek olmadÕ÷Õ de÷erlendirilmektedir.

124- Do÷algaz abonelerinden tahsil edilen abone ba÷lantÕ bedeli ve/veya
güvence bedellerinin konu edildi÷i uyuúmazlÕklarda tüketici hakem
heyetlerince takip edilmesi gereken usul nedir?

Do÷algaz sektörü, 02/05/2001 tarihli ve 24390 sayÕlÕ Resmi Gazete’de yayÕmlanarak
yürürlü÷e giren 4646 sayÕlÕ Do÷al Gaz PiyasasÕ Kanunu ile düzenlenmiú olup, sektöre
iliúkin düzenleyici iúlemler kural olarak Enerji PiyasasÕ Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafÕndan
yapÕlmaktadÕr.
119

4646 sayÕlÕ Kanun’un “Amaç” baúlÕklÕ 1 inci maddesinde, Kanun’un amacÕnÕn; do÷al
gazÕn kaliteli, sürekli, ucuz, rekabete dayalÕ esaslar çerçevesinde çevreye zarar
vermeyecek úekilde tüketicilerin kullanÕmÕna sunulmasÕ için, do÷al gaz piyasasÕnÕn
serbestleútirilerek mali açÕdan güçlü, istikrarlÕ ve úeffaf bir do÷al gaz piyasasÕnÕn oluúturulmasÕ
ve bu piyasada ba÷ÕmsÕz bir düzenleme ve denetimin sa÷lanmasÕ oldu÷u düzenlenmiútir.
4646 sayÕlÕ Kanun’un “TanÕmlar” baúlÕklÕ 3 üncü maddesinde “Serbest tüketici”,
yurt içinde herhangi bir üretim úirketi, ithalat úirketi, da÷ÕtÕm úirketi veya toptan satÕú úirketi
ile do÷al gaz alÕm-satÕm sözleúmesi yapma serbestisine sahip gerçek veya tüzel kiúiyi,

“Serbest olmayan tüketici (abone)”, do÷al gazÕ kendi kullanÕmÕ için da÷ÕtÕm
úirketlerinden almak zorunda olan gerçek veya tüzel kiúiyi ifade eder úeklinde
tanÕmlanmÕútÕr.
6502 sayÕlÕ Tüketicinin KorunmasÕ HakkÕnda Kanun’un “TanÕmlar” baúlÕklÕ
3 üncü maddesinde “tüketici” ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek
veya tüzel kiúiyi ifade eder úeklinde tanÕmlanmÕú oldu÷undan, 6502 sayÕlÕ Kanun
kapsamÕna giren tüketicinin, 4646 sayÕlÕ Kanun’da tanÕmlanan “serbest olmayan
tüketici (abone)” oldu÷u de÷erlendirilmektedir.
4646 sayÕlÕ Do÷al Gaz PiyasasÕ Kanunu kapsamÕnda sektöre iliúkin tüketici
haklarÕ, 03/11/2002 tarihli ve 24925 sayÕlÕ Resmi Gazete’de yayÕmlanarak yürürlü÷e giren
Do÷al Gaz PiyasasÕ Da÷ÕtÕm ve Müúteri Hizmetleri Yönetmeli÷i ile düzenlenmiútir.
AdÕ geçen Yönetmeli÷in “Amaç” baúlÕklÕ 1 inci maddesinde Yönetmeli÷in amacÕnÕn,
do÷al gaz úehir içi da÷ÕtÕm lisansÕ verilecek úirketin seçimi ve da÷ÕtÕm lisansÕ sahibi úirketlerin
yapaca÷Õ do÷al gaz da÷ÕtÕm faaliyetleri ile müúteri hizmetlerine iliúkin usul ve esaslarÕn
düzenlenmesi oldu÷u; “Kapsam” baúlÕklÕ 2 nci maddesinde Yönetmeli÷in do÷al gaz
úehir içi da÷ÕtÕm lisansÕ ihalesi, da÷ÕtÕm úebekesinin inúa edilmesi, iúletilmesi, geniúletilmesi,
iyileútirilmesi, do÷al gazÕn sunumu ve bu faaliyetlerin izlenmesi, denetimi ile da÷ÕtÕm lisansÕ
ve da÷ÕtÕm lisansÕ sahibi úirketlerin ve müúterilerin hak ve yükümlülüklerine iliúkin

düzenlemeleri kapsadÕ÷Õ düzenlenmiútir. AdÕ geçen Yönetmelikte, “müúteri”
tanÕmÕ yapÕlmamÕú olmakla birlikte Yönetmeli÷in “TanÕmlar ve kÕsaltmalar”
baúlÕklÕ 4 üncü maddesinde 4646 sayÕlÕ Kanun’da yer alan düzenlemeyle aynÕ
úekilde “serbest tüketici” ve serbest olmayan tüketici (abone)” tanÕmÕ yapÕlmÕútÕr.
¾

Abone Ba÷lantÕ Bedeline øliúkin Hukuki Durumun Tespiti:

Do÷al Gaz PiyasasÕ Da÷ÕtÕm ve Müúteri Hizmetleri Yönetmeli÷i’nin 4 üncü
maddesinde “abone ba÷lantÕ bedeli”, “Sayaç dâhil da÷ÕtÕm úebekesinin abone iç
tesisatÕna ba÷lantÕsÕ için gereken proje, iúçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamalarÕnÕn
abone baúÕna düúen payÕnÕ ifade eden sabit bedel” úeklinde tanÕmlanmÕú, aynÕ Yönetmeli÷in
“øhale kararÕ ve ilanÕ” baúlÕklÕ 5 inci maddesinde, da÷ÕtÕm lisansÕ ihalesinin EPDK kararÕ
ile yapÕlaca÷Õ, ihaleye çÕkÕlacak úehir, ilgili úehirdeki lisans süresi, serbest tüketici limiti, lisans
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süresi boyunca uygulanacak abone ba÷lantÕ bedeli, geçici ve kesin teminat miktarÕ ile
ihaleyle ilgili di÷er hususlarÕn EPDK kararÕnda belirtilece÷i düzenlenmiútir.
AynÕ Yönetmeli÷in “Ba÷lantÕ” baúlÕklÕ 36 ncÕ maddesinde, da÷ÕtÕm úirketinin,
sorumluluk alanÕnda bulunan tüketicileri talep etmeleri halinde, da÷ÕtÕm úebekesine
ba÷lamakla yükümlü oldu÷u, abone ba÷lantÕ bedelinin, ba÷lantÕ anlaúmasÕnÕn
imzalanmasÕ sÕrasÕnda bir defaya mahsus olmak ve iade edilmemek üzere da÷ÕtÕm
úirketince tahsil edilece÷i aynÕ adresle ilgili daha önce ba÷lantÕ bedeli alÕnmÕú ise
bu bedelin tekrar alÕnamayaca÷Õ ancak, yapÕ veya tesisin geniúletilmesi
sonucunda ortaya çÕkabilecek ilave maliyetlerin bedelinin ilgili mevzuata göre
mülk sahibi gerçek veya tüzel kiúi tarafÕndan karúÕlanaca÷Õ; “Sayaç” baúlÕklÕ 40
ÕncÕ maddesinde, sayaçlarÕn da÷ÕtÕm úirketinin mülkiyetinde oldu÷u ve abone
ba÷lantÕ bedeli dÕúÕnda hiçbir bedel alÕnmadan da÷ÕtÕm úirketince temin edilerek
sisteme dahil edilece÷i; Geçici 6 ncÕ maddesinde mevcut da÷ÕtÕm úirketleri ile
31/12/2003 tarihinden önce abonelik sözleúmesi imzalayan, devir ve nakil hakkÕnÕ haiz
abonelerin bu haklarÕnÕn devam edece÷i ve bu abonelerin devir ve nakil iúlemlerinden
herhangi bir bedel alÕnamayaca÷Õ düzenlenmiútir.

¾

Güvence Bedeline øliúkin Hukuki Durumun Tespiti:

Do÷al Gaz PiyasasÕ Da÷ÕtÕm ve Müúteri Hizmetleri Yönetmeli÷i’nin “Güvence
bedeli” baúlÕklÕ 39 uncu maddesinde, da÷ÕtÕm úirketleri tarafÕndan, alacaklarÕnÕ
garanti altÕna alabilmek amacÕyla, mekanik sayaç kullanan abonelerden abonelik
sözleúmesinin imzalanmasÕ sÕrasÕnda bir defaya mahsus olmak üzere güvence
bedeli alÕnabilece÷i, ancak ön ödemeli sayaç kullanan abonelerden güvence
bedeli alÕnamayaca÷Õ; güvence bedelinin do÷al gazÕ fiilen kullanmak üzere
sözleúme yapan kiúilerden veya bunlarÕn yetkili temsilcilerinden alÕnaca÷Õ;
güvence bedelleri ile bunlarÕn hesaplanmasÕna iliúkin usul ve esaslarÕn, her yÕl tarife
önerisi ile birlikte da÷ÕtÕm úirketi tarafÕndan EPDK’ya önerilece÷i ve EPDK tarafÕndan
belirlenece÷i belirtilmiú aynÕ maddede güvence bedelinin iade koúullarÕ ayrÕca
düzenlenmiútir. Bahsi geçen madde uyarÕnca güvence bedeli ancak abonelik
sözleúmesinin sona ermesi veya müúterinin muvafakati ile mekanik sayacÕn ön
ödemeli sayaç ile de÷iútirilmesi ve abonenin da÷ÕtÕm úirketine olan tüm
borçlarÕnÕn ödenmiú olmasÕ úartlarÕnÕn gerçekleúmesi durumlarÕnda TÜFE farkÕyla
güncellenerek abonelere iade edilmektedir. Di÷er taraftan, serbest tüketicilerden
güvence bedeli alÕnÕp alÕnmayaca÷Õ ve koúullarÕ ise imzalanacak sözleúmeler kapsamÕnda
serbestçe belirlenmektedir.
AyrÕca AynÕ Yönetmeli÷in “Müúteri Sözleúmeleri” baúlÕklÕ 38 inci maddesi uyarÕnca
güvence bedelinin ödenmesi, abonelik sözleúmesinin imzalanmasÕnÕn ön koúullarÕndan biridir
ve Yönetmeli÷in geçici 5 inci maddesinde da÷ÕtÕm úirketlerinin, aboneleri ile 01/05/2003
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tarihinden önce imzaladÕ÷Õ sözleúmeler kapsamÕnda tahsil etti÷i güvence bedellerinin
iadesinin aynÕ sözleúme hükümlerine göre yapÕlaca÷Õ düzenlenmiútir.
¾

Abone Ba÷lantÕ Bedeline ve Güvence Bedeline øliúkin Genel
De÷erlendirme:

Do÷algaz sektörü, 4646 sayÕlÕ Do÷al Gaz PiyasasÕ Kanunu ile düzenlenmiútir ve
sektöre iliúkin düzenleyici iúlemler kural olarak EPDK tarafÕndan yapÕlmaktadÕr. 4646 sayÕlÕ
Kanun kapsamÕnda sektöre iliúkin tüketici haklarÕ Do÷al Gaz PiyasasÕ Da÷ÕtÕm ve Müúteri
Hizmetleri Yönetmeli÷i ile hüküm altÕna alÕnmÕú, “Abone ba÷lantÕ bedeli” ve “Güvence bedeli”
adÕ geçen Yönetmelikte düzenlenmiútir.

Do÷al Gaz PiyasasÕ Da÷ÕtÕm ve Müúteri Hizmetleri Yönetmeli÷i’nin 4, 5, 36
ve 40 ÕncÕ maddelerinde, “abone ba÷lantÕ bedeli”nin, sayaç bedeli de dâhil olmak
üzere, hem mekanik sayaç hem de ön ödemeli sayaç abonelerinden, bir defaya
mahsus olmak ve iade edilmemek üzere alÕnaca÷Õ, aynÕ adresle ilgili daha önce
ba÷lantÕ bedeli alÕnmÕú ise bu bedelin tekrar alÕnamayaca÷Õ, yapÕ veya tesisin
geniúletilmesi sonucunda ortaya çÕkabilecek ilave maliyetlerin bedelinin ilgili
mevzuata göre mülk sahibi gerçek veya tüzel kiúi tarafÕndan karúÕlanaca÷Õ ve
abone ba÷lantÕ bedelinin EPDK kararlarÕnda belirtilece÷i düzenlenmiútir.
“Güvence bedeli” ise Do÷al Gaz PiyasasÕ Da÷ÕtÕm ve Müúteri Hizmetleri
Yönetmeli÷i’nin 38 ve 39 uncu maddelerinde düzenlenmiú, söz konusu bedelin
sadece do÷al gazÕ fiilen kullanmak üzere sözleúme yapan mekanik sayaç
kullanÕcÕlarÕndan veya bunlarÕn yetkili temsilcilerinden, da÷ÕtÕm úirketleri
tarafÕndan alacaklarÕnÕ garanti altÕna alabilmek amacÕyla ve bir defaya mahsus
olmak üzere tahsil edilebilece÷i; abonelik sözleúmesinin sona ermesi veya
müúterinin muvafakati ile mekanik sayacÕn ön ödemeli sayaç ile de÷iútirilmesi ve
abonenin da÷ÕtÕm úirketine olan tüm borçlarÕnÕn ödenmiú olmasÕ úartlarÕnÕn
gerçekleúmesi durumunda güvence bedelinin güncellenerek abonelere iade
edilece÷i, güvence bedelleri ile bunlarÕn hesaplanmasÕna iliúkin usul ve esaslarÕn
EPDK tarafÕndan belirlenece÷i düzenlenmiútir.
YukarÕda belirtilen hükümler uyarÕnca:

Abone ba÷lantÕ bedeli, “ba÷lantÕ anlaúmasÕ” kapsamÕnda “bir adrese ilk defa
do÷algaz ba÷lantÕsÕ yapÕlmasÕ” nedeniyle sayaç bedeli de dâhil ve bir defaya
mahsus olmak ve iade edilmemek üzere abonenin kim oldu÷undan veya
kullanÕlan sayacÕn niteli÷inden, sayacÕn mekanik veya ön ödemeli olmasÕndan,
ba÷ÕmsÕz olarak mülk sahibi gerçek veya tüzel kiúiden alÕnmaktadÕr.
Örne÷in, aynÕ adresle ilgili bir kere ba÷lantÕ bedeli alÕnmÕúsa abonenin de÷iúmesi
durumunda bu bedel tekrar tahsil edilmeyecektir. Abone ba÷lantÕ bedelini ödeyen kiúinin
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adresini de÷iútirmesi durumunda ise abone ba÷lantÕ bedeli aboneye iade edilmeyecektir.
AyrÕca abone ba÷lantÕ bedelinin hiçbir koúulda iade edilmeyece÷i Do÷al Gaz PiyasasÕ Da÷ÕtÕm
ve Müúteri Hizmetleri Yönetmeli÷i’nin 36 ncÕ maddesinde açÕkça düzenlenmiútir.

Güvence bedeli ise, da÷ÕtÕm úirketi tarafÕndan alacaklarÕnÕ garanti altÕna
almak amacÕyla, “abonelik sözleúmesi” kapsamÕnda sadece “mekanik sayaçla”
do÷al gazÕ fiilen kullanan gerçek veya tüzel kiúiden alÕnan bir bedeldir. Bu
ba÷lamda ön ödemeli sayaç kullanan abonelerden güvence bedeli
alÕnmamaktadÕr. Di÷er taraftan güvence bedelinin belli úartlarÕn gerçekleúmesi
durumunda güncellenerek aboneye iade edilmesi mümkün olup bu úartlar Do÷al
Gaz PiyasasÕ Da÷ÕtÕm ve Müúteri Hizmetleri Yönetmeli÷i’nin 39 uncu maddesinde
düzenlenmiútir.
Örne÷in, bir adrese ilk defa do÷al gaz ba÷lantÕsÕ yapÕlmÕúsa ve yapÕlan ba÷lantÕda
mekanik sayaç kullanÕlmÕúsa mülk sahibinden abone ba÷lantÕ bedeli, do÷algazÕ fiilen kullanan
kiúiden güvence bedeli alÕnmaktadÕr.
Bir adrese ilk defa do÷al gaz ba÷lantÕsÕ yapÕlmÕúsa, ba÷lantÕda mekanik sayaç
kullanÕlmÕúsa ve mülk sahibi ile do÷algazÕ fiilen kullanan aynÕ kiúi ise, abone tarafÕndan hem
abone ba÷lantÕ bedelinin hem de güvence bedelinin ödenmesi gerekmekte olup bu durum
mükerrer ödeme teúkil etmemektedir.
Abonenin rÕzasÕyla ön ödemeli sayacÕn, mekanik sayaçla de÷iútirilmesi durumunda daha
önce alÕnan abone ba÷lantÕ bedelinden ba÷ÕmsÕz olarak aboneden güvence bedeli
alÕnmaktadÕr.
Abonenin rÕzasÕyla mekanik sayacÕn ön ödemeli sayaçla de÷iútirilmesi ve abonenin
da÷ÕtÕm úirketine olan tüm borçlarÕnÕn ödenmiú olmasÕ durumunda ise güvence bedeli TÜFE
farkÕyla güncellenerek aboneye iade edilmektedir.
Di÷er taraftan, EPDK tarafÕndan verilen 26/12/2016 tarihli ve 6807 sayÕlÕ Kurul
kararÕyla onaylanan, “Do÷al Gaz Da÷ÕtÕm Sektörü Ba÷lantÕ ve Hizmet Bedellerine
øliúkin Usul ve Esaslar”Õn “SayaçlarÕn de÷iúimi” baúlÕklÕ 11 inci maddesinin 3 üncü

fÕkrasÕnda, da÷ÕtÕm úirketi tarafÕndan müúteri talebi olmaksÕzÕn, teknik arÕza
sebebiyle kullanÕlamaz durumda olan sayaçlar için 14 (ondört) yÕlÕnÕ doldurmuú
olmak, di÷er hallerde ise 20 (yirmi) yÕlÕnÕ doldurmuú olmak kaydÕyla, mekanik
sayacÕn ön ödemeli veya mekanik sayaçla ya da ön ödemli sayacÕn mekanik veya
ön ödemeli sayaçla de÷iútirilebilece÷i, bu kapsamda da÷ÕtÕm úirketi tarafÕndan
ilgili müúterilerden sayaç ve sayaç de÷iúim bedeli alÕnmayaca÷Õ düzenlenmiútir.
Bu ba÷lamda, tüketicinin rÕzasÕyla veya yukarÕda belirtilen úartlarda tüketici talebi
olmaksÕzÕn, ön ödemeli sayacÕn mekanik sayaçla de÷iútirilmesi mümkün olup, bu durumda
tüketiciden tahsil edilecek güvence bedeline iliúkin olarak, Do÷al Gaz PiyasasÕ Da÷ÕtÕm ve
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Müúteri Hizmetleri Yönetmeli÷i’nin “Güvence bedeli” baúlÕklÕ 39 uncu maddesinde düzenleme
yapÕlmÕútÕr.
AyrÕca mekanik sayaç kullanan abonenin abonelik sözleúmesinin sona ermesi ve
abonenin da÷ÕtÕm úirketine olan tüm borçlarÕnÕn ödenmiú olmasÕ durumunda güvence bedeli
TÜFE farkÕyla güncellenerek aboneye iade edilmektedir.
YukarÕda ayrÕntÕlarÕyla belirtilmiú oldu÷u üzere, abone ba÷lantÕ bedelinin ve güvence
bedelinin miktarlarÕ kural olarak EPDK kararlarÕ ile belirlenmekte olup, 4646 sayÕlÕ Kanun ile
Do÷al Gaz PiyasasÕ Da÷ÕtÕm ve Müúteri Hizmetleri Yönetmeli÷i’ne dayanÕlarak çÕkarÕlan EPDK
kararlarÕnÕn bütün gerçek ve tüzel kiúiler açÕsÕndan ba÷layÕcÕ oldu÷u açÕktÕr.

125- Toplu Konut ødaresi (TOKø) hakkÕnda yapÕlan baúvurularda tüketici hakem
heyetlerince takip edilmesi gereken usul nedir?

6502 sayÕlÕ Kanun’un “Kapsam” baúlÕklÕ 2 nci maddesinde, adÕ geçen
Kanun’un her türlü tüketici iúlemi ile tüketiciye yönelik uygulamalarÕ kapsadÕ÷Õ; “TanÕmlar”
baúlÕklÕ 3 üncü maddesinde, “SatÕcÕnÕn” kamu tüzel kiúileri de dâhil olmak üzere ticari
veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanÕn adÕna ya da hesabÕna hareket
eden gerçek veya tüzel kiúiyi; “Tüketici iúleminin” mal veya hizmet piyasalarÕnda kamu
tüzel kiúileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adÕna
ya da hesabÕna hareket eden gerçek veya tüzel kiúiler ile tüketiciler arasÕnda kurulan, eser,
taúÕma, simsarlÕk, sigorta, vekâlet, bankacÕlÕk ve benzeri sözleúmeler de dâhil olmak üzere
her türlü sözleúme ve hukuki iúlemi ifade etti÷i; "Baúvuru" baúlÕklÕ 68 inci maddesinde,
bahsi geçen maddede belirtilen ve her takvim yÕlÕ baúÕndan itibaren geçerli olmak üzere o yÕl
için tespit ve ilan edilen yeniden de÷erleme oranÕnda arttÕrÕlarak uygulanan parasal sÕnÕrlar
altÕnda kalan uyuúmazlÕklar için tüketici hakem heyetlerine baúvurunun zorunlu oldu÷u ve
ancak bu de÷erlerin üzerindeki uyuúmazlÕklar için tüketici mahkemelerine baúvurulabilece÷i
hüküm altÕna alÕnmÕútÕr.
AyrÕca
Tüketici
Hakem
Heyetleri
Yönetmeli÷i’nin
“Bilirkiúi
görevlendirilmesi” baúlÕklÕ 19 uncu maddesinin 1 inci fÕkrasÕnda, tüketici hakem
heyeti baúkanÕnÕn, çözümü özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde, taraflardan birinin
talebi üzerine yahut re’sen, bilirkiúi görevlendirebilece÷i; uyuúmazlÕk konusuna iliúkin bilgi ve
belge isteme yazÕlarÕnda verilen süre dolmadan uyuúmazlÕk konusunda bilirkiúi
görevlendirilemeyece÷i; tüketici hakem heyeti üyelerinin mesleklerinin gerektirdi÷i genel ve
hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkiúiye baúvurulamayaca÷Õ;
“KararÕn niteli÷i ve kapsamÕ” baúlÕklÕ 22 nci maddesinin 1 inci fÕkrasÕnda, tüketici
hakem heyetinin, uyuúmazlÕkla ilgili karar verirken taraflarÕn talebiyle ba÷lÕ oldu÷u, ancak
baúvurunun yapÕldÕ÷Õ tarihte uyuúmazlÕk miktarÕnÕn tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin
mümkün olmadÕ÷Õ durumlarda, baúvuru sahibinin hukuki iliúkiyi ve asgari bir miktarÕ
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belirtmesi ve inceleme sürecinde uyuúmazlÕk miktarÕnÕn bilgi veya belgelerle tam olarak tespit
edilmesi halinde talep edilen miktardan daha fazlasÕna veya daha azÕna tüketici hakem
heyetince karar verilebilece÷i; verilen kararÕn her hâlükârda o yÕl için tespit ve ilan edilen
parasal sÕnÕrlar dâhilinde olmasÕ gerekti÷i düzenlenmiútir.

YukarÕda belirtilen hükümler kapsamÕnda, tüketici ile TOKø arasÕnda
yapÕlan taúÕnmaz satÕm sözleúmesinin bir tüketici iúlemi oldu÷u ve TOKø’nin satÕcÕ
tanÕmÕna girdi÷i bu ba÷lamda, tüketici ile TOKø arasÕnda yaúanan ayÕplÕ mala
iliúkin uyuúmazlÕ÷Õn 6502 sayÕlÕ Kanun kapsamÕnda karara ba÷lanmasÕ gerekti÷i
de÷erlendirilmektedir.
Di÷er taraftan, uyuúmazlÕ÷a konu ayÕbÕn ve uyuúmazlÕk bedelinin tam
olarak tespiti amacÕyla bilirkiúi görevlendirilmesi gerekti÷i; yapÕlacak tespit
sonucunda uyuúmazlÕk bedelinin tüketici hakem heyetinin görev alanÕnda
kalmasÕ halinde, uyuúmazlÕ÷Õn Tüketici Hakem Heyetinizce karara ba÷lanmasÕ,
uyuúmazlÕk bedelinin tüketici hakem heyetinin görev alanÕnÕ aúmasÕ halinde
görevsizlik kararÕ verilmesi gerekti÷i de÷erlendirilmektedir.

126- Asya KatÕlÕm BankasÕ A.ù. hakkÕnda yapÕlan baúvurularda tüketici hakem
heyetlerince takip edilmesi gereken usul nedir?

BankacÕlÕk Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 03/02/2015 tarihli ve
6187 sayÕlÕ KararÕ ile 5411 sayÕlÕ BankacÕlÕk Kanunu’nun “Pay Edinim ve Devirleri” baúlÕklÕ
18 inci maddesinin 5 inci fÕkrasÕ uyarÕnca, Asya Bank KatÕlÕm BankasÕ A.ù.’nin bazÕ
imtiyazlÕ pay sahiplerinin, paylarÕna iliúkin temettü dÕúÕndaki ortaklÕk haklarÕnÕn
Tasarruf MevduatÕ Sigorta Fonu tarafÕndan kullanÕlmasÕna karar verilmiútir.
AyrÕca Tasarruf MevduatÕ Sigorta Fonu’nun talebi üzerine, BankacÕlÕk
Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafÕndan verilen 22/07/2016 tarihli ve 6947
sayÕlÕ Karar’la, 5411 sayÕlÕ Kanun’un “Fona Devredilen Bankalar ile ølgili Hükümler” baúlÕklÕ
107 inci maddesinin son fÕkrasÕ uyarÕnca Asya KatÕlÕm BankasÕ A.ù.’nin faaliyet izni
kaldÕrÕlmÕú ve söz konusu karar 23/07/2016 tarihli ve 29779 sayÕlÕ Resmi Gazete’de
yayÕnlanmÕútÕr. Söz konusu Karar gere÷ince bu süreçte, Asya KatÕlÕm BankasÕ A.ù. tarafÕndan
herhangi bir bankacÕlÕk faaliyeti gerçekleútirilmesi, Bankadan kaynak çÕkÕúÕna neden olacak
herhangi bir ödemenin yapÕlmasÕ ve Banka tarafÕndan kredi kartÕ/kredi/senet ödemesi dÕúÕnda
herhangi bir ödemenin kabul edilmesi mümkün olmamakla birlikte Banka tüzel kiúili÷i halen
varlÕ÷ÕnÕ devam ettirmektedir.

YukarÕda yapÕlan açÕklamalar kapsamÕnda, tüketici hakem heyetlerine Asya
Bank KatÕlÕm BankasÕ A.ù. hakkÕnda bir baúvuru yapÕlmasÕ durumunda, Tüketici
Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nin “Bilgi ve belge isteme yetkisi” baúlÕklÕ 12 nci
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maddesi uyarÕnca, Banka tüzel kiúili÷i devam etti÷i sürece Asya Bank KatÕlÕm
BankasÕ A.ù. Genel Müdürlü÷ünden baúvuruya iliúkin bilgi, belge ve görüú
istenebilece÷i, verilen sürenin bitiminde dosya kapsamÕna göre karar verilmesi
gerekti÷i; aynÕ úekilde adÕ geçen Banka tarafÕndan tüketici hakem heyetlerine
yapÕlan baúvurularda da Banka tüzel kiúili÷i devam etti÷i sürece Asya Bank
KatÕlÕm BankasÕ A.ù. Genel Müdürlü÷ünün taraf olarak kabul edilerek uyuúmazlÕk
hakkÕnda karar verilebilece÷i de÷erlendirilmektedir.

127- FetullahçÕ Terör Örgütüne aidiyeti, iltisakÕ veya irtibatÕ belirlenerek
kapatÕlan kurum ve kuruluúlarla daha önce yapÕlmÕú olan ancak henüz
alÕnamayan mal ve hizmetlerin bedellerinin iadesi talepleriyle yapÕlan
baúvurularda tüketici hakem heyetlerince takip edilmesi gereken usul nedir?

Bilindi÷i üzere, 20/07/2016 tarihli ve 2016/9064 sayÕlÕ Bakanlar Kurulu KararÕyla ülke
genelinde ola÷anüstü hal ilan edilmiú olup, Ola÷anüstü Hal KapsamÕnda AlÕnan Tedbirlere
øliúkin 667 sayÕlÕ Kanun Hükmünde Kararname 23/07/2016 tarihli ve 29779 sayÕlÕ Resmi
Gazete’de yayÕmlanarak yürürlü÷e girmiútir.
Bu ba÷lamda 667 sayÕlÕ KHK uyarÕnca, FethullahçÕ Terör Örgütüne aidiyeti, iltisakÕ veya
irtibatÕ belirlenen; vakÕf üniversitesi, özel okul, dershane gibi e÷itim kurumlarÕ, vakÕf
üniversitelerine ba÷lÕ araútÕrma hastaneleri, özel hastaneler vb. sa÷lÕk kuruluúlarÕ ile özel
yurtlar gibi birçok kurum ve kuruluú kapatÕlmÕútÕr. KapatÕlan kurum ve kuruluúlara daha önce
yapÕlmÕú olan ancak henüz alÕnamayan hizmetlerin bedellerinin iadesi talepleriyle il ve ilçe
tüketici hakem heyetlerine, tüketiciler tarafÕndan çok sayÕda baúvuruda bulunuldu÷u
bilinmektedir.
YukarÕda yapÕlan açÕklamalar kapsamÕnda, il ve ilçe tüketici hakem heyetlerince
verilecek kararlara yol gösterici olmasÕ açÕsÕndan aúa÷Õdaki açÕklamalarÕn yapÕlmasÕnda fayda
görülmüútür.

I)

667 sayÕlÕ KHK’nÕn “KapatÕlan kurum ve kuruluúlara iliúkin tedbirler”
baúlÕklÕ 2 nci maddesinde:

“(1) Milli güvenli÷e tehdit oluúturdu÷u tespit edilen FethullahçÕ Terör Örgütüne
(FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakÕ veya irtibatÕ belirlenen;
a) Ekli (I) sayÕlÕ listede yer alan özel sa÷lÕk kurum ve kuruluúlarÕ,
b) Ekli (II) sayÕlÕ listede yer alan özel ö÷retim kurum ve kuruluúlarÕ ile özel ö÷renci
yurtlarÕ ve pansiyonlarÕ,
c) Ekli (III) sayÕlÕ listede yer alan vakÕf ve dernekler ile bunlarÕn iktisadi iúletmeleri,
ç) Ekli (IV) sayÕlÕ listede yer alan vakÕf yüksekö÷retim kurumlarÕ,
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d) Ekli (V) sayÕlÕ listede yer alan sendika, federasyon ve konfederasyonlar,
kapatÕlmÕútÕr.
(2) KapatÕlan vakÕflarÕn her türlü taúÕnÕr ve taúÕnmazlarÕ ile her türlü mal
varlÕ÷Õ, alacak ve haklarÕ, belge ve evrakÕ VakÕflar Genel Müdürlü÷üne bedelsiz
olarak devredilmiú sayÕlÕr. KapatÕlan vakÕf yüksekö÷retim kurumlarÕnÕn sa÷lÕk
uygulama ve araútÕrma merkezleri ve kapatÕlan di÷er kurum ve kuruluúlara ait
olan taúÕnÕrlar ile her türlü mal varlÕ÷Õ, alacak ve haklar, belge ve evrak Hazineye
bedelsiz olarak devredilmiú sayÕlÕr, bunlara ait taúÕnmazlar tapuda resen Hazine adÕna,
her türlü kÕsÕtlama ve taúÕnmaz yükünden ari olarak tescil edilir. Birinci fÕkrada sayÕlanlarÕn
her türlü borçlarÕndan dolayÕ hiçbir úekilde Hazineden bir hak ve talepte
bulunulamaz. Devire iliúkin iúlemler ilgili tüm kurumlardan gerekli yardÕmÕ almak suretiyle
ilgisine göre Maliye BakanlÕ÷Õ veya VakÕflar Genel Müdürlü÷ü tarafÕndan yerine getirilir.”
hükmü;

II)

01/09/2016 tarihli 2 nci mükerrer Resmi Gazete’de yayÕnlanarak
yürürlü÷e giren 673 sayÕlÕ KHK’nÕn “Kapsamdan çÕkarÕlan özel
ö÷retim kurum ve kuruluúlarÕ” baúlÕklÕ 1 inci maddesinde,

“(1) Ekli (1) sayÕlÕ listede yer alan özel ö÷retim kurum ve kuruluúlarÕ ile özel ö÷renci
yurdu, 22/7/2016 tarihli ve 667 sayÕlÕ Ola÷anüstü Hal KapsamÕnda AlÕnan Tedbirlere øliúkin
Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayÕlÕ listeden çÕkarÕlmÕútÕr. 667 sayÕlÕ Kanun
Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fÕkrasÕnÕn (b) bendi ile aynÕ maddenin ikinci
fÕkrasÕ hükümleri, bu özel ö÷retim kurum ve kuruluúlarÕ ile özel ö÷renci yurdu bakÕmÕndan
tüm hüküm ve sonuçlarÕyla birlikte 23/7/2016 tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmÕú
sayÕlÕr. Buna iliúkin iúlemler ilgisine göre Maliye BakanlÕ÷Õ veya VakÕflar Genel Müdürlü÷ü
tarafÕndan yerine getirilir” hükmü;

III)

17/08/2016 tarihli ve 29804 sayÕlÕ Resmi Gazete’de yayÕmlanarak
yürürlü÷e giren 670 sayÕlÕ KHK’nÕn “Devir iúlemlerine iliúkin
tedbirler” baúlÕklÕ 5 inci maddesinde:

“MADDE 5- (1) 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayÕlÕ Bakanlar Kurulu
KararÕyla ülke genelinde ilan edilen ola÷anüstü hal kapsamÕnda yürürlü÷e
konulan Kanun Hükmünde Kararnameler gere÷ince kapatÕlan ve VakÕflar Genel
Müdürlü÷üne veya Hazineye devredilen kurum, kuruluú, özel radyo ve televizyonlar,
gazete, dergi, yayÕnevi ve da÷ÕtÕm kanallarÕnÕn her türlü taúÕnÕr, taúÕnmaz, malvarlÕ÷Õ, alacak
ve haklan ile belge ve evraklarÕnÕn (devralÕnan varlÕk); her türlü tespit iúlemini yapmaya,
kapsamÕnÕ belirlemeye, idare etmeye, avans dahil her türlü alacak, senet, çek ve di÷er
kÕymetli evraka iliúkin olarak dava ve icra takibi ile di÷er her türlü iúlemi yapmaya, devralÕnan
varlÕklarla ilgili olup kanaat getirici defter, kayÕt ve belgelerle tevsik edilen borç ve
yükümlülükleri tespite ve hiçbir úekilde devralÕnan varlÕklarÕn de÷erinin geçmemesi, ek mali
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külfet getirmemesi, kefaletten do÷mamasÕ ve FethullahçÕ Terör Örgütü (FETÖ/PDY)'ne
aidiyeti, iltisakÕ veya irtibatÕ olmayan kiúilerle gerçek mal veya hizmet iliúkisine dayanmasÕ
úartÕyla bu varlÕklara de÷erlendirilmesi suretiyle bunlarÕ uygun bir takvim dahilinde ödemeye,

kapatÕlan kurum ve kuruluúlarÕn taahhüt ve garanti etti÷i ancak vermedi÷i mal ve
hizmet bedellerinin ödemesini durdurmaya veya ödemeye, tahsili mümkün olmadÕ÷Õ
anlaúÕlan veya tahsilinde ve takibinde yarar bulunmayan hak ve alacaklar ile taahhüt ve
garantilerin tahsilinden vazgeçmeye, her türlü sulh iúlemini yapmaya, devralÕnan
varlÕklarla iliúkili kredi veya gerçek bir mal veya hizmet iliúkisine dayanan borçlar nedeniyle
konulmuú ve daha önce kaldÕrÕlmÕú takyidatlarÕ kredinin veya borcun ödenebilmesini sa÷lamak
amacÕyla kaldÕrÕldÕ÷Õ andaki koúullarla tekrar koydurmaya ve ihyaya, menkul rehinleri dikkate
almaya, devralÕnan varlÕklara konulan takyidatlarÕn sÕnÕrlarÕnÕ belirlemeye ve kaldÕrmaya,
finansal kiralama dahil sözleúmelerin feshine veya devamÕna karar vermeye, devralÕnan
varlÕklarÕn idaresi, de÷erlendirilmesi, elden çÕkarÕlmasÕ için gerekli her türlü tedbiri almaya,
gerekti÷inde devralÕnan varlÕklarÕn tasfiyesi veya satÕúÕ amacÕyla uygun görülen kamu kurum
ve kuruluúlarÕna devretmeye, devir kapsamÕnda olmadÕ÷Õ belirlenen varlÕklarÕ iadeye,
kapatÕlanlarÕn gerçek kiúiye ait olmasÕ halinde devralÕnacak varlÕklarÕn kapsamÕm belirlemeye,

tereddütleri gidermeye, uygulamalarÕ yönlendirmeye, bütün bu iúlemleri yapmak
amacÕyla usul ve esaslarÕ belirlemeye, vakÕflar yönünden VakÕflar Genel
Müdürlü÷ü, di÷erleri yönünden Maliye BakanlÕ÷Õ yetkilidir. (…)
(4) Birinci fÕkra kapsamÕnda tespite konu edilebilecek borç ve
yükümlülüklere iliúkin olarak hak iddiasÕnda bulunanlarca bu maddenin yürürlü÷e
girdi÷i tarihten itibaren altmÕú günlük hak düúürücü süre içerisinde ilgili idaresine
kanaat getirici defter, kayÕt ve belgelerle müracaat edilir. Bu maddenin yürürlü÷e
girdi÷i tarihten sonra yapÕlacak kapatma iúlemlerinde ise altmÕú günlük süre
kapatma tarihinden itibaren baúlar.
(5) BorçlarÕn ödenmesinde; malvarlÕ÷ÕnÕn aynÕndan do÷an vergi borçlarÕ, rehinli
alacaklar, çalÕúanlarÕn sigorta primleri, kamu idarelerine ödenmesi gereken vergi, resim, harç,
fon kesintisi, pay gibi borçlar, enerji, iletiúim ve su kullanÕm borçlarÕ, çeúidine bakÕlmaksÕzÕn
beúyüz Türk LirasÕnÕ geçmeyen borçlar ve di÷erleri úeklinde sÕralama esas alÕnÕr. (…)” hükmü
düzenlenmiútir.

YukarÕda yapÕlan açÕklamalar kapsamÕnda, FethullahçÕ Terör Örgütüne
(FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakÕ veya irtibatÕnÕn belirlenmesi nedeniyle kapatÕlan
kurum ve kuruluúlarÕn taahhüt ve garanti etti÷i ancak vermedi÷i mal ve hizmet
bedellerine iliúkin uyuúmazlÕklarÕn, yukarÕda belirtilen KHK’larÕn ilgili
hükümlerinde özel olarak düzenlenmiú olmasÕ nedeniyle 6502 sayÕlÕ Tüketicinin
KorunmasÕ HakkÕnda Kanun kapsamÕndan ve tüketici hakem heyetlerinin görev
alanÕndan çÕkmÕú olduklarÕ; söz konusu uyuúmazlÕklarÕn çözümü amacÕyla, 670
sayÕlÕ KHK’nÕn yürürlü÷e girdi÷i 17/08/2016 tarihinden itibaren altmÕú günlük
hak düúürücü süre içerisinde, vakÕflar yönünden VakÕflar Genel Müdürlü÷üne,
di÷erleri yönünden Hazine ve Maliye BakanlÕ÷Õna, kanaat getirici defter, kayÕt ve
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belgelerle müracaat edilmesi gerekti÷i, 17/08/2016 tarihinden sonra yapÕlacak
kapatma iúlemlerinde ise altmÕú günlük sürenin kapatma tarihinden itibaren
baúlayaca÷Õ;
ølgili KHK’larda yapÕlan özel düzenlemeler gere÷ince, 6502 sayÕlÕ Kanun
kapsamÕndan ve tüketici hakem heyetlerinin görev alanÕndan çÕkmÕú olan söz
konusu uyuúmazlÕklara iliúkin olarak, daha önce yapÕlan ve henüz
sonuçlandÕrÕlmamÕú baúvurularÕn, Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nin
“Görev alanÕ” baúlÕklÕ 6 ncÕ maddesinin 5 inci fÕkrasÕ uyarÕnca, tüketicinin baúvuru
yapabilece÷i yerler belirtilerek Tüketici Hakem Heyeti BaúkanlÕ÷ÕnÕn üst yazÕsÕyla
baúvuru sahibine iade edilmesi gerekti÷i de÷erlendirilmektedir.

128- ølamsÕz icra takibi nedeniyle yapÕlan haksÕz ödemenin iadesi talebine iliúkin
uyuúmazlÕklar tüketici hakem heyetinin görev alanÕna girmekte midir?

ølamsÕz icra takipleri esas olarak 2004 sayÕlÕ øcra ve øflas Kanunu’nun konusunu
oluúturmakta olup, 2004 sayÕlÕ Kanun’un “Menfi tespit ve istirdat davalarÕ” baúlÕklÕ
72 nci maddesinde, takibe itiraz etmemiú veya itirazÕnÕn kaldÕrÕlmÕú olmasÕ yüzünden borçlu
olmadÕ÷Õ bir parayÕ tamamen ödemek mecburiyetinde kalan kiúinin, ödedi÷i tarihten itibaren
bir sene içinde, umumi hükümler dairesinde mahkemeye baúvurarak paranÕn geriye
alÕnmasÕnÕ isteyebilece÷i düzenlenmiútir.

Tüketici hakem heyetlerinin yargÕ mercii di÷er bir ifade ile mahkeme
olmadÕklarÕ, Anayasa Mahkemesi’nin 20/03/2008 tarihli, E. 2006/78, K. 2008/84
sayÕlÕ ve 31/05/2007 tarihli, E. 2007/53, K. 2007/61 sayÕlÕ kararlarÕ ile açÕkça
hükme ba÷lanmÕú oldu÷undan, ilamsÕz icra takibi nedeniyle yapÕlan haksÕz
ödemenin iadesi talebine iliúkin uyuúmazlÕklarÕn tüketici hakem heyetinin görev
alanÕna girmedi÷i de÷erlendirilmektedir.
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XVII- TAKSøTLE SATIù SÖZLEùMESøNE
øLøùKøN SORULAR
129- Kredi kartÕ ile yapÕlan taksitli mal/hizmet
alÕmlarÕnda cayma hakkÕ kullanÕlabilir mi?

Taksitle SatÕú Sözleúmeleri HakkÕnda
Yönetmeli÷in “Kapsam” baúlÕklÕ 2 nci maddesinin 4 üncü fÕkrasÕ uyarÕnca kredi kartÕ
ile yapÕlan alÕúveriúler bu Yönetmeli÷in kapsamÕ dÕúÕndadÕr.

YukarÕda belirtilen hüküm uyarÕnca, kredi kartÕ ile yapÕlan taksitli mal veya
hizmet alÕmlarÕnda Taksitle SatÕú Sözleúmeleri HakkÕnda Yönetmelik kapsamÕnda
bir cayma hakkÕ söz konusu de÷ildir.

130- 18 yaú altÕ tüketicilerin imzaladÕklarÕ taksitle satÕú sözleúmeleri geçerli
midir?

Türk hukukunda bir kiúinin kendi fiiliyle borç altÕna girebilmesi ve hak edinebilmesi
için fiil ehliyetine sahip olmasÕ gerekmektedir.

“Fiil ehliyeti” 4721 sayÕlÕ Türk Medeni Kanunu’nun 9 vd. maddelerinde
düzenlenmiútir:
4721 sayÕlÕ Kanunun, “KapsamÕ” baúlÕklÕ 9 uncu maddesinde, fiil ehliyetine
sahip olan kimselerin kendi fiilleriyle hak edinebildikleri ve borç altÕna girebildikleri; “Genel
olarak” baúlÕklÕ 10 uncu maddesinde, ayÕrt etme gücüne sahip ve kÕsÕtlÕ olmayan her
ergin kiúinin fiil ehliyeti oldu÷u; “Erginlik” baúlÕklÕ 11 inci maddesinde erginli÷in onsekiz
yaúÕn doldurulmasÕyla baúladÕ÷Õ ve evlenmenin kiúiyi ergin kÕldÕ÷Õ; “Ergin kÕlÕnma” baúlÕklÕ
12 nci maddesinde, 15 yaúÕnÕ dolduran küçü÷ün kendi iste÷i ve velisinin rÕzasÕyla
mahkemece ergin kÕlÕnabilece÷i; “AyÕrt etme gücü” baúlÕklÕ 13 üncü maddesinde,
yaúÕnÕn küçüklü÷ü yüzünden veya akÕl hastalÕ÷Õ, akÕl zayÕflÕ÷Õ, sarhoúluk ya da bunlara benzer
sebeplerden biriyle akla uygun biçimde davranma yetene÷inden yoksun olmayan herkesin
ayÕrt etme gücüne sahip oldu÷u düzenlenmiútir.
Hangi durumlarÕn “fiil ehliyetsizli÷i” olarak kabul edilece÷i de 4721 sayÕlÕ
Kanun’un 14 vd. maddelerinde düzenlenmiútir:
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4721 sayÕlÕ Kanun’un “Genel olarak” baúlÕklÕ 14 üncü maddesinde, ayÕrt
etme gücü bulunmayanlarÕn, küçüklerin ve kÕsÕtlÕlarÕn fiil ehliyeti olmadÕ÷Õ; “AyÕrt etme
gücünün bulunmamasÕ” baúlÕklÕ 15 inci maddesinde, 4721 sayÕlÕ Kanunda gösterilen
ayrÕk durumlar saklÕ kalmak üzere, ayÕrt etme gücü bulunmayan kimselerin fiillerinin hukukî
sonuç do÷urmayaca÷Õ; “AyÕrt etme gücüne sahip küçükler ve kÕsÕtlÕlar” baúlÕklÕ 16
ncÕ maddesinde, ayÕrt etme gücüne sahip küçüklerin ve kÕsÕtlÕlarÕn, yasal temsilcilerinin
rÕzasÕ olmadÕkça, kendi iúlemleriyle borç altÕna giremeyecekleri, ancak karúÕlÕksÕz kazanmada
ve kiúiye sÕkÕ sÕkÕya ba÷lÕ haklarÕ kullanmada bu rÕzanÕn gerekli olmadÕ÷Õ ve ayÕrt etme gücüne
sahip küçüklerin ve kÕsÕtlÕlarÕn haksÕz fiillerinden sorumlu olduklarÕ düzenlenmiútir.
YukarÕda belirtilen hükümler uyarÕnca, 18 yaúÕn altÕndaki tüketiciler, kural olarak 4721
sayÕlÕ Kanun kapsamÕnda, “ayÕrt etme gücüne sahip küçük” olarak kabul edilmektedirler.

AyÕrt etme gücüne sahip küçükler tarafÕndan yapÕlmÕú olan taksitle satÕú
sözleúmesinin geçerlili÷inin ne olaca÷Õ, 6098 sayÕlÕ Türk Borçlar Kanunu’nun
“Yasal temsilcinin rÕzasÕ” baúlÕklÕ 254 üncü maddesinde özel olarak düzenlenmiú
olup, söz konusu maddede ayÕrt etme gücüne sahip bir küçük veya kÕsÕtlÕ
tarafÕndan yapÕlmÕú olan taksitle satÕú sözleúmesinin geçerlili÷inin, yasal
temsilcinin yazÕlÕ rÕzasÕna ba÷lÕ oldu÷u ve bu durumda rÕzanÕn, en geç sözleúmenin
kuruldu÷u anda verilmiú olmasÕ gerekti÷i hükme ba÷lanmÕútÕr.

131- Engelli tüketicilerin imzaladÕklarÕ taksitle satÕú sözleúmeleri geçerli midir?

ømza atmakta zorluk yaúayabilecek kiúiler; imza atabilen görmeyenler, imza
atamayan görmeyenler, fiziksel engel nedeniyle imza atamayanlar ve okuma yazma bilmedi÷i
için imza atamayanlar olarak sayÕlabilir.

6098 sayÕlÕ Türk Borçlar Kanununun “ømza yerine geçen iúaretler” baúlÕklÕ
16 ncÕ maddesinde, imza atamayanlarÕn, imza yerine usulüne göre onaylanmÕú
olmasÕ koúuluyla, parmak izi, el ile yapÕlmÕú bir iúaret ya da mühür
kullanabilecekleri düzenlenmiútir.
Belirtmek gerekir ki imza, bir kiúinin bir taahhüdü üstlendi÷ini yazÕlÕ olarak kayÕt altÕna
almasÕdÕr. Bir kiúinin üstlendi÷i yükümlülü÷ü anlayabilmesi, imzaladÕ÷Õ yazÕlÕ metni
okuyabilmesine ba÷lÕdÕr. Di÷er bir ifadeyle, bir kiúinin herhangi bir sembol, karalama, iúaret
veya yalnÕzca ismini yazabilecek kadar bilgi sahibi olmasÕ, bir metni imzalamÕú oldu÷unu kabul
edebilmek için yeterli de÷ildir. Bu ba÷lamda okuma yazma bilmeyenlerin el yazÕsÕ ile

imza atabilmelerinin mümkün olmadÕ÷Õ de÷erlendirilmektedir.
Di÷er taraftan, 6098 sayÕlÕ Türk Borçlar Kanununun “ømza” baúlÕklÕ 15 inci
maddesinin 3 üncü fÕkrasÕnda, okuma yazma bilen ve imza atabilen görme engelliler için
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özel bir düzenleme yapÕlmÕú olup, görme engellilerin talepleri halinde imzalarÕnda úahit
aranaca÷Õ, aksi takdirde görme engellilerin imzalarÕnÕ el yazÕsÕ ile atmalarÕnÕn yeterli oldu÷u
düzenlenmiútir. Kanun koyucu görme engellilerin kural olarak tek baúlarÕna imzalarÕyla
ba÷layÕcÕ iúlem yapabileceklerini ancak talepleri halinde tanÕk bulundurabileceklerini
düzenlemiú olup, bu durumda daha sonra ortaya çÕkabilecek uyuúmazlÕklarda, görme engelli
kiúinin, imza sÕrasÕnda tanÕk istedi÷ini ve tanÕk huzurunda olmaksÕzÕn atÕlan imzanÕn kendisini
ba÷lamayaca÷ÕnÕ ispat etmesi gerekti÷i de÷erlendirilmektedir.

132- Taksitle satÕú sözleúmelerinde tüketicinin cayma hakkÕ süresi kaç gündür?

6502 sayÕlÕ Tüketicinin KorunmasÕ HakkÕnda Kanun’un “Cayma hakkÕ”
baúlÕklÕ 18 inci ve Taksitle SatÕú Sözleúmeleri HakkÕnda Yönetmelik’in “Cayma
hakkÕ” baúlÕklÕ 7 nci maddeleri uyarÕnca tüketicilerin, yedi gün içinde herhangi bir gerekçe
göstermeksizin ve cezai úart ödemeksizin taksitle satÕú sözleúmesinden cayma hakkÕ
bulunmaktadÕr.
Cayma hakkÕnÕn kullanÕm süresi, hizmet ifasÕna iliúkin sözleúmelerde
sözleúmenin kuruldu÷u gün; mal teslimine iliúkin sözleúmelerde ise tüketicinin veya
tüketici tarafÕndan belirlenen üçüncü kiúinin malÕ teslim aldÕ÷Õ gün baúlamaktadÕr. Ancak mal
teslimine iliúkin sözleúmelerde tüketici, sözleúmenin kurulmasÕndan malÕn teslimine kadar
olan süre içinde de cayma hakkÕnÕ kullanabilir. AyrÕca, mal teslimi ile hizmet ifasÕnÕn

birlikte yapÕldÕ÷Õ sözleúmelerde mal teslimine iliúkin cayma hakkÕ hükümleri
uygulanmaktadÕr.

133- Taksitle satÕú
kullanÕlamaz?

sözleúmelerinden

cayma

hakkÕ

hangi

durumlarda

Taksitle SatÕú Sözleúmeleri HakkÕnda Yönetmeli÷in “Cayma hakkÕ” baúlÕklÕ
7 nci maddesinin 5 inci fÕkrasÕnda, satÕcÕnÕn cayma süresi içinde malÕ tüketiciye teslim
etmesi halinde tüketicinin, malÕ ancak ola÷an bir gözden geçirmenin gerektirdi÷i ölçüde
kullanabilece÷i, ola÷an gözden geçirmenin malÕn ilk incelemesini kapsadÕ÷Õ ve malÕn mutat
olarak kullanÕlmasÕ durumunda tüketicinin cayma hakkÕnÕ kullanamayaca÷Õ hüküm altÕna
alÕnmÕútÕr.

AynÕ maddenin 6 ncÕ ve 7 nci fÕkralarÕnda; cayma hakkÕ süresi sona ermeden
önce, tüketicinin onayÕ ile hizmetin ifasÕna baúlanan hizmet sözleúmelerinde ve tüketicinin
satÕcÕyÕ buldu÷u finansal kiralama iúlemlerinde de cayma hakkÕ kullanÕlamayaca÷Õ
düzenlenmiútir.
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134- Taksitle satÕú sözleúmesine konu cep telefonlarÕna sim kart takÕlmasÕ mutat
kullanÕm mÕdÕr? Bu durumda tüketicinin cayma hakkÕ bulunmakta mÕdÕr?

Taksitle SatÕú Sözleúmeleri HakkÕnda Yönetmeli÷in “Cayma hakkÕ” baúlÕklÕ
7 nci maddesinin 5 inci fÕkrasÕnda, satÕcÕnÕn cayma süresi içinde malÕ tüketiciye teslim
etmesi halinde tüketicinin, malÕ ancak ola÷an bir gözden geçirmenin gerektirdi÷i ölçüde
kullanabilece÷i, ola÷an gözden geçirmenin malÕn ilk incelemesini kapsadÕ÷Õ ve malÕn mutat
olarak kullanÕlmasÕ durumunda tüketicinin cayma hakkÕnÕ kullanamayaca÷Õ hüküm altÕna
alÕnmÕútÕr.

Cep telefonlarÕna sim kart takÕlarak kullanÕlmasÕnÕn mutat kullanÕm
kapsamÕna girdi÷i de÷erlendirilmektedir.

135- Taksitle satÕú sözleúmelerinde cayma hakkÕnÕn kullanÕlmÕú sayÕlabilmesi için
tüketicinin, sözleúme konusu malÕ, cayma hakkÕnÕ kullandÕ÷Õ tarihten itibaren
7 gün içinde satÕcÕya iade etmesi gerekmektedir. Ancak satÕcÕlar iade konusu
mallarÕ geri almamaktadÕr. SatÕcÕlarÕn böyle bir haklarÕ var mÕdÕr? Geri
alÕnmama durumunda sözleúme konusu malda oluúacak hasarlardan kim
sorumlu olacaktÕr?

Taksitle SatÕú Sözleúmeleri HakkÕnda Yönetmeli÷in “Cayma hakkÕnÕn
kullanÕlmasÕnÕn sonuçlarÕ” baúlÕklÕ 8 inci maddesinin ikinci fÕkrasÕnda, cayma
hakkÕnÕ kullanan tüketicinin, sözleúme konusu malÕ, cayma hakkÕnÕ kullandÕ÷Õ tarihten itibaren
yedi gün içinde satÕcÕya iade etmekle yükümlü oldu÷u, aksi halde tüketicinin cayma hakkÕnÕ
kullanmamÕú sayÕlaca÷Õ düzenlenmiútir.
Söz konusu cayma hakkÕnÕn kullanÕlabilmesi, sözleúme konusu malÕn iade
masraflarÕnÕ da yüklenmek suretiyle tüketici tarafÕndan satÕcÕya iade edilmesine,
dolayÕsÕyla da malÕn iadesinin satÕcÕ tarafÕndan kabul edilmesine ba÷lÕdÕr.
SatÕcÕnÕn herhangi bir haklÕ sebep olmaksÕzÕn malÕn iadesini kabulden kaçÕnarak
tüketicinin cayma hakkÕnÕ kullanmasÕna engel olmasÕ durumunda, tüketicinin söz
konusu iadeyi yapabilmek amacÕyla her türlü tedbiri aldÕ÷ÕnÕn, ancak satÕcÕnÕn
haklÕ bir neden olmaksÕzÕn malÕ teslim almadÕ÷ÕnÕn ispat edilmesi úartÕyla,
tüketicinin iade yükümlü÷ünü yerine getirerek cayma hakkÕnÕ kullanmÕú
oldu÷unun kabul edilebilece÷i; bu durumda sözleúme konusu malÕn satÕcÕya
teslimine kadar oluúacak zararlardan tüketicinin, satÕcÕnÕn haklÕ bir sebep
olmaksÕzÕn malÕ teslim almamasÕ sebebiyle oluúacak zararlardan ise satÕcÕnÕn
sorumlu olaca÷Õ de÷erlendirilmektedir.
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136- Taksitle satÕú sözleúmelerinde, sözleúmeye ba÷lÕ olarak imzalanan senet vb.
kÕymetli evraklarÕn satÕcÕ veya sa÷layÕcÕ tarafÕndan tüketiciye geri verilmemesi
durumunda, cayma bildirimi ile söz konusu senetler geçersiz olur mu?
Tüketici hakem heyetleri bu konuda karar verebilirler mi?

Taksitle SatÕú Sözleúmeleri HakkÕnda Yönetmeli÷in “Cayma hakkÕnÕn
kullanÕlmasÕnÕn sonuçlarÕ” baúlÕklÕ 8 inci maddesinin 1 inci fÕkrasÕ uyarÕnca,
tüketicinin cayma hakkÕnÕ kullanmasÕ durumunda, satÕcÕ veya sa÷layÕcÕ cayma bildiriminin
kendisine ulaútÕ÷Õ tarihten itibaren yedi gün içinde almÕú oldu÷u bedeli ve tüketiciyi borç altÕna
sokan her türlü belgeyi, tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmekle yükümlüdür.
AyrÕca cayma hakkÕna iliúkin bildirimin usulüne uygun ve geçerli bir úekilde yapÕlmasÕ halinde
sözleúme de sona ermektedir.

6502 sayÕlÕ Kanunun “Temel ilkeler” baúlÕklÕ 4 üncü maddesinin 5 inci
fÕkrasÕ uyarÕnca; tüketicinin yapmÕú oldu÷u iúlemler nedeniyle kÕymetli evrak niteli÷inde,
sadece nama yazÕlÕ ve her bir taksit ödemesi için ayrÕ ayrÕ olacak úekilde senet düzenlenebilir.
AyrÕca anÕlan fÕkra hükmüne aykÕrÕ olarak düzenlenen senetler tüketici yönünden geçersizdir.
Bu ba÷lamda, taksitle satÕú sözleúmelerinde cayma hakkÕnÕn kullanÕlmasÕ

durumunda, her bir taksit ödemesi için ayrÕ ayrÕ ve nama yazÕlÕ düzenlenmemiú
senetlerin tüketiciler açÕsÕndan geçersiz olaca÷Õ de÷erlendirilmektedir.
Di÷er taraftan, nama yazÕlÕ senetler tedavül kabiliyeti en az olan senetlerdir. Zira bu
senetlerdeki hak, alaca÷Õn temliki hükümlerine uygun olarak devredilir ve önceki hak
sahibinin úahsÕna karúÕ ileri sürülebilen defiler devralana karúÕ da ileri sürülebilir.
Bu anlamda taksitle satÕú sözleúmesinde cayma hakkÕnÕn kullanÕlmÕú olmasÕnÕn, temel
borç iliúkisini geçersiz hale getirmekle birlikte sözleúmeye ba÷lÕ olarak imzalanmÕú olan
senetleri kendili÷inden geçersiz hale getirmeyece÷i; ancak nama yazÕlÕ senetlerde kiúisel
defilerin herkese karúÕ ileri sürülebilmesi nedeniyle, satÕcÕnÕn senedi devretti÷i kiúilere karúÕ
taksitle satÕú sözleúmesine iliúkin cayma hakkÕnÕn kullanÕldÕ÷Õ ve sözleúmeden kaynaklanan bir
borcun bulunmadÕ÷ÕnÕn defi olarak ileri sürülebilece÷i de÷erlendirilmektedir.
Di÷er taraftan, satÕcÕ veya sa÷layÕcÕnÕn kaybetti÷ini öne sürerek senedi iade etmemesi
durumunda, 6098 sayÕlÕ Türk Borçlar Kanununun “Senedin geri verilememesi”
baúlÕklÕ 105 inci maddesi uyarÕnca, borcun ödemesi sÕrasÕnda tüketicinin talep etmesi
halinde satÕcÕ, tüketiciye borç senedinin iptalini ve borcun sona ermiú oldu÷unu gösteren
resmen düzenlenmiú veya usulüne göre onaylanmÕú bir belge vermek zorundadÕr. KÕymetli
evrakÕn iptaline iliúkin hükümler saklÕdÕr.
AynÕ úekilde, borç hakkÕnda icra takibi baúlatÕlmasÕ durumunda 2004 sayÕlÕ øcra
øflas Kanunu’nun itirazÕn “Süresi ve úekli” baúlÕklÕ 62 nci maddesinin 1 inci
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fÕkrasÕna göre ödeme emrinin tebli÷i tarihinden itibaren yedi gün içinde dilekçe ile veya
sözlü olarak icra dairesine baúvurarak borca itiraz edilmesi gerekti÷i de÷erlendirilmektedir.

137- Yüksek Ö÷renim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafÕndan ö÷renciye yurt çÕkmasÕ
durumunda taksitle satÕú sözleúmesi úeklinde akdedilen yurt sözleúmesinin
feshedilmesi mümkün müdür?

Taksitle satÕú sözleúmesinin içeri÷i itibariyle baúka bir mevzuatÕn uygulama alanÕna
da girmesi mümkündür.
Örne÷in taksitle satÕú sözleúmesi kapsamÕnda düzenlenmiú özel ö÷retim kurumlarÕna
iliúkin sözleúmelere iliúkin olarak Milli E÷itim BakanlÕ÷Õ Özel Ö÷retim KurumlarÕ Yönetmeli÷inde
veya yine taksitle satÕú sözleúmesi kapsamÕnda düzenlenmiú yurt sözleúmelerine iliúkin olarak
Milli E÷itim BakanlÕ÷Õ tarafÕndan çÕkarÕlan Özel Ö÷renci BarÕnma Hizmetleri Yönetmeli÷inde
hükümler bulunmaktadÕr.

6502 sayÕlÕ Kanunun “Di÷er hükümler” baúlÕklÕ 83 üncü maddesinin 2 nci
fÕkrasÕnda, yer alan, taraflardan birini tüketicinin oluúturdu÷u iúlemler ile ilgili di÷er
kanunlarda düzenleme olmasÕ, bu iúlemin tüketici iúlemi sayÕlmasÕnÕ ve bu Kanunun görev ve
yetkiye iliúkin hükümlerinin uygulanmasÕnÕ engellemez hükmü uyarÕnca, taksitle satÕú
sözleúmesi kapsamÕnda düzenlenmiú özel ö÷retim kurumlarÕna iliúkin sözleúmelerden veya
yurt sözleúmelerinden kaynaklanan uyuúmazlÕklar hakkÕnda 6502 sayÕlÕ Kanun ve Taksitle

SatÕú Sözleúmeleri HakkÕnda Yönetmelik hükümlerinin uygulanabilece÷i ancak
Milli E÷itim BakanlÕ÷ÕnÕn konuya iliúkin bahsi geçen mevzuatÕnda, ö÷renciye Milli
E÷itim BakanlÕ÷Õndan yurt çÕkmasÕnÕn özel yurt sözleúmesinin feshi nedenleri
arasÕnda sayÕlmadÕ÷Õ hususunun da göz önünde bulundurulmasÕ gerekti÷i
de÷erlendirilmektedir.
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XVIII- TÜKETøCø KREDøSø VE KONUT
FøNANSMANI
SÖZLEùMELERøNE
øLøùKøN SORULAR
138- Finansal Tüketicilerden AlÕnacak Ücretlere
øliúkin Usûl ve Esaslar HakkÕnda Yönetmelik
öncesi dönemde alÕnan kredi kartÕ
aidatlarÕnÕn iadesi talep edilebilir mi?
øadesine iliúkin verilen tüketici hakem
heyeti kararlarÕnÕn bir kÕsmÕ tüketici mahkemelerince onaylanÕrken bir kÕsmÕ
bozulmaktadÕr, bu hususta standart bir karar var mÕdÕr?

Finansal Tüketicilerden AlÕnacak Ücretlere øliúkin Usûl ve Esaslar HakkÕnda
Yönetmeli÷in yürürlük tarihi öncesi dönemde, tüketicilerden alÕnan kredi kartÕ aidatlarÕna
iliúkin bankacÕlÕk ve tüketici mevzuatÕndaki düzenlemelere aúa÷Õda yer verilmiú olup, kart
aidatÕ iadesi hususunda yaúanan uyuúmazlÕklarÕn bu hükümler çerçevesinde de÷erlendirilmesi
gerekmektedir.
BankacÕlÕk MevzuatÕ
¾

5411 SayÕlÕ BankacÕlÕk Kanunu, 2006/11188 SayÕlÕ Bakanlar Kurulu
KararÕ, 2006/1 SayÕlÕ TCMB Tebli÷i

5411 sayÕlÕ BankacÕlÕk Kanunu’nun “Faiz OranlarÕ ve Di÷er Menfaatler”
baúlÕklÕ 144’üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu, bankalarÕn ödünç para verme
iúlemleri ve mevduat kabulünde uygulanacak azami faiz oranlarÕnÕ, katÕlma hesaplarÕnda kar
ve zarara katÕlma oranlarÕnÕ ve bu iúlemlerde sa÷layacaklarÕ di÷er menfaatlerin nitelikleri ile
azami miktar ya da oranlarÕnÕ tespit etmeye, bunlarÕ kÕsmen veya tamamen serbest
bÕrakmaya yetkilendirilmiú ve Bakanlar Kurulu’nun, bu yetkilerini Merkez BankasÕ’na
devredebilece÷i hüküm altÕna alÕnmÕútÕr.
Bakanlar Kurulu’nun 2006/11188 SayÕlÕ KararÕyla bu yetki Merkez BankasÕ’na
devredilmiú, Merkez BankasÕ’nÕn 2006/1 sayÕlÕ Tebli÷i ile de, faiz dÕúÕnda sa÷lanacak di÷er
menfaatlerin ve tahsil olunacak masraflarÕn nitelikleri ve sÕnÕrlarÕnÕn serbestçe
belirlenmesi öngörülmüútür.
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¾

5464 SayÕlÕ Banka KartlarÕ ve Kredi KartlarÕ Kanunu

5464 sayÕlÕ Kanun’un “Kurumsal Yönetime øliúkin Hükümler” baúlÕklÕ
13’üncü maddesine göre; kart çÕkaran kuruluúlar, kredi kartlarÕna uyguladÕklarÕ faiz,
gecikme faizi, yÕllÕk ücret ve her türlü komisyon oranlarÕ ile istenilen di÷er bilgileri
kamuoyuna yayÕnlamak üzere aylÕk olarak BankacÕlÕk Düzenleme ve Denetleme Kurumuna
iletmekle yükümlüdür. Di÷er bir ifadeyle, Finansal Tüketicilerden AlÕnacak Ücretlere

øliúkin Usûl ve Esaslar HakkÕnda Yönetmeli÷in yürürlük tarihi öncesinde de, bu
madde ile kredi kartlarÕndan yÕllÕk üyelik ücreti alÕnmasÕna zÕmnen izin verilmekte
ancak ne kadar ücret alÕnabilece÷ine iliúkin bir sÕnÕrlama getirilmemektedir.
5464 sayÕlÕ Kanun’un “Sözleúme ùartlarÕ” 24’üncü maddesi ise, bankalar
tarafÕndan kart hamilinin yaptÕ÷Õ iúlemler nedeniyle sözleúmede yer almayan faiz,
komisyon veya masraf gibi adlar altÕnda hiçbir úekil ve surette ödeme talep edilemeyece÷i ve
kart hamilinin hesabÕndan kesinti yapÕlamayaca÷ÕnÕ hüküm altÕna almÕútÕr. Bir baúka
anlatÕmla, sözleúmede yer almasÕ kaydÕyla kart hamilinden komisyon, masraf gibi
adlar altÕnda ödeme talep edilmesi imkan dâhilinde kabul edilmektedir.
Tüketici MevzuatÕ

Mülga 4077 SayÕlÕ Tüketicinin KorunmasÕ HakkÕnda Kanun’un
“Sözleúmedeki HaksÕz ùartlar” baúlÕklÕ 6’ncÕ maddesinde, satÕcÕ veya sa÷layÕcÕnÕn
tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflÕ olarak sözleúmeye koydu÷u, taraflarÕn sözleúmeden
do÷an hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kurallarÕna aykÕrÕ düúecek biçimde tüketici aleyhine
dengesizli÷e neden olan sözleúme koúullarÕnÕn haksÕz úart oldu÷u düzenlenmiútir.

Finansal Tüketicilerden AlÕnacak Ücretlere øliúkin Usûl ve Esaslar HakkÕnda
Yönetmelik öncesi dönemde, yukarÕda yer alan mevzuat hükümleri çerçevesinde
de÷erlendirilen kredi kartÕ aidatlarÕna iliúkin uyuúmazlÕklarda davalarÕn bir
kÕsmÕnÕn tüketicilerin lehine, bir kÕsmÕnÕn da tüketici aleyhine sonuçlandÕ÷Õ
görülmektedir.
¾

Tüketicinin lehine verilen kararlarda;

YargÕtay 13. Hukuk Dairesi’nin 02/05/2008 tarihli ve E.2008/4345 K.2008/6088 sayÕlÕ
kararÕnda; sözleúmenin incelenmesi neticesinde sözleúmenin davacÕ banka tarafÕndan matbu
hazÕrlanÕp boú kÕsÕmlarÕnÕn rakam, isim ve adresler yazÕlarak dolduruldu÷u, tüketiciyi kart
kullanÕm ücreti adÕ altÕnda bir külfete sokan sözleúme hükmünün tüketici ile ayrÕca müzakere
edilerek kararlaútÕrÕldÕ÷ÕnÕ bankanÕn ispat edemedi÷i, bu nedenle ücret alÕnaca÷Õna dair bu
hükmün 5464 sayÕlÕ Kanunun 24/4 üncü maddesi ile tüketici mevzuatÕnda belirtilen hususlar
çerçevesinde haksÕz úart olarak kabul edilece÷i belirtilerek tüketici aleyhine verilen
Mahkeme kararÕnÕ tüketici lehine bozmuútur.
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¾

Tüketicinin aleyhine verilen kararlarda;

YargÕtay 13. Hukuk Dairesi’nin 11/04/2012 tarihli ve E.2012/7979 K.2012/9930 sayÕlÕ
kararÕnda; herkesin diledi÷i sözleúmeyi yapmakta serbest oldu÷u gibi istemedi÷i bir
sözleúmeyi sürdürmek zorunda da olmadÕ÷Õ, bankalarÕn kar amacÕyla kurulan
müesseseler oldu÷u, bu nedenle gördükleri hizmetin karúÕlÕ÷ÕnÕ da isteyebilecekleri,
çok sayÕda banka bulundu÷una göre de herkesin diledi÷i bankadan kredi kartÕ kullanabilece÷i,
kredi kartÕnÕn banka için riski bulundu÷u gibi bir maliyetinin de bulundu÷u, bu maliyetin kredi
kartÕ kullanÕcÕlarÕna yansÕtÕlmasÕnÕn do÷al oldu÷u hususlarÕ belirtilerek tüketici lehine verilen
Mahkeme kararÕnÕ tüketici aleyhine bozmuútur.

Sonuç olarak, yargÕ kararlarÕ çerçevesinde Finansal Tüketicilerden
AlÕnacak Ücretlere øliúkin Usûl ve Esaslar HakkÕnda Yönetmelik öncesi dönemde
alÕnan ücretlere iliúkin yapÕlan baúvurularda;
1-Ücret alÕnabilece÷ine dair sözleúmede bir hüküm olup olmadÕ÷Õ, e÷er
sözleúmede herhangi bir hükme yer verilmemiú ise mevzuat gere÷i
alÕnamayaca÷Õ,
2- Sözleúmede bu ücretin alÕnaca÷Õna iliúkin bir hüküm var ise, sözleúmede
yer alan veya BankacÕlÕk Denetleme ve Düzenleme Kurumu’nun resmi web sayfasÕ
ve bankalarÕn kendi web sayfalarÕ üzerinden kamuoyuna duyurulan ücretten daha
fazla aidat alÕnÕp alÕnmadÕ÷Õ hususlarÕna dikkat edilmesi gerekti÷i
de÷erlendirilmektedir.

139- 6502 sayÕlÕ Kanun öncesi düzenlenen kredi kartÕ sözleúmelerine istinaden,
Finansal Tüketicilerden AlÕnacak Ücretlere øliúkin Usûl ve Esaslar HakkÕnda
Yönetmeli÷in yürürlü÷e girdi÷i 03/10/2014 tarihinden sonra alÕnan kredi kart
aidatlarÕnÕn iadesi talep edilebilir mi? Bu hususta bahsi geçen Yönetmelik mi
yoksa YargÕtay kararlarÕ mÕ dikkate alÕnmalÕdÕr?

Finansal Tüketicilerden AlÕnacak Ücretlere øliúkin Usûl ve Esaslar HakkÕnda
Yönetmeli÷in "øntibak" baúlÕklÕ 16 ncÕ maddesinde, Yönetmeli÷in yürürlük tarihinden
önce kurulmuú sözleúmelere, Yönetmeli÷in yürürlük tarihinden sonra gerçekleútirilecek

iúlemler bakÕmÕndan uygulanaca÷Õ düzenlenmiútir.
Yönetmeli÷in "Banka ve Kredi KartlarÕna iliúkin ücretler baúlÕklÕ 11 inci
maddesi 4 üncü fÕkrasÕ gere÷i, kredi kartlarÕ özelliklerine göre ücretlendirilebilir. AsÕl karta
ba÷lÕ sunulan ek kartÕn yÕllÕk üyelik ücreti asÕl kartÕn yÕllÕk üyelik ücretinin %50’sini geçemez.
Kartlardan alÕnan bu ücretler ancak tüketiciyi borçlandÕrÕcÕ nitelikteki ilk kullanÕmÕ müteakip
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yÕllÕk olarak alÕnabilecektir. Kesintisiz en az 180 gün hareket görmeyen kredi kartÕndan bu
kart hareketsiz kaldÕ÷Õ müddetçe yÕllÕk üyelik ücreti alÕnamayacaktÕr.

DolayÕsÕyla, Finansal Tüketicilerden AlÕnacak Ücretlere øliúkin Usûl ve
Esaslar HakkÕnda Yönetmelik sonrasÕ alÕnan kredi kart aidatlarÕna iliúkin
baúvurularÕn yukarÕda yer verilen düzenlemeler çerçevesinde karara ba÷lanmasÕ
gerekti÷i de÷erlendirilmektedir.

140- Finansal Tüketicilerden AlÕnacak Ücretlere øliúkin Usûl ve Esaslar HakkÕnda
Yönetmelik öncesi düzenlenen kredi kartÕ sözleúmelerine istinaden yapÕlacak
kart aidat kesintisi için her ay hesap özetinde bilgilendirme yapÕlmasÕ
gerekmekte midir?

6502 sayÕlÕ Kanun’un “Tüketici kredisi sözleúmesi” baúlÕklÕ 22 nci
maddesinde, kredi kartÕ sözleúmelerinin, faiz veya benzeri bir menfaat karúÕlÕ÷Õnda,
ödemenin üç aydan daha uzun süre ertelenmesi veya benzer úekilde taksitle ödeme imkanÕ
sa÷lamasÕ halinde tüketici kredisi sözleúmesi olarak de÷erlendirilece÷i düzenlenmiútir.
6502 sayÕlÕ Kanun kapsamÕnda tüketici kredisi olarak de÷erlendirilen kredi kartlarÕna
iliúkin olarak, Tüketici Kredisi Sözleúmeleri Yönetmeli÷i’nin “Sözleúmede de÷iúiklik
yapÕlmasÕ” baúlÕklÕ 13 üncü maddesi gere÷i, belirsiz süreli kredi sözleúmesinde yer alan
akdi faiz oranÕ dÕúÕnda di÷er sözleúme úartlarÕnda de÷iúiklik yapÕlmasÕ halinde, bu de÷iúikli÷in
yürürlü÷e girmesinden otuz gün önce tüketiciye, yazÕlÕ olarak veya kalÕcÕ veri saklayÕcÕsÕ ile
bildirilmesi zorunludur.

YukarÕda yapÕlan açÕklamalar çerçevesinde, hesap özetinin bilgilendirme
aracÕ olarak kabul edilebilece÷i; ücret alÕnmadan önce bir defaya mahsus
yapÕlacak bilgilendirmenin yeterli oldu÷u; tüketicinin, bu de÷iúikli÷i kabul
etmeyerek Tüketici Kredisi Sözleúmeleri Yönetmeli÷i’nin 25 inci maddesinde yer
alan fesih hakkÕnÕ kullanabilece÷i de÷erlendirilmektedir.

141- AidatsÕz kredi kartÕ uygulamasÕ ve düzenlendi÷i mevzuat nedir?

6502 sayÕlÕ Kanun’un “Di÷er hususlar” baúlÕklÕ 31 inci maddesinin 3 üncü
fÕkrasÕ ile kart çÕkaran kuruluúlara, tüketicilere yÕllÕk üyelik aidatÕ ve benzeri isim altÕnda ücret
tahsil etmedikleri bir kredi kartÕ türü sunma zorunlulu÷u getirilmiútir. AynÕ düzenlemeye
Finansal Tüketicilerden AlÕnacak Ücretlere øliúkin Usûl ve Esaslar HakkÕnda
Yönetmeli÷in “Banka ve kredi kartÕ ücretleri” baúlÕklÕ 11 inci maddesinde de yer
verilmektedir. Söz konusu maddede bu tür kartlara iliúkin baúvuru yapan tüketicinin
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baúvurusunun reddedilmesi halinde, bu baúvuruya istinaden yÕllÕk üyelik ücreti olan kredi kartÕ
verilemeyece÷i düzenlenmiútir.
Kart çÕkaran bir kuruluúun tüketicilere aidatsÕz kredi kartÕ sunmadÕklarÕnÕn tespiti
halinde ise 6502 sayÕlÕ Kanunun “Ceza Hükümleri” baúlÕklÕ 77 nci maddesi 8 inci
fÕkrasÕnda, ilk olarak bu aykÕrÕlÕ÷Õn giderilmesi için 1 aylÕk bir süre verilece÷i, süre sonunda
aykÕrÕlÕ÷Õn giderilmemesi halinde ise idari para cezasÕ verilece÷i düzenlenmiútir.

142- Hesap iúletim ücreti yasal mÕdÕr?

Finansal Tüketicilerden AlÕnacak Ücretlere øliúkin Usul ve Esaslar HakkÕnda
Yönetmeli÷in “Mevduat ve katÕlÕm fonu iúlemleri” baúlÕklÕ 13 üncü maddesinin
birinci fÕkrasÕnda, hesap iúletim ücretinin, finansal tüketicinin hesap sayÕsÕna ba÷lÕ
olmaksÕzÕn müúteri bazÕnda ilgili kuruluúun belirledi÷i dönemlerde tahakkuk ve tahsil
edilebilece÷i düzenlenmiútir.
Tüketici SorunlarÕ Derne÷i tarafÕndan söz konusu Yönetmeli÷in 10/1, 13/1 ve Ek-1
listesinde bulunan “Tahsis Ücreti”, “Hesap øúletim Ücreti”, “Nakit Avans Ücreti”, “Kamu
Kurum ve KuruluúlarÕna YapÕlan Ödemeler” adÕ altÕnda düzenlenen ödemelerin iptali ve
yürütmesinin durdurulmasÕ istemiyle DanÕútay 15. Dairesi nezdinde dava açÕlmÕú ve söz
konusu davada, yürütmenin durdurulmasÕ isteminin reddine karar verilmiútir. Red kararÕna
süresi içerisinde DanÕútay ødari Dava Daireleri Kurulunda itiraz edilmiú olup, 8/11/2015 tarihli
ve 2015/1215 sayÕlÕ kararla itirazÕn kÕsmen kabulüne karar verilerek, Yönetmeli÷in 13 üncü
maddesinin 1 inci fÕkrasÕ ve Ek-1 listesinde bulunan “ 2.1. Hesap øúletim Ücreti” yönünden
yürütmenin durdurulmasÕna; di÷er maddeler yönünden ise itirazÕn reddine karar verilmiútir.
Söz konusu kÕsmen kabul kararÕnda özetle; 6502 sayÕlÕ Kanun’un “Temel ølkeler”
baúlÕklÕ 4 üncü maddesinin 3 üncü fÕkrasÕnda yer alan, kredi veren kuruluúlarÕn kendi
menfaatleri do÷rultusunda yapmÕú oldu÷u masraflar için tüketiciden ek bir talepte
bulunamayaca÷Õna iliúkin düzenleme ile YargÕtay’Õn kredi veren kuruluúlarÕn tüketicilerden
sadece zorunlu, makul ve belgelendirilebilen masraflarÕ isteyebilece÷ine iliúkin yerleúik içtihat
niteli÷indeki kararlarÕ göz önünde bulundurularak, hesap sayÕsÕna ba÷lÕ olmaksÕzÕn müúteri
bazÕnda hesap iúletim ücreti tahakkuk ettirilmesine iliúkin düzenlemenin 6502 sayÕlÕ Kanun’da
yer alan tüketiciyi koruma ve 6502 sayÕlÕ Kanun’un ruhuna uygun olma unsurlarÕna aykÕrÕlÕk
teúkil etti÷i de÷erlendirilerek, Finansal Tüketicilerden AlÕnacak Ücretlere øliúkin Usul

ve Esaslar HakkÕnda Yönetmeli÷in hesap iúletim ücretine iliúkin hükümlerinin
yürütmesinin durdurulmasÕna karar verilmiútir.
DanÕútay ødari Dava Daireleri Kurulu’nun 18/11/2015 tarihli 2015/1215
sayÕlÕ kararÕ uyarÕnca, DanÕútay 15. Dairesi tarafÕndan, davanÕn esasÕna yönelik
verilen 06/02/2018 tarihli ve E.2014/9570, K.2018/1194 sayÕlÕ kararda, dava
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konusu edilen Finansal Tüketicilerden AlÕnacak Usul ve Esaslar HakkÕnda

Yönetmeli÷in 13 üncü maddesinin birinci fÕkrasÕna ba÷lÕ olan Ek-1 Listesinde yer
alan “ 2.1. Hesap øúletim Ücreti” baúlÕklÕ kalemin iptali talebi oybirli÷i ile kabul
edilmiútir.
øptal kararlarÕnÕn, iptal ettikleri idari iúlemi geçmiúe etkili olarak ortadan kaldÕrdÕ÷Õ göz
önüne alÕndÕ÷Õnda, Finansal Tüketicilerden AlÕnacak Usul ve Esaslar HakkÕnda Yönetmelik ile
tahsil edilebilece÷i hüküm altÕna alÕnan “Hesap øúletim Ücreti”nin yasal dayana÷ÕnÕn ortadan
kalktÕ÷Õ, 6502 sayÕlÕ Kanun’un yürürlük tarihi itibariyle, hesap iúletim ücretinin tüketicilerden
tahsil edilip edilemeyece÷ine iliúkin tüketici hakem heyetleri tarafÕndan karar verilirken,
DanÕútay’Õn anÕlan kararÕnda da yer verilen YargÕtay içtihatlarÕyla yerleúik hale gelmiú “haklÕ,
makul ve belgeli olma kriterinin” sa÷lanÕp sa÷lanmadÕ÷ÕnÕn tespit edilmesi gerekti÷i
de÷erlendirmektedir.

143- Kredi tahsis ücretine iliúkin alÕnan Banka Sigorta Muamele Vergisi ücretinin
iadesi talep edilebilir mi?

Banka Sigorta Muamele Vergisi, konut kredisi ve konut ipotekli ihtiyaç kredisi hariç
olmak üzere, tüm kredi iúlemleri ile sigorta iúlemleri üzerinden Gelir ødaresi BaúkanlÕ÷Õna
aktarÕlmak üzere bir nevi finansal iúlemlerin KDV’si olarak banka tarafÕndan tüketicilerden
6802 sayÕlÕ Gider Vergileri Kanununda belirlenen oranlarda tahsil edilmektedir.
Finansal Tüketicilerden AlÕnacak Ücretlere øliúkin Usul ve Esaslar HakkÕnda
Yönetmeli÷in ekinde geçen “Kamu Kurum ve KuruluúlarÕna YapÕlan Ödemeler” baúlÕ÷Õ altÕnda
yapÕlan sözleúmelerin eki ödeme planlarÕnda yer verilmek suretiyle de tüketicilere
yansÕtÕlmaktadÕr.
Örne÷in 10.000 TL anapara tutarlÕ kredi için banka, kamusal yükümlülükler hariç
tahsis ücreti olarak en fazla 50 TL ve BSMV dâhil 52,5 TL tahsil edebilir.

Finansal Tüketicilerden AlÕnacak Ücretlere øliúkin Usul ve Esaslar HakkÕnda
Yönetmelikle belirlenen ve azami sÕnÕrÕ aúan tahsis ücreti tahsilatlarÕna iliúkin
olarak verilecek iade kararlarÕnda; BSMV konusunun bankalarÕn lehlerine aldÕklarÕ
ücretler oldu÷u ve iade kararlarÕ sonucunda böyle bir ücretin hiç alÕnmamasÕ
gerekti÷ine karar verilece÷i dikkate alÕndÕ÷Õnda, tüketiciye yüklenen söz konusu
ücretlerin iadesinde vergiler dâhil tutar üzerinden karar verilmesi gerekti÷i
de÷erlendirilmektedir.
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144- Finansal Tüketicilerden AlÕnacak Ücretlere øliúkin Usul ve Esaslar HakkÕnda
Yönetmelikte kredi tahsis ücreti için belirtilen sÕnÕrÕn BankacÕlÕk Düzenleme
ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) gerekli görmesi halinde arttÕrabilece÷i veya
azaltabilece÷i belirtilmekte olup, bazÕ bankalarÕn kullandÕrÕlan kredilerde bu
sÕnÕrÕ geçmesi bu hüküm gere÷i midir?

Finansal Tüketicilerden AlÕnacak Ücretlere øliúkin Usul ve Esaslar HakkÕnda
Yönetmeli÷in “Tüketici ve konut finansmanÕ kredilerine iliúkin ücretler" baúlÕklÕ
10 uncu maddesinde, finansal tüketicilere kullandÕrÕlacak krediler için tahsis ücreti dÕúÕnda
her ne ad altÕnda olursa olsun baúkaca bir ücret alÕnamayaca÷Õ ve kredi tahsis ücretinin,
kullandÕrÕlan kredi anaparasÕnÕn binde beúini geçemeyece÷i BDDK’nÕn gerekli gördü÷ü
hallerde bu sÕnÕrÕ artÕrmaya ve azaltmaya yetkili oldu÷u düzenlenmiútir.
BDDK’nÕn maddede geçen yetkisi, ancak gerekli görülmesi halinde ve yayÕnlanacak
bir düzenleme ile kullanÕlabilecektir. DolayÕsÕyla, Yönetmeli÷in söz konusu maddesinde
belirlenen sÕnÕrÕn aúÕldÕ÷ÕnÕn tespiti durumunda, her somut olayÕn ayrÕ ayrÕ de÷erlendirilerek
fazla alÕnan miktarlarÕn iadesinin sa÷lanmasÕnÕn gerekti÷i, söz konusu ücrete iliúkin binde 5
sÕnÕrÕnÕn BSMV vb. kamusal yükümlülükler hariç olarak belirlenmesi gerekti÷i
de÷erlendirmektedir.

145- Tüketici hakem heyetlerine bankalarca sunulan bilgi ve belgelerde 3.
úahÕslara yaptÕrÕldÕ÷Õ belirtilen, birden çok ekspertiz hizmetini içeren toplu
faturalarÕn nasÕl yorumlanmasÕ gerekmektedir?

Finansal Tüketicilerden AlÕnacak Ücretlere øliúkin Usul ve Esaslar HakkÕnda
Yönetmeli÷in 10 uncu maddesinin 2 nci fÕkrasÕnda; taúÕnÕr ve taúÕnmazlara iliúkin rehin,
ipotek ve ekspertiz iúlemlerinde, yalnÕzca üçüncü kiúilere ödenen ücretlerin alÕnabilece÷i
düzenlenmiútir. ølgili hüküm uyarÕnca, bankalar tarafÕndan üçüncü kiúilere ödendi÷i ispatlanan
ücretlerin tüketicilerden tahsil edilebilmesi mümkündür.
YargÕtay 13. Hukuk Dairesinin 12/02/2015 tarihli ve E.2015/3152 K. 2015/4110 sayÕlÕ
kararÕndan; ekspertiz/ipotek ücretinin tahsili açÕsÕndan söz konusu ücretlerin makul, haklÕ ve
belgeli olmasÕnÕn beklenildi÷i, ayrÕca tahsil edilen ücretlerin tespitinde bilirkiúilik
müessesesinden yararlanÕlmasÕna yönelik kararlarÕnÕn da bulundu÷u anlaúÕlmaktadÕr.

Bu ba÷lamda ekspertiz hizmetlerine iliúkin baúvurularÕn, Sermaye PiyasasÕ
Kurumu tarafÕndan hazÕrlanan ve her yÕl Resmi Gazete’de yayÕmlanarak yürürlü÷e
giren
Gayrimenkul
De÷erleme
Asgari
Ücretleri
Tarifeleri
ÕúÕ÷Õnda
de÷erlendirilebilece÷i, üçüncü kiúilere ödendi÷i belirtilen toplu fatura içerisinde
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baúvuru sahibi tüketiciye ait ekspertiz ücret tutarÕnÕn tespiti yapÕlamÕyor ise
bilirkiúilik müessesine baúvurulabilece÷i de÷erlendirilmektedir.

146- Finansal Tüketicilerden AlÕnacak Ücretlere øliúkin Usul ve Esaslar HakkÕnda
Yönetmelikte, dekont ücreti için makul bir ücret alÕnabilece÷i belirtilmektedir.
Bu “makul ücret” kaç TL’ye kadar olabilir?

Finansal Tüketicilerden AlÕnacak Ücretlere øliúkin Usul ve Esaslar HakkÕnda
Yönetmeli÷in “Bilgilendirme” baúlÕklÕ 9 uncu maddesinin 4 üncü fÕkrasÕnda,
finansal tüketicilerin sözleúme, iúlem fiúi vb. dokümanlarÕn bir örne÷ini talep etmeleri halinde,
kuruluúlarca ilgili dokümanlarÕn düzenleme tarihinden sonraki ilk yÕl için herhangi bir ücret
alÕnmayaca÷Õ, bu sürenin geçmesi halinde iúlemle orantÕlÕ olacak úekilde makul bir ücret
alÕnabilece÷i; 8 inci fÕkrasÕnda, KuruluúlarÕn, Yönetmeli÷e konu ücretlerin azami ve asgari
güncel tutarlarÕ ile oranlarÕnÕ Kurumca belirlenecek kanallarda ve yöntemle ilân etmekle
yükümlü olduklarÕ düzenlenmiútir.
YukarÕda belirtilen düzenleme uyarÕnca, her bankanÕn internet sitesinde finansal
tüketicilerden alÕnacak faiz, kar payÕ, ücret ve di÷er kesintilere iliúkin verileri karúÕlaútÕrmaya
uygun bir úekilde yayÕnlamasÕ ve bu ücretlerde de÷iúiklik olmasÕ halinde güncellemesi
gerekmektedir. ønternet sitelerinde yayÕnlanan bu verilere bakÕlarak bir iúleme iliúkin ortalama
/ makul ücretin ne olabilece÷i hakkÕnda bir fikir edinilebilece÷i ve uyuúmazlÕ÷a bu kapsamda
karar verilebilece÷i de÷erlendirilmektedir.

147-BankalarÕn mevzuatta belirtilen ücretlerin dÕúÕnda, bakÕm ücreti gibi ücret
almasÕ yasal mÕdÕr?

Bilindi÷i üzere, bankacÕlÕk iúlemlerinden alÕnacak ücretler, 6502 SayÕlÕ Kanun’un;
"Temel ølkeler" baúlÕklÕ 4 üncü maddesinin 3 üncü fÕkrasÕna dayanÕlarak BankacÕlÕk Düzenleme
ve Denetleme Kurumu tarafÕndan hazÕrlanan ve 03/10/2014 tarihinde yürürlü÷e giren

“Finansal Tüketicilerden AlÕnacak Ücretlere øliúkin Usul ve Esaslar HakkÕnda
Yönetmelik” ile ayrÕntÕlÕ olarak belirlenmiú olup, alÕnabilecek ücretler 20 kalemde Yönetmelik
ekinde yer almaktadÕr. Finansal hizmetlerde bu 20 kalem dÕúÕnda herhangi bir ücret alÕnamaz.
Bunun yanÕnda, Türkiye Bankalar Birli÷i tarafÕndan söz konusu Yönetmeli÷e
dayanÕlarak hazÕrlanan “Finansal Tüketicilerden AlÕnacak Ücretlere øliúkin Usûl Ve Esaslar
HakkÕnda Yönetmelik KapsamÕnda Ücretlendirilebilecek Ürün ve Hizmetlere øliúkin øzahname”
de bu 20 kalemin açÕklamalarÕna ve sÕnÕrlamalarÕna yer verilmiútir.
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Di÷er taraftan, “hesap iúletim ücreti” baúlÕklÕ kalemin iptali talebi DanÕútay 15.
Dairesinin 06/02/2018 tarihli ve E.2014/9570 – K. 2018/1194 sayÕlÕ kararÕyla oy birli÷i ile
kabul edilmiútir.

148-Tüketicinin bilgisi dÕúÕnda hesabÕndan ve kredi kartÕndan 3. úahÕslar
tarafÕndan çekilen veya harcanan ücretlerin iadesi taleplerinde ne
yapÕlmalÕdÕr? Bankalarda oluúan güvenlik zafiyeti ile tüketicilerin 3D secure
úifresini gönderememeleri ve tüketicilerin hesabÕndan para tahsil edilmesi
halinde tüketiciler bankaya baúvurabilir mi?

Tüketicilerin hesabÕndan bilgisi dÕúÕnda para tahsil edilmesi halinde öncelikle
bankalarÕna baúvurmalarÕ gerekmektedir. Bu hallerde bankalar chargeback kurallarÕ
kapsamÕnda gerekli incelemeleri yapmakta ve söz konusu iúlemin tüketicinin bilgisi dÕúÕnda
yapÕldÕ÷ÕnÕn tespiti halinde iadelerini gerçekleútirmektedir. AyrÕca bankalar yapÕlan ihbar
do÷rultusunda sahte iúleme iliúkin tüm bilgileri uluslararasÕ kartlÕ ödeme sistemleri
kuruluúlarÕna düzenli olarak bildirmekle yükümlüdür.
Tüketicilerin haberi olmaksÕzÕn hamili olduklarÕ kartlardan yapÕlan harcamalara iliúkin
düzenlemeler, 5464 sayÕlÕ Banka ve Kredi KartlarÕ Kanunu ve Banka KartlarÕ ve Kredi KartlarÕ
HakkÕnda Yönetmelik’te mevcuttur. Söz konusu Kanun ve Yönetmelik uyarÕnca, kart
kullanÕmÕndan do÷an sorumluluk, sözleúmenin imzalandÕ÷Õ ve kartÕn kart hamilinin zilyetli÷ine
geçti÷i veya fizikî varlÕ÷Õ bulunmayan kart numarasÕnÕn kart hamili tarafÕndan ö÷renildi÷i
andan itibaren, kart hamiline aittir. KartÕn imza hanesinin kart hamili tarafÕndan imzalanmÕú
olmasÕ zorunludur. Kart çÕkaran kuruluúlar, kartlarÕn düzenli ve güvenli kullanÕmÕ ile bildirim,
talep, úikâyet ve itirazlara iliúkin gerekli tedbirleri almaya yönelik sistemi kurmak ve kesintisiz
olarak açÕk tutmakla yükümlüdür. Di÷er taraftan kartÕn ya da kart bilgilerinin kaybolmasÕ veya
çalÕnmasÕ halinde kart hamili, yapaca÷Õ bildirimden önceki yirmidört saat içinde gerçekleúen
hukuka aykÕrÕ kullanÕmdan do÷an zararlardan 150 TL ile sÕnÕrlÕ olmak üzere sorumludur.
Hukuka aykÕrÕ kullanÕmÕn hamilin a÷Õr ihmaline veya kastÕna dayanmasÕ veya gerekli bildirimin
yapÕlmamasÕ hallerinde bu sÕnÕr uygulanmaz.
Konuya iliúkin olarak verilen YargÕtay 13. Hukuk Dairesinin 29/6/2011 tarihli ve E.
2011/3109, K. 2011/10387 sayÕlÕ kararÕnda, üçüncü kiúi veya kiúiler tarafÕndan tüketiciye ait
kredi kartÕnÕn internet yolu ile haksÕz kullanÕmÕndan do÷an zararÕn oluúmasÕnda ve
artmasÕnda, taraflarÕn kusurunun, alanÕnda uzman bilirkiúi veya bilirkiúi heyeti
marifetiyle, taraf ve yargÕ denetimine uygun úekilde belirlenmesi gerekti÷ine
hükmedilmiútir.
YargÕtay 19. Hukuk Dairesinin 2015/6084 E. 2015/16582 K. SayÕlÕ kararÕnda da
“Mahkemece, benimsenen bilirkiúi raporuyla davaya konu kredi kartÕ ile yapÕlan alÕúveriú
nedeniyle davacÕ ile davalÕnÕn %50 oranÕnda kusurlu olduklarÕ gerekçesiyle davanÕn kÕsmen
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kabulüne karar verilmiú, hüküm taraf vekilleri tarafÕndan temyiz edilmiútir. Mahkemece

alÕnan ve hükme esas bilirkiúi raporunda davalÕ bankanÕn internet siteleri
üzerinden kredi kartÕ ile yapÕlan harcamalar için yeterli güvenlik önlemi almadÕ÷Õ,
davacÕnÕn da özel bilgilerini korumakla yükümlülü÷ü belirtilerek meydana gelen
zararda davacÕ ile davalÕnÕn %50 oranÕnda sorumlu oldu÷u kabul edilerek hüküm
kurulmuútur. Kredi kartÕ ile sanal ortamda yapÕlan harcamanÕn internet üzerinden
güvenli alÕúveriú “3D secure” çerçevesinde davacÕya ait kredi kartÕ bilgilerinin 3.
kiúiler tarafÕndan ele geçirilmek suretiyle gerçekleúti÷i konusunda uyuúmazlÕk
bulunmamaktadÕr. Bankalar birer güven ve itimat kurumlarÕ olduklarÕndan kural
olarak hafif kusurlarÕndan da sorumludurlar. DavacÕnÕn kiúisel bilgilerini
koruyamadÕ÷Õ, bu konudaki özen yükümlülü÷ünü ihmal etti÷i sabit olmadÕ÷Õ
sürece davacÕ müúteri internet bankacÕlÕ÷Õ yoluyla 3. kiúiler tarafÕndan sahte úifre
oluúturulmak suretiyle yapÕlan harcamalardan dolayÕ sorumlu tutulamaz.
Mahkemece bu yönler gözetilerek bir karar verilmesi gerekirken davacÕnÕn da kusurlu
bulundu÷u kabul edilerek yazÕlÕ úekilde hüküm kurulmasÕnda isabet görülmemiútir."
ifadelerine yer verilerek bankalarÕn güven ve itimat kurumlarÕ olmalarÕ nedeniyle kural olarak
hafif kusurundan da sorumlu olduklarÕna hükmedilmiútir.

149-BankalarÕn zirai úube adÕ altÕnda açtÕklarÕ banka úubelerinden verdikleri her
türlü kredi, zirai kredi kapsamÕnda mÕ de÷erlendirilmelidir?

6502 sayÕlÕ Kanun’un “Kapsam” baúlÕklÕ 2 nci maddesi uyarÕnca, “her türlü
tüketici iúlemi ve tüketiciye yönelik uygulamalar” 6502 sayÕlÕ Kanun’un kapsamÕna
girmektedir.

6502 sayÕlÕ Kanun’un “TanÕmlar” baúlÕklÕ 3 üncü maddesinde “tüketici
iúlemi”, mal veya hizmet piyasalarÕnda kamu tüzel kiúileri de dâhil olmak üzere ticari veya
mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adÕna ya da hesabÕna hareket eden gerçek veya
tüzel kiúiler ile tüketiciler arasÕnda kurulan, eser, taúÕma, simsarlÕk, sigorta, vekâlet, bankacÕlÕk
ve benzeri sözleúmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleúme ve hukuki iúlem”; “tüketici”
ise ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kiúi úeklinde
tanÕmlanmÕútÕr.

6502 sayÕlÕ Kanun kapsamÕnda tüketicilere yönelik kredilerin; tüketici
kredisi ve konut kredisi olarak düzenlendi÷i görülmektedir. Bu çerçevede ticari
veya mesleki amaçlÕ kullanÕldÕ÷Õ kabul edilen zirai krediler, kobilere iliúkin
krediler, yatÕrÕm kredileri, gayri nakdi krediler gibi kurumsal ve ticari nitelikli
kredilerin tüketici iúlemi olmadÕ÷Õ de÷erlendirilmektedir.
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150-6502 sayÕlÕ Kanun’da tüketici kredilerinde sözleúme úartlarÕnÕn tüketiciye
makul bir süre önce verilmesi gerekti÷i ifade edilmiútir. Bu “makul süre” nasÕl
yorumlanmalÕdÕr?

Tüketici ve konut finansmanÕ sözleúmelerinde kredi veren tarafÕndan tüketiciye
sözleúmenin koúullarÕnÕ içeren sözleúme öncesi bilgi formunu, sözleúmenin kurulmasÕndan
makul bir süre önce vermek zorundadÕr. Bu konuda 2014/17/EU sayÕlÕ AB direktifinde “uygun
süre” ifadesi yer almakta olup, söz konusu direktif paralelinde düzenleme yapÕlmÕútÕr. Makul
sürenin ne kadar oldu÷u 6502 sayÕlÕ Kanunda düzenlenmemiú olup, söz konusu düzenleme
uygulamada yaúanan aksaklÕklar ve tüketici talepleri do÷rultusunda yapÕlmÕútÕr.
Makul süre, tüketicilere tanÕnan son kez düúünme ve araútÕrma süresidir ve tüketici
bu süre içinde serbest piyasa koúullarÕnda rahatça gerekli karúÕlaútÕrma ve araútÕrmayÕ
yapabilmelidir. Finansal Tüketicilerden AlÕnacak Ücretlere øliúkin Usul ve Esaslar

HakkÕnda Yönetmeli÷in “Bilgilendirme” baúlÕklÕ 9 uncu maddesini 5 inci fÕkrasÕ
uyarÕnca; Yönetmelik tarihinden sonra düzenlenen tüm yazÕlÕ sözleúme ve bilgilendirme
formlarÕnÕn birer örne÷i her bankanÕn internet sitesinde yayÕnlanmasÕ gerekmekte olup,
güncel sözleúme ve formlar güncelleme tarihlerine yer verilerek yayÕnlanmalÕdÕr.

Bu ba÷lamda, makul sürenin tespitinde tüketicinin sosyal ve ekonomik
durumunun, e÷itim düzeyinin, krediyi kullanma amacÕnÕn, sözleúmenin niteli÷i
vb. hususlarÕn dikkate alÕnmasÕ, ne kadar sürenin makul oldu÷unun somut olayÕn
özelliklerine göre tüketici hakem heyeti tarafÕndan belirlenmesi gerekti÷i
de÷erlendirilmektedir.

151-Kredi yapÕlandÕrmasÕnda alÕnan erken ödeme ücreti yasal mÕdÕr?
YapÕlandÕrma yapÕlÕrken kapatÕlan eski krediye iliúkin kesilen erken kapama
ücretinin iadesi talep edilebilir mi?

Aúa÷Õda yer alan tabloda da yer verilmiú oldu÷u üzere, kredi yapÕlandÕrmalarÕnda
alÕnan erken ödeme ücretinin yasal olup olmadÕ÷ÕnÕ tüketici kredileri ile konut kredileri için ve
mülga 4077 sayÕlÕ Tüketicinin KorunmasÕ HakkÕnda Kanun ile 6502 sayÕlÕ Tüketicinin
KorunmasÕ HakkÕnda Kanun dönemleri için ayrÕ ayrÕ incelemek gerekmektedir.
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Kredi yapÕlandÕrmasÕ hususu, Tüketici Kredisi Sözleúmeleri Yönetmeli÷i’nin
“Belirli süreli tüketici kredisi sözleúmesinde ön bilgilendirme yükümlülü÷ü”
baúlÕklÕ 6 ncÕ maddesinde düzenlenmiú olup, söz konusu düzenleme tüketicinin temerrüde
düúmüú olmasÕ nedeniyle, ödemenin ertelenmesi veya borcun yeniden yapÕlandÕrÕlmasÕna
iliúkin sözleúme kurulmasÕ durumunda, sözleúme öncesi bilgi formunda ve sözleúmelerde yer
verilecek bilgilere iliúkindir.
Bununla birlikte, tüketici kredilerine iliúkin erken ödeme iúlemlerinde erken ödeme
ücreti, erken kapama ücreti vb. adlar altÕnda herhangi bir ücret alÕnabilece÷ine dair 6502
sayÕlÕ Kanunda ve Finansal Tüketicilerden AlÕnacak Ücretlere øliúkin Usul ve Esaslar HakkÕnda
Yönetmelikte bir hüküm bulunmamaktadÕr. Bu durumda, belirli süreli tüketici kredilerinde
gerçekleúen bir kredi yapÕlandÕrmasÕ iúleminde erken kapama ücreti alÕnmasÕ söz konusu ise
bu ücretin iadesine karar verilmesi gerekti÷i de÷erlendirilmektedir.
Di÷er taraftan, 6502 SayÕlÕ Kanun ve ikincil düzenlemeler öncesi gerçekleúen erken
kapama ücretine iliúkin verilen YargÕtay 13. Hukuk Dairesi'nin 05/03/2013 tarihli ve
2013/3682 E. 2013/5249 K. sayÕlÕ kararÕnda, kredi sözleúmesinde kararlaútÕrÕlan faiz oranÕnÕn
indirilmesinin taraflarÕn icap ve kabulü çerçevesinde gerçekleútirilen sözleúmenin yeniden
uyarlanmasÕ halinden baúka bir úey olmadÕ÷Õ, kredi iliúkisinin ödeme suretiyle sonlandÕrÕlmasÕ
halinin mevcut olmadÕ÷Õ, bu nedenle kredi iliúkisinin ödeme ile sona ermesi halinde hayatiyet
kazanacak olan erken kapama ücretinin somut olayda uygulama yeri bulmadÕ÷Õ, banka
tarafÕndan yapÕlan iúlemin, kredi iliúkisinin düúük faiz oranÕ üzerinden devam ettirilmesinden
ibaret oldu÷u, bankanÕn erken kapama ücreti alÕnaca÷Õna iliúkin yönetimsel kararÕnÕn da tek
taraflÕ olarak kararlaútÕrÕlÕp tüketiciyle müzakere edilmeden tüketiciye dayatÕlan haksÕz úart
niteli÷inde oldu÷u, dürüstlük kurallarÕna aykÕrÕ olarak karúÕ tarafÕn aleyhine ve onun
durumunu a÷ÕrlaútÕrÕcÕ nitelikte hükümler konulamayaca÷ÕnÕn düzenlendi÷i, alÕnan ücretin
tüketiciye iadesi gerekti÷i ifade edilmiútir.
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YukarÕda yapÕlan açÕklamalar kapsamÕnda, 6502 sayÕlÕ Kanun öncesi dönem için
YargÕtay kararlarÕ çerçevesinde; konut kredilerinde yeniden finansman iúlemlerinde erken
ödeme veya erken kapama adÕyla alÕnan ücretlerinin yasal olmadÕ÷Õ; 6502 sayÕlÕ Kanun’un
yürürlü÷e girdi÷i dönem için ise, tüketici kredilerinde erken ödeme veya erken kapama
ücretinin alÕnamayaca÷Õ, konut kredilerinde ise alÕnan erken ödeme ücretinin 6502 sayÕlÕ
Kanunun 37 nci maddesinde belirtilen yasal sÕnÕrlara uygun olup olmadÕ÷ÕnÕn tespit edilmesi
gerekti÷i de÷erlendirilmektedir.

152-Erken ödeme tazminatÕ alÕnmamasÕ gereken istisnai haller var mÕdÕr?

Erken ödeme tazminatÕ, Konut FinansmanÕ Sözleúmeleri Yönetmeli÷i’nin
“Sözleúme öncesi bilgi formu” baúlÕklÕ 6 ncÕ ve “Erken ödeme” baúlÕklÕ 11 inci
maddelerinde düzenlenmiú olup, konut finansmanÕ kredilerine iliúkin olarak 3 farklÕ
durumda tüketiciden tahsil edilebilen ücrettir. Bunlar, bir taksit tutarÕndan az olmamak
kaydÕyla herhangi bir tutarÕn erken ödenmesi; borçlanÕlan tutarÕn tamamÕnÕn ödenmesi ve
kredinin faiz oranÕnda tüketici lehine mutabÕk kalÕnarak de÷iúiklik yapÕlmasÕ di÷er bir ifadeyle
yeniden finansman halleridir.
Di÷er taraftan, faiz oranÕ veya kar payÕ sabit olarak belirlenmemiú konut kredi
sözleúmelerinde ve konut finansman sözleúmelerinde, erken ödemeye ve erken ödeme
tazminatÕna iliúkin herhangi bir hükmün yer almamÕú olmasÕ durumunda bu ücret alÕnamaz.

153-Tüketici kredisi aracÕlÕ÷Õ veya kredi kartÕ ile yapÕlan mal alÕmlarÕnda cayma
hakkÕ kullanÕlabilir mi?

Tüketici Kredisi Sözleúmeleri Yönetmeli÷i’nin “Ba÷lÕ Kredi Sözleúmesi”
baúlÕklÕ 19 uncu maddesi uyarÕnca, münhasÕran belirli bir malÕn veya hizmetin tedarikine
iliúkin bir sözleúmenin finansmanÕ için tüketici kredisi verilmesi durumunda bu krediler “ba÷lÕ
kredi” olarak adlandÕrÕlmaktadÕr. AynÕ maddenin 3 üncü fÕkrasÕ gere÷i, tüketicinin mal veya
hizmet tedarikine iliúkin sözleúmeden caymasÕ ve buna iliúkin bildirimin 14 günlük cayma
süresi içinde ayrÕca yazÕlÕ ya da kredi verenin eriúebilece÷i kalÕcÕ veri saklayÕcÕsÕ ile kredi verene
de yöneltilmesi hâlinde, ba÷lÕ kredi sözleúmesi de herhangi bir tazminat veya cezai úart
ödeme yükümlülü÷ü olmaksÕzÕn sona ermektedir.
Belirli bir mal/hizmet alÕmÕ için kullanÕlan tüketici kredisinin son bulmasÕ; söz konusu
mal veya hizmet alÕmÕ için kurulan sözleúmeden cayma ve caymaya iliúkin bildirimin süresi
içinde kredi verene de yöneltilmiú olmasÕ durumunda gerçekleúir. Mal/hizmet alÕm
sözleúmesinden dönme hakkÕ ise; malÕn hiç ve gere÷i gibi ifa edilememesi durumunda
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kullanÕlabilir. Tüketici burada bedelde indirim hakkÕnÕ da kullanabilir. øndirim hakkÕnÕ
kullanmasÕ durumunda kredi de bu oranda indirilir ve ödeme planÕ buna göre yenilenir.

Tüketici Kredisi Sözleúmeleri Yönetmeli÷i’nin “Kapsam” baúlÕklÕ 2 nci
maddesinin 3 üncü fÕkrasÕnda, tüketici kredisi olarak kabul edilen kredi kartÕ
sözleúmelerine Yönetmeli÷in 19 uncu maddesinin uygulanmayaca÷Õ açÕkça düzenlenmiútir.

154-GSM operatörlerinin bayilerinden ya da teknoloji marketlerden satÕúÕ yapÕlan
ürünlere iliúkin olarak, satÕcÕlarÕn bankalarla ya da finansman úirketleri
aracÕlÕ÷Õ ile tüketicilere kredi kullandÕrdÕklarÕ bilinmektedir. Bu tür “ba÷lÕ kredi
sözleúmesi” akdedilerek yapÕlan satÕúlar, ayrÕca “taksitle satÕú sözleúmesi”
imzalanmadÕ÷Õ halde ödemenin vadeler halinde yapÕlmasÕndan dolayÕ taksitle
satÕú sayÕlÕr mÕ?

“Tüketici kredileri sözleúmeleri”, ödemelerin faiz veya belli bir menfaat
karúÕlÕ÷Õnda üç aydan daha uzun süre ertelenmesini veya ödemelerin faiz veya belli bir
menfaat
karúÕlÕ÷Õnda
taksitle
yapÕlabilmesini
sa÷lamaktadÕr.
“Taksitle satÕú
sözleúmelerinde” ise bedelin kÕsÕm kÕsÕm ödenmesi esastÕr.
Kredilendirmenin satÕcÕ/sa÷layÕcÕ tarafÕndan yapÕlmasÕ durumunda taksitli
satÕú, finans kurumu tarafÕndan yapÕlmasÕ durumunda ise tüketici kredisi
iliúkisinin oldu÷u de÷erlendirilmektedir.
Uygulamada sÕkça karúÕlaúÕlan teknoloji firmalarÕndan alÕnan cep telefonlarÕnÕn
bankalar tarafÕndan kredilendirilerek tüketiciye taksitle satÕlmasÕ durumunda “ba÷lÕ kredi”
iliúkisi söz konusudur. Bu tür satÕúlarda ürün fiyatlarÕ vade oranÕnda artÕú gösterebilmekte
olup, taksit sayÕsÕna göre hesaplanan tutarlar faturalara yansÕtÕlmaktadÕr.

155-Tüketici talep etmedi÷i halde kredi kullanÕrken banka tarafÕndan sigorta
yaptÕrÕlabilir mi? ùartlÕ sigorta yaptÕrÕlmasÕ halinde tüketicinin haklarÕ
nelerdir?

Mülga 4077 sayÕlÕ Tüketicinin KorunmasÕ HakkÕnda Kanun’da kredi ba÷lantÕlÕ sigortaya
iliúkin olarak özel bir düzenleme yer almamakta; konu, sözleúmedeki haksÕz úart hükümleri
çerçevesinde de÷erlendirilmekteydi.
YargÕtay 13. Hukuk Dairesi’nin E.2011/7204, K.2011/18447 ve E. 2016/9897 K.
2016/12206 sayÕlÕ örnek kararÕnda, taraflar arasÕnda düzenlenen konut sözleúmesinde yer
alan ‘Konut, hayat ve deprem sigortalarÕnÕn bankanÕzca yapÕlmasÕnÕ talep ediyorum’ ibaresinin
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kredi çeken tüketici tarafÕndan ayrÕca kararlaútÕrÕlÕp müzakere edildi÷inin tartÕúmasÕz oldu÷u;
bankalarÕn kredi borçlusuna sigorta yaptÕrmasÕndaki asÕl amacÕnÕn, kredi borcunu teminat
altÕna almak oldu÷u; sigorta yaptÕrÕlmasÕnda kredi borçlusu tüketicilerin de bir menfaatinin
oldu÷u; sözleúme kapsamÕnda hayat sigortasÕ poliçesi karúÕlÕ÷Õ prim tahsil edilece÷ine dair
kaydÕn haksÕz úart niteli÷inde olmadÕ÷Õ belirtilerek davanÕn tüketici aleyhine sonuçlandÕ÷Õ
görülmektedir.

6502 sayÕlÕ Tüketicinin KorunmasÕ HakkÕnda Kanun’un “Sigorta
yaptÕrÕlmasÕ” baúlÕklÕ 29 uncu maddesinde ise tüketicinin yazÕlÕ veya kalÕcÕ veri saklayÕcÕ
ile açÕk talebi olmaksÕzÕn sigorta yaptÕrÕlamayaca÷Õ açÕkça düzenlenmektedir. Söz konusu
kanuni düzenlemeye aykÕrÕ olarak tüketiciye sigorta yapÕlmasÕ halinde sigorta bedelinin iadesi
talep edilebilecektir. AynÕ madde uyarÕnca, tüketicinin sigorta yaptÕrmak istemesi hâlinde,
istedi÷i sigorta úirketinden sa÷ladÕ÷Õ teminat, kredi veren tarafÕndan kabul edilmek zorundadÕr
ancak yaptÕrÕlacak sigortanÕn, kredi konusuyla, mebla÷ sigortalarÕnda kalan borç tutarÕyla ve
vadesiyle uyumlu olmasÕ gerekmektedir.
AyrÕca tüketici kredisi ve konut kredisi gibi bireysel kredilerle ba÷lantÕlÕ sigortalara
iliúkin detaylÕ düzenlemelerin yer aldÕ÷Õ Hazine MüsteúarlÕ÷Õ tarafÕndan yayÕmlanan Bireysel

Kredilerle Ba÷lantÕlÕ Sigortalar Uygulama EsaslarÕ Yönetmeli÷i’nin 13 üncü
maddesine göre de tüketicinin sigorta úirketini seçme hakkÕ sÕnÕrlandÕrÕlamaz ve sigorta
sözleúmesi ile kredi sözleúmesine sigortanÕn belirli bir sigorta úirketine yaptÕrÕlmasÕna iliúkin
konan her türlü úart da hükümsüzdür.

Tüketici kredisi ve konut kredisi gibi bireysel kredilerle ba÷lantÕlÕ
sigortalarda, tüketicinin talebinin bulunup bulunmadÕ÷Õna somut olaya göre karar
verilmesi gerekti÷i; tüketicinin sigortaya iliúkin olarak yazÕlÕ açÕk onayÕnÕn olup
olmadÕ÷ÕnÕn kontrol edilerek tüketicinin herhangi onaya yer verilmemesi
durumunda sigorta sözleúmesinin hükümsüzlü÷üne ve ödenmiú primlerin
iadesine karar verilmesi gerekti÷i de÷erlendirilmektedir.
Uygulamada bankalarÕn sigortalÕ veya sigortasÕz ürün paketleri sunduklarÕ ve sigortalÕ
ürün gruplarÕ açÕsÕndan tüketicilere daha düúük faiz oranlÕ kredi teklifinin verildi÷i
görülmektedir. Söz konusu uygulamalarÕn, 6502 sayÕlÕ Kanun’un “SatÕútan KaçÕnma” baúlÕklÕ 6
ncÕ maddesinin üçüncü fÕkrasÕ ile Tüketici Kredisi Sözleúmeleri ve Konut FinansmanÕ
Sözleúmeleri Yönetmeliklerinde “Sigorta YaptÕrÕlmasÕ” na iliúkin maddelerde yer verilen
úartlarÕn sa÷lanmasÕ durumunda tüketici hukuku açÕsÕndan herhangi bir aykÕrÕlÕk bulunmadÕ÷Õ
de÷erlendirilmektedir.

150

156-Kredi veren kuruluúun önerdi÷i úirket ile yapÕlan sigortanÕn iptal edilerek
tüketici tarafÕndan baúka bir sigorta úirketi bünyesinde sigorta yaptÕrÕlmasÕ
mümkün müdür?

Bireysel Kredilerle Ba÷lantÕlÕ Sigortalar Uygulama EsaslarÕ Yönetmeli÷i’nin
“Yeni poliçe øbrazÕ, Prim HesabÕ ve øadesi” baúlÕklÕ 11 inci maddesinde; kredi
kuruluúunun aracÕ oldu÷u kredi ba÷lantÕlÕ sigortalarda; kredi kullanan, kredi kuruluúu
tarafÕndan talep edilen teminat ile süre úartlarÕnÕ sa÷layan ve dain-i mürtehini kredi kuruluúu
olan yeni bir sigorta poliçesini, mevcut poliçenin veya katÕlÕm sertifikasÕnÕn baúlangÕç
tarihinden itibaren bir ay içinde kredi kuruluúuna ibraz edebilir. Bu durumda, ilk poliçe
baúlangÕç tarihinden itibaren iptal edilerek, ödenen primler ibraz tarihinden itibaren beú iú
günü içinde kesintisiz olarak iade edilir hükmü yer almaktadÕr.

ølgili hüküm çerçevesinde, teminat ile süre úartlarÕna uygun olmasÕ, daini mürtehini kredi kuruluúu olmasÕ ve mevcut poliçenin baúlangÕç tarihinden
itibaren 1 ay içerisinde kredi kuruluúuna ibraz edilmesi úartlarÕnÕn bir arada
sa÷lanmasÕ halinde Kredi veren kuruluúun önerdi÷i úirket ile yapÕlan sigortanÕn
iptal edilerek tüketici tarafÕndan baúka bir sigorta úirketi bünyesinde sigorta
yaptÕrÕlmasÕ mümkün oldu÷u de÷erlendirilmektedir.

157-Devam eden kredi için yaptÕrÕlmÕú bir sigorta iptal edilerek ödenen sigorta
bedellerinin iadesi talep edilebilir mi?

Kredi kullanmak isteyen tüketicilerin sigorta sözleúmesi yapÕlmasÕ talebine ra÷men,
sonraki bir dönemde ödenen sigorta ücretinin iadesini talep etmesinin iyi niyet kurallarÕna
aykÕrÕ oldu÷una iliúkin YargÕtay kararlarÕ mevcuttur. Örne÷in YargÕtay 13. Hukuk Dairesi’nin
04/07/2012 tarihli ve E.2012/8986 K.2012/16407 sayÕlÕ kararÕnda; “DavacÕyla davalÕ banka
arasÕnda imzalanan 5.10.2009 ve 2.4.2010 tarihli sözleúmelerin altÕna el yazÕlarÕ ile »Talep
etti÷im krediye dair hayat sigortasÕnÕn bankanÕz aracÕlÕ÷Õyla yapÕlmasÕnÕ talep ederim. »
yazÕsÕnÕn yazÕlÕp davacÕ tarafÕndan imzalandÕ÷Õ anlaúÕlmaktadÕr. Hal böyle olunca davacÕnÕn
talebinin kabulüne karar verilmesi, taraflar arasÕndaki sözleúme ile hak ve menfaatler
dengesini bozar nitelikte olup T.M.K.2. maddesinde açÕklanan iyi niyet kurallarÕna aykÕrÕlÕk
teúkil edece÷inden bozmayÕ gerektirir.” gerekçelerine yer verilmektedir.
Di÷er taraftan, sigortanÕn sona erdirilmesi halinde hizmet alÕnmayan döneme ait
bedelin iadesinin talep edilebilece÷i de÷erlendirilmekte olup, ilgili mevzuat uyarÕnca
sigortanÕn 3 durumda sona erdirilmesi mümkündür.
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¾

¾
¾

Bireysel Kredilerle Ba÷lantÕlÕ Sigortalar Uygulama EsaslarÕ Yönetmeli÷i’nin
11 inci maddesinde düzenlenen úartlarÕn sa÷lanmasÕ kaydÕyla yeni poliçe ibrazÕyla
sigortanÕn iptali,
Türk Ticaret Kanunu’nun sigortaya iliúkin bazÕ hükümleri çerçevesinde sona erme,
örne÷in hayat sigortalarÕnda “cayma” hükmü gibi.

Bireysel Kredilerle Ba÷lantÕlÕ Sigortalar Uygulama EsaslarÕ Yönetmeli÷i’nin
10 uncu maddesinde yer alan úartlarÕn sa÷lanmasÕ koúuluyla, kredi ba÷lantÕlÕ
yapÕlan mebla÷ sigortalarÕnda kredi borcunun belirlenen vadeden önce geri ödenmesi
durumunda.

158-Kredi kullanÕm esnasÕnda, kredi süresini kapsayan hayat sigortasÕnÕn
bedelinin peúin alÕnmasÕ ancak daha sonra kredinin erken kapatÕlmasÕ halinde
sigorta bedeli talep edilebilir mi?

Tüketici Kredileri Sözleúmeleri Yönetmeli÷i’nin 26 ncÕ maddesinin 2 nci
fÕkrasÕ, Konut FinansmanÕ Sözleúmeleri Yönetmeli÷i’nin 10 uncu maddesinin 2 nci
fÕkrasÕ ve Bireysel Kredilerle Ba÷lantÕlÕ Sigortalar Uygulama EsaslarÕ
Yönetmeli÷i’nin 10 uncu maddesinin 3 üncü fÕkrasÕnda kredilerin erken kapatÕlmasÕ
veya yapÕlandÕrÕlmasÕ halinde sigortanÕn durumuna iliúkin hususlar düzenlenmektedir.
¾

Kredi ba÷lantÕlÕ yapÕlan sigortalarda kredinin erken kapatÕlmasÕ halinde sigorta
teminatÕ açÕsÕndan sonlandÕrmaya iliúkin bir dilekçeyle sigorta sözleúmesi
sonlandÕrÕlarak bakiye kalan süre için sigorta priminden kalan miktarÕn iadesi talep
edilebilir. Bu durumda riskin devam etti÷i gün hesaplanarak fazladan kalan gün
sayÕsÕ kadar tutar iade edilebilir.

¾

Kredinin yapÕlandÕrÕlmasÕyla vade veya tutar de÷iúikli÷i gibi kredi borç yapÕsÕnda
de÷iúiklik olmasÕ halinde ise kredi borç yapÕsÕnda gerçekleútirilen de÷iúikli÷e göre
mevcut sigorta poliçesi teminat tutarlarÕ ve sigorta süresi yeniden düzenlenebilir.

¾

Erken ödeme veya yapÕlandÕrma sÕrasÕnda tüketicinin kredi veren tarafÕndan

ayrÕca bilgilendirilmesi ve açÕk onayÕnÕn alÕnmasÕ koúuluyla poliçe mevcut
koúullarÕyla devam da ettirilebilir.
Kredinin erken kapatÕlmasÕna iliúkin sigortanÕn durumuyla ilgili YargÕtay 13. Hukuk
Dairesinin 17/12/2014 tarihli ve E. 2014/41219 K. 2014/40605 sayÕlÕ kararÕnda; “DavacÕ,
30.09.2010 tarihinde çekti÷i tüketici kredisini süresinden çok önce 26.10.2010 tarihinde
ödeyerek kapatmÕútÕr. Her ne kadar tüketici çekti÷i kredi nedeniyle kendisinden kesilen hayat
sigortasÕ priminin iadesini isteyemez ise de, davacÕnÕn krediyi süresinden önce ödemesinden
dolayÕ bakiye kalan süre için hayat sigortasÕ priminden kalan miktarÕ úayet hayat sigortasÕnÕ
davacÕ banka ya da bankaya ba÷lÕ sigorta úirketi yapmÕú ise ya da sigorta poliçesi baúka
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sigorta úirketince yapÕlmasÕna ra÷men sigorta poliçesi üzerine davalÕ banka tarafÕndan dain
mürtein hakkÕ konulmuú ise davalÕ bankadan, bunlar yapÕlmamÕú ise sigorta úirketinden
bakiye kalan süre ile ilgili primleri isteyebilir.” ifadelerine yer verilmiútir.

159-Kredi kullanÕmÕnda sigortanÕn tüketici istemese bile her yÕl otomatik olarak
yenilenmesi zorunlu mudur?

Bireysel Kredilerle Ba÷lantÕlÕ Sigortalar Uygulama EsaslarÕ Yönetmeli÷i
gere÷ince;
¾

Kredi ba÷lantÕlÕ yapÕlan mebla÷ sigortalarÕ kredi kalan borç tutarÕyla uyumlu olmasÕnÕ
teminen yÕllÕk azalan tutarlÕ veya aylÕk, üç aylÕk gibi kredi borcu ödeme
periyoduna ba÷lÕ azalan tutarlÕ úekilde belirlenir.

¾

Kredi ba÷lantÕlÕ yapÕlan mebla÷ sigortalarÕ, sigorta süresi kredi vadesine uyumlu
olacak biçimde uzun süreli veya yenilemeli úekilde akdedilir.

Kredi ba÷lantÕlÕ sigortalarda, kredi vadesi boyunca krediyi yenileme sorumlulu÷u
kredi kullanana, sigorta sözleúmesinin yenilenmesine iliúkin bildirim yapma sorumlulu÷u ise
kredi kuruluúuna aittir. Kredi kullanan veya úirket tarafÕndan yenileme yapÕlmasÕna iliúkin
taahhüt verilmiú olmasÕ, kredi kuruluúunun yenilemeye iliúkin bildirim yapma yükümlülüklerini
ortadan kaldÕrmaz. Kredi kuruluúu, sigorta sözleúmesinin yenileme döneminin geldi÷ine iliúkin
kredi kullanana yapÕlacak bildirimi poliçenin vade sonu tarihinden on beú iú günü öncesinde
gerçekleútirir. Kredi kuruluúu, sigorta sözleúmesinin yenilenip yenilenmedi÷ine iliúkin kredi
kullanana yapÕlacak bildirimi, yenileme yapÕldÕysa yenilenen poliçenin vade baúlangÕcÕndan
itibaren, yenileme yapÕlmadÕysa mevcut poliçenin vade sonu tarihinden itibaren beú iú günü
içinde gerçekleútirir. SayÕlan hususlar çerçevesinde kredi kuruluúu tarafÕndan yapÕlan

bildirim neticesinde tüketiciler sigorta yenilenmesine/yenilenmemesine iliúkin
iradesini ortaya koyabilmektedir.
Kredi kullananÕn vefat etmesi sonucu, kredi kuruluúuna ve sigorta úirketine, krediyle
ba÷lantÕlÕ sigortanÕn yenilenmemiú olmasÕ nedeniyle zarara u÷ramalarÕndan dolayÕ, varisler
tarafÕndan açÕlan davaya iliúkin olarak verilmiú olan YargÕtay 13. Hukuk Dairesinin 03/04/2017
tarihli ve E. 2016/16750 K. 2017/3883 sayÕlÕ kararÕnda, “Somut olayda, sigortasÕnÕn
yenilenmesi için iúlemde bulunan davalÕlarÕn, tahsilatsÕzlÕk durumu da dâhil olmak üzere en
azÕndan muhatabÕna bildirim yapmak suretiyle kredi borçlusunu konu ile ilgili bilgilendirmesi,
asgari özen yükümlülü÷ünün bir sonucu oldu÷u gibi, Medeni Kanunun 2. maddesinde
düzenlenen dürüstlük kurallarÕnÕn da bir gere÷idir. Bu durumda davalÕlarÕn, murisi, sigortanÕn
yenilenece÷i ve prim tutarÕ için hesapta yeterli bakiyenin bulunup bulunmadÕ÷Õ hususunda
bilgilendirip bilgilendirmedi÷inin araútÕrÕlmasÕ gerekmektedir. Bilgilendirmeme durumunda
bankanÕn da kusuru oldu÷unun kabulü gerekir. Ancak bu kabule ra÷men, sigortanÕn yenilenip
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yenilenmedi÷inin de, kredi borçlusu tarafÕndan takibi gerekece÷inden, uyuúmazlÕk konusu
davacÕlarÕn u÷radÕklarÕ zararlar sebebiyle taraflarÕn müterafÕk kusurlu olduklarÕ sonucuna
varÕlmalÕdÕr.” ifadelerine yer verilmiútir.

160-6502 sayÕlÕ Kanun’un “Cayma hakkÕ” baúlÕklÕ 24 üncü maddesinde tüketici
kredisinden cayma hakkÕ düzenlenmektedir. Krediye ba÷lÕ zorunlu olmayan
hayat sigortasÕnÕn yaptÕrÕlmasÕ halinde, 14 günlük süre içerisinde krediden
cayma hakkÕ olan tüketicinin sigortadan da cayma hakkÕ var mÕdÕr?

Tüketici kredisi sözleúmeleri açÕsÕndan mevzuatÕmÕzda cayma hakkÕ düzenlenmiú
olup, tüketici kredisinden süresi içinde cayma halinde Tüketici Kredisi Sözleúmesi
Yönetmeli÷i’nin “Cayma hakkÕ” baúlÕklÕ 24 üncü maddesinde yer alan; kredi
sözleúmesine ba÷lÕ olarak tüketiciye baúka bir hizmetin de sunulmasÕ halinde, tüketicinin kredi
sözleúmesinden caymasÕ ile birlikte bu hizmete iliúkin sözleúme de sona erer hükmü
dolayÕsÕyla sigorta sözleúmesinin de sona erece÷i de÷erlendirilmektedir.

161-Tüketici kredilerinde sigorta priminin maksimum ve minimum tutarlarÕna
iliúkin düzenlemeler var mÕdÕr?

Kredi ba÷lantÕlÕ sigortalarda sigorta pirimi, risk, teminat tutarÕ, sigortalÕya iliúkin
nitelikler vb. hususlara göre de÷iúmektedir.
Sigorta prim tutarlarÕ, teminatlar, iadeler vb. teknik hususlar, SigortacÕlÕk Kanunu,
Türk Ticaret Kanunu’nun sigortaya iliúkin hükümleri ve Hazine MüsteúarlÕ÷Õ tarafÕndan
yayÕmlanan çeúitli sigorta türlerine iliúkin genel úartlarda düzenlenmiútir.
Somut olayÕn çözümünde, mevzuata iliúkin tereddütlerle ilgili olarak Tüketici
Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nin “Bilgi ve belge isteme yetkisi” baúlÕklÕ 12 nci
maddesi kapsamÕnda ilgili kurumlardan görüú talep edilebilece÷i ve / veya bilirkiúilik
müessesinden faydalanÕlabilece÷i de÷erlendirilmektedir.

162-Kredi ba÷lantÕlÕ sigortalarda tüketici hakem heyeti dÕúÕnda baúka merciye
baúvurulabilir mi?

Kredi ba÷lantÕlÕ akdedilen sigorta sözleúmelerinden kaynaklanan uyuúmazlÕklar
hakkÕnda, tüketicilerin baúvuruda bulunabilece÷i alternatif uyuúmazlÕk çözüm yolu olarak
SigortacÕlÕk Kanunu'nun “SigortacÕlÕkta tahkim” baúlÕklÕ 30 uncu maddesi ile
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“Sigorta Tahkim KomisyonlarÕ” kurulmuú olup, söz konusu komisyonlarÕn iúleyiúi
ve komisyonlara baúvuru úartlarÕ aynÕ maddede düzenlenmiútir.
Bu komisyonlara baúvuru açÕsÕndan önem arz eden husus, tüketici mahkemesi veya
tüketici hakem heyetine intikal etmiú uyuúmazlÕklar ile ilgili olarak sigorta tahkim
komisyonlarÕna baúvuru yapÕlamayaca÷ÕdÕr.

163-Tüketici hakem heyetlerine yapÕlan baúvurularda Bireysel Emeklilik Sistemi
HakkÕnda Yönetmelikten yararlanmamÕz uygun mudur?

6502 sayÕlÕ Tüketicinin KorunmasÕ HakkÕnda Kanun’un “Kuruluú ve görev
alanÕ” baúlÕklÕ 66 ncÕ maddesi uyarÕnca tüketici hakem heyetleri, tüketici iúlemleri ile
tüketiciye yönelik uygulamalardan do÷abilecek uyuúmazlÕklara çözüm bulmak amacÕyla
kurulmuútur.

6502 sayÕlÕ Kanun’un, “TanÕmlar” baúlÕklÕ 3 üncü maddesinde “tüketici
iúlemi” mal veya hizmet piyasalarÕnda kamu tüzel kiúileri de dâhil olmak üzere, ticari veya
mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adÕna ya da hesabÕna hareket eden gerçek veya
tüzel kiúiler ile tüketiciler arasÕnda kurulan, eser, taúÕma, simsarlÕk, sigorta, vekâlet, bankacÕlÕk
ve benzeri sözleúmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleúme ve hukuki iúlemi ifade eder
úeklinde tanÕmlanmÕútÕr.
Söz konusu tanÕmla, daha önce yüksek yargÕ kararlarÕ ile mülga 4077 sayÕlÕ
Tüketicinin KorunmasÕ HakkÕnda Kanun dolayÕsÕyla tüketici hakem heyetlerinin görev alanÕ
dÕúÕnda bÕrakÕlan eser, taúÕma, sigorta ve bankacÕlÕk sözleúmeleri 6502 sayÕlÕ Kanun
dolayÕsÕyla tüketici hakem heyetlerinin görev alanÕna alÕnmÕú olmaktadÕr
Sigorta, bireysel emeklilik sözleúmeleri gibi alanlarda 6502 sayÕlÕ Kanunda özel
düzenlemeler yer almamakla birlikte, 6502 sayÕlÕ Kanun’un “Di÷er hükümler” baúlÕklÕ 83 üncü
maddesinde, 6502 sayÕlÕ Kanun’da hüküm bulunmayan hallerde genel hükümlerin
uygulanaca÷Õ düzenlenmiútir.
Bu ba÷lamda bireysel emeklilik sözleúmeleri gibi, 6502 sayÕlÕ Kanun’da
düzenlenmemiú uyuúmazlÕklarda, konuyu düzenleyen Bireysel Emeklilik Tasarruf ve YatÕrÕm
Sistemi Kanunu, Bireysel Emeklilik Sistemi HakkÕnda Yönetmelik gibi özel ve Türk Borçlar
Kanunu, Türk Ticaret Kanunu gibi genel mevzuat hükümlerinin de incelenerek karar verilmesi
gerekti÷i de÷erlendirilmektedir.
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XIX- ÖN ÖDEMELø KONUT SATIùINA
øLøùKøN SORULAR
164-Bütün gayrimenkul satÕú sözleúmeleri ön
ödemeli konut satÕú hükümlerine tabi midir?

Bir gayrimenkulün ön ödemeli konut satÕú
hükümlerine tabi olmasÕ için, 6502 sayÕlÕ

Tüketicinin KorunmasÕ HakkÕnda Kanun’un “Ön ödemeli konut satÕú sözleúmeleri”
baúlÕklÕ 40 ÕncÕ maddesinin 1 inci fÕkrasÕ gere÷i, konut amaçlÕ bir taúÕnmazÕn satÕú
bedelinin bir kÕsmÕnÕn veya tamamÕnÕn önceden ödeniyor; tesliminin ise sonradan yapÕlÕyor
olmasÕ gerekmektedir. Bitmiú ve teslime hazÕr di÷er bir ifadeyle, kat mülkiyet tapusu
verilebilen veya kat irtifak tapusu ile birlikte zilyetli÷i devredilebilen konutlarÕn satÕúÕ ön
ödemeli konut satÕúÕ kapsamÕnda bulunmamaktadÕr.
Di÷er taraftan, taúÕnmazÕn “konut” vasfÕnÕ taúÕmasÕ gerekmektedir. Ön Ödemeli
Konut SatÕúlarÕ HakkÕnda Yönetmelik’in TanÕmlar baúlÕklÕ 4 üncü maddesinin
birinci fÕkrasÕnÕn (e) bendinde konut, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayÕlÕ Kat Mülkiyeti
Kanununa tabi mesken amaçlÕ kullanÕlan ya da mesken niteli÷i taúÕmamakla birlikte
tüketicilerin kullanÕmÕna sunulan her türlü ba÷ÕmsÕz bölüm olarak tanÕmlanmÕútÕr. Bu
ba÷lamda, dükkan, ofis vb. ticari nitelikteki taúÕnmazlar ile kat karúÕlÕ÷Õ inúaat sözleúmesine
konu arsa sahibine iliúkin menfaatler ön ödemeli konut satÕúÕ kapsamÕnda bulunmamaktadÕr.

165-Ön ödemeli konut satÕúÕ sözleúmesinin kurulmasÕndan en az bir gün önce
verilmesi zorunlu tutulan ön bilgilendirme formunun zorunlu içeri÷inde hangi
bilgilerin bulunmasÕ gerekmektedir?

6502 sayÕlÕ Tüketicinin KorunmasÕ HakkÕnda Kanun’un “Ön ödemeli konut
satÕú sözleúmeleri” baúlÕklÕ 40 ÕncÕ maddesinin 2 nci fÕkrasÕ ve Ön Ödemeli Konut
SatÕúlarÕ HakkÕnda Yönetmelik’in 5 inci maddesi gere÷i tüketicilere, sözleúmenin
kurulmasÕndan en az bir gün önce verilmesi zorunlu tutulan ön bilgilendirme formunun
içeri÷inde aúa÷Õdaki bilgilerin bulunmasÕ zorunludur:
a) SatÕcÕnÕn adÕ veya unvanÕ, açÕk adresi, telefon numarasÕ ve varsa MERSøS numarasÕ
ile di÷er iletiúim bilgileri,
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b) Sözleúme konusu konuta iliúkin ba÷ÕmsÕz bölümün yer aldÕ÷Õ ada, parsel, blok,
konum, kat ve benzeri temel nitelik bilgileri ile PlanlÕ Alanlar Tip ømar Yönetmeli÷ine göre
belirlenen ba÷ÕmsÕz bölüm net ve brüt alanlarÕ,
c) Konutun tüm vergiler dâhil Türk LirasÕ olarak peúin ve taksitli toplam satÕú fiyatÕ;
varsa teslim ve di÷er masraflara iliúkin bilgi,
ç) Varsa faiz miktarÕ ve faizin hesaplandÕ÷Õ yÕllÕk oran,
d) Tüketicinin cayma ve sözleúmeden dönme hakkÕna iliúkin bilgiler,
e) Konutun teslim tarihi,
f) Verilecek teminata iliúkin bilgiler,
g) YapÕ ruhsatÕnÕn alÕnÕú tarihi,
÷) Yönetim planÕna uygun olarak genel giderlere katÕlÕma iliúkin bilgiler.
YukarÕda yer alan bilgileri içeren ön bilgilendirme formuna ek olarak tüketiciye,
ba÷ÕmsÕz bölüm planÕ, vaziyet planÕ, kat planÕ ve satÕn alaca÷ÕnÕz konutta kullanÕlan ürünlere
iliúkin teknik bilgileri içeren mahal listesi (teknik úartname) verilmek zorundadÕr.
Verilecek teminatÕn bina tamamlama sigortasÕ olmasÕ halinde, Hazine MüsteúarlÕ÷Õ
tarafÕndan yürürlü÷e konulan Bina Tamamlama SigortasÕ Genel ùartlarÕ gere÷i tüketiciye
verilmesi zorunlu bulunan bina tamamlama sigortasÕna iliúkin önemli hususlar formu, ön
bilgilendirme formuna ek olarak tüketiciye verilmelidir.

166-Ön ödemeli konut satÕú sözleúmesinin zorunlu içeri÷inde hangi bilgilerin
bulunmasÕ gerekmektedir?

Ön Ödemeli Konut SatÕúlarÕ HakkÕnda Yönetmelik’in 7 nci maddesi
uyarÕnca, ön ödemeli konut satÕú sözleúmesinin içeri÷inde aúa÷Õdaki bilgilerin bulunmasÕ
zorunludur:
a) SatÕcÕnÕn adÕ veya unvanÕ, açÕk adresi, telefon numarasÕ ve varsa MERSøS numarasÕ
ile di÷er iletiúim bilgileri,
b) Tüketicinin adÕ, soyadÕ, açÕk adresi, telefon numarasÕ ve varsa di÷er iletiúim
bilgileri,
c) Sözleúmenin düzenlendi÷i tarih,
ç) Sözleúme konusu konuta iliúkin ba÷ÕmsÕz bölümün yer aldÕ÷Õ ada, parsel, blok,
konum, kat ve benzeri temel nitelik bilgileri ile PlanlÕ Alanlar Tip ømar Yönetmeli÷ine göre
belirlenen ba÷ÕmsÕz bölüm net ve brüt alanlarÕ,
d) Konutun tüm vergiler dâhil Türk LirasÕ olarak satÕú fiyatÕ, varsa teslim ve di÷er
masraflara iliúkin bilgi,
e) Konutun tüm vergiler dâhil Türk LirasÕ olarak toplam taksitli satÕú fiyatÕ; varsa
teslim ve di÷er masraflara iliúkin bilgi,
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f) Faiz miktarÕ ve faizin hesaplandÕ÷Õ yÕllÕk oran ve sözleúmede belirlenen faiz oranÕnÕn
yüzde otuz fazlasÕnÕ geçmemek üzere gecikme faiz oranÕ,
g) Tüketicinin temerrüde düúmesinin hukuki sonuçlarÕ,
÷) Ön ödeme tutarÕ,
h) Ödeme planÕ ve ödemelerin yapÕlaca÷Õ banka ve hesap bilgileri,
Õ) Cayma hakkÕnÕn kullanÕlma úartlarÕ, süresi ve usulüne iliúkin bilgiler,
i) Sözleúmeden dönme hakkÕnÕn kullanÕlma úartlarÕ, süresi, usulü ile tazminata iliúkin
bilgiler,
j) Cayma ve sözleúmeden dönme bildirimlerinin yapÕlaca÷Õ açÕk adres bilgileri,
k) Verilen teminata iliúkin bilgiler,
l) Konutun teslim tarihi ve úekli,
m) YapÕ ruhsatÕnÕn alÕnÕú tarihi,
n) Konutun ortak giderlerine iliúkin bilgiler,
o) Tüketicilerin uyuúmazlÕk konusundaki baúvurularÕnÕ tüketici mahkemesine veya
tüketici hakem heyetine yapabileceklerine dair bilgi.
Peúin ödemede bulunulan ön ödemeli konut satÕú sözleúmelerinde (e), (f), (g), (÷) ve (h)
bentlerinde yer alan hükümler aranmaz.

167-Ön ödemeli konut satÕú sözleúmesi imzalanmadan önce satÕcÕ, tüketiciden
ödeme yapmasÕnÕ veya kaparo vermesini isteyebilir mi?

6502 sayÕlÕ Kanun’un “ùekil úartÕ” baúlÕklÕ 41 inci maddesinin 2 nci
fÕkrasÕna ve Ön Ödemeli Konut SatÕúlarÕ HakkÕnda Yönetmelik’in “ùekil úartÕ”
baúlÕklÕ 6 ncÕ maddesinin 2 nci fÕkrasÕ uyarÕnca satÕcÕ, geçerli bir sözleúme yapÕlmÕú
olmadÕkça tüketiciden herhangi bir isim altÕnda ödeme yapmasÕnÕ veya tüketiciyi borç altÕna
sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez.

168-Ön ödemeli konut satÕú sözleúmeleri satÕcÕ ve tüketici arasÕnda akdedilen adi
bir sözleúme ile kurulabilir mi?

6502 sayÕlÕ Kanun’un “ùekil úartÕ” baúlÕklÕ 41 inci maddesinin 1 inci fÕkrasÕ
ve Ön Ödemeli Konut SatÕúlarÕ HakkÕnda Yönetmelik’in “ùekil úartÕ” baúlÕklÕ 6 ncÕ
maddesinin 1 inci fÕkrasÕ gere÷i, ön ödemeli konut satÕúÕ resmi úekil úartÕna tabidir. Geçerli
bir satÕú iki úekilde gerçekleútirilebilir:
a) Kat irtifakÕ devrinin tüketici lehine tapu siciline tescil edilmesiyle birlikte yapÕlacak
bir yazÕlÕ sözleúme úeklinde veya
b) Noterliklerde düzenleme úeklinde yapÕlan satÕú vaadi sözleúmesiyle.
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Aksi halde sözleúme geçersizdir.

169-Ön bilgilendirme formunun ve sözleúmenin belirli bir punto büyüklü÷ünde
yazÕlmasÕ zorunlu mudur?

6502 sayÕlÕ Kanun’un “Temel ilkeler” baúlÕklÕ 4 üncü maddesinin 1 inci
fÕkrasÕ ve Ön Ödemeli Konut SatÕúlarÕ HakkÕnda Yönetmelik’in “Ön bilgilendirme”
baúlÕklÕ 5 inci ve “Sözleúmenin zorunlu içeri÷i” baúlÕklÕ 7 nci maddeleri gere÷i, ön
ödemeli konut satÕúlarÕnda ön bilgilendirmenin ve sözleúmenin en az 12 punto büyüklü÷ünde,
anlaúÕlabilir bir dilde, açÕk, sade ve okunabilir bir úekilde yazÕlmasÕ zorunludur.

170-Tüketici sözleúmenin bir örne÷ini talep edebilir mi?

Ön Ödemeli Konut SatÕúlarÕ HakkÕnda Yönetmelik’in “Sözleúmenin zorunlu
içeri÷i” baúlÕklÕ 7 nci maddesi uyarÕnca, sözleúmenin bir örne÷inin tüketiciye verilmesi
zorunludur.

171-Tüketicinin sözleúme kurulduktan sonra sözleúmeyi sonlandÕrma hakkÕ var
mÕdÕr?

6502 sayÕlÕ Kanun’un “Cayma hakkÕ” baúlÕklÕ 43 üncü maddesinin 1 inci
fÕkrasÕ ve Ön Ödemeli Konut SatÕúlarÕ HakkÕnda Yönetmelik’in “Cayma hakkÕ”
baúlÕklÕ 8 inci maddesinin 1 inci fÕkrasÕ uyarÕnca tüketici, sözleúmenin kuruldu÷u tarihten
itibaren 14 gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai úart ödemeksizin
sözleúmeden cayma hakkÕna sahiptir.

6502 sayÕlÕ Kanun’un “Sözleúmeden dönme” baúlÕklÕ 45 inci maddesinin 1
inci fÕkrasÕ ve Ön Ödemeli Konut SatÕúlarÕ HakkÕnda Yönetmelik’in “Sözleúmeden
dönme” baúlÕklÕ 9 uncu maddesinin 1 inci fÕkrasÕna göre, tüketicinin ön ödemeli konut
satÕúÕnda sözleúme tarihinden itibaren, caymaya iliúkin haklarÕ saklÕ kalmak kaydÕyla, yirmi
dört aya kadar herhangi bir gerekçe göstermeden sözleúmeden dönme hakkÕ vardÕr.
Tüketici tarafÕndan sözleúmeden dönülmesi durumunda, 6502 sayÕlÕ Kanun’un
“Sözleúmeden dönme” baúlÕklÕ 45 inci maddesinin 1 inci fÕkrasÕ ve Ön Ödemeli
Konut SatÕúlarÕ HakkÕnda Yönetmelik’in “Sözleúmeden dönme” baúlÕklÕ 9 uncu
maddesinin 3 üncü fÕkrasÕ uyarÕnca satÕcÕ:
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a) Konutun satÕúÕ veya satÕú vaadi sözleúmesi nedeniyle oluúan vergi, harç ve benzeri
yasal yükümlülüklerden do÷an masraflar ile
b) Sözleúme tarihinden itibaren ilk üç ay için sözleúme bedelinin yüzde ikisine, üç ila altÕ
ay arasÕ için yüzde dördüne, altÕ ila on iki ay arasÕ için yüzde altÕsÕna ve on iki ila yirmi
dört ay arasÕ için de yüzde sekizine kadar tazminatÕn ödenmesini isteyebilir.

Ön Ödemeli Konut SatÕúlarÕ HakkÕnda Yönetmelik’in “Sözleúmeden
dönme” baúlÕklÕ 9 uncu maddesinin 4 üncü ve 5 inci fÕkrasÕ ile aynÕ Yönetmelik’in
“Proje de÷iúiklikleri” baúlÕklÕ 11 inci maddesine göre, tüketicinin sözleúmeden dönme
hakkÕnÕ, aúa÷Õda sayÕlan bazÕ özel durumlarda, devir veya teslime kadar vergi, harç, masraf,
tazminat ve benzeri adlar altÕnda herhangi bir bedel ödemeksizin kullanabilmesi mümkündür:
a) SatÕcÕnÕn yükümlülüklerini hiç ya da gere÷i gibi yerine getirmemesi,
b) Tüketicinin ölmesi,
c) Tüketicinin kazanç elde etmekten sürekli olarak yoksun kalmasÕ sebebiyle ön
ödemeleri yapamayacak duruma düúmesi,
ç) Tüketicinin kazanç elde etmekten sürekli olarak yoksun kalmasÕ sebebiyle
sözleúmenin yerine ola÷an koúullarla yapÕlacak bir taksitle satÕú sözleúmesinin konulmasÕna
iliúkin önerisinin satÕcÕ tarafÕndan kabul edilmemesi,
d) Bir konutun birden fazla tüketiciye satÕlmasÕ nedeniyle tüketicinin sözleúmeden
dönmesi,
e) Yasal zorunluluklardan veya mücbir sebep hallerinden kaynaklanmayan
nedenlerle projede de÷iúiklik yapÕlmasÕ halinde tüketicinin sözleúmeden dönmesi.

172-Tüketicinin cayma ve sözleúmeden dönme hakkÕnÕn kullanmasÕ durumunda
dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Ön Ödemeli Konut SatÕúlarÕ HakkÕnda Yönetmelik’in “Cayma hakkÕ” baúlÕklÕ
8 inci maddesinin 2 nci fÕkrasÕ ve aynÕ Yönetmelik’in “Sözleúmeden dönme”
baúlÕklÕ 9 uncu maddesinin 2 nci fÕkrasÕ gere÷i, tüketici tarafÕndan cayma ve/veya
sözleúmeden dönme hakkÕnÕn kullanÕldÕ÷Õna dair bildirimin süresi içinde satÕcÕya noterlikler
aracÕlÕ÷Õyla yöneltilmesi yeterlidir.

173-Cayma veya sözleúmeden dönme hakkÕnÕn kullanÕlmasÕ durumunda,
tüketicinin satÕcÕya ödemiú oldu÷u tutar ve tüketiciyi borç altÕna sokan
belgeler talep edilebilir mi?
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Tüketici tarafÕndan cayma hakkÕnÕn kullanÕlmasÕ durumunda, Ön Ödemeli Konut
SatÕúlarÕ HakkÕnda Yönetmelik’in “Cayma hakkÕ” baúlÕklÕ 8 inci maddesinin 5 inci
fÕkrasÕ gere÷i, tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altÕna sokan her türlü
belge, cayma bildiriminin satÕcÕya ulaútÕ÷Õ tarihten itibaren en geç 14 gün içinde tüketiciye
geri verilir.
Tüketici tarafÕndan sözleúmeden dönülmesi durumunda, 6502 sayÕlÕ Kanun’un
“Sözleúmeden dönme” baúlÕklÕ 45 inci maddesinin 3 üncü fÕkrasÕ ve Ön Ödemeli
Konut SatÕúlarÕ HakkÕnda Yönetmelik’in “Sözleúmeden dönme” baúlÕklÕ 9 uncu
maddesinin 6 ncÕ fÕkrasÕ gere÷i, tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç
altÕna sokan her türlü belge, dönme bildiriminin satÕcÕya ulaútÕ÷Õ tarihten itibaren en geç 180
gün içinde tüketiciye geri verilir.

Cayma hakkÕna iliúkin, 6502 sayÕlÕ Kanun’un 43 üncü maddesinin 3 üncü
fÕkrasÕ ve Ön Ödemeli Konut SatÕúlarÕ HakkÕnda Yönetmelik’in 8 inci maddesinin 6
ncÕ fÕkrasÕ ile;
Sözleúmeden dönme hakkÕna iliúkin, 6502 sayÕlÕ Kanun’un 45 inci
maddesinin 3 üncü fÕkrasÕ ve Ön Ödemeli Konut SatÕúlarÕ HakkÕnda Yönetmelik’in
9 uncu maddesinin 8 inci fÕkrasÕ gere÷i:
SatÕcÕnÕn aldÕ÷Õ bedeli ve tüketiciyi borç altÕna sokan her türlü belgeyi tüketiciye iade
etti÷i tarihten itibaren 10 gün içinde, tüketicinin de kat irtifakÕ tapusu vb. edinimlerini satÕcÕya
iade etmesi gerekmektedir.

174-TaúÕnmazÕ ba÷lÕ kredi ile alan tüketicinin cayma hakkÕnÕ kullanmasÕ
durumunda, konut finansmanÕ kuruluúu tarafÕndan tüketiciden herhangi bir
bedel talep edilebilir mi?

6502 sayÕlÕ Kanun’un “Cayma hakkÕ” baúlÕklÕ 43 üncü maddesinin 2 nci
fÕkrasÕ ve Ön Ödemeli Konut SatÕúlarÕ HakkÕnda Yönetmelik’in “Cayma hakkÕ”
baúlÕklÕ 8 inci maddesinin 3 üncü fÕkrasÕ uyarÕnca, taúÕnmazÕn kÕsmen veya tamamen
ba÷lÕ krediyle alÕnmasÕ durumunda, ba÷lÕ kredi sözleúmesi, sözleúmenin kuruldu÷u tarihte
hüküm do÷urmak üzere cayma hakkÕ süresi sonunda yürürlü÷e girer. Konut finansmanÕ
kuruluúunun cayma hakkÕ süresi içinde tüketiciden faiz, komisyon, yasal yükümlülük ve
benzeri isimler altÕnda herhangi bir masraf talep etmesi mümkün de÷ildir.

175-Ön ödemeli konut satÕú sözleúmelerinde konutun teslim úartlarÕ nelerdir?
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6502 sayÕlÕ Kanun’un “Konutun teslimi” baúlÕklÕ 44 üncü maddesine ve Ön
Ödemeli Konut SatÕúlarÕ HakkÕnda Yönetmelik’in “Konutun teslimi” baúlÕklÕ 10
uncu maddesi uyarÕnca, konutun teslimi iki úekilde gerçekleútirilebilir:
a) Kat mülkiyetine konu konutun tüketici adÕna tescili,
b) Kat irtifakÕna konu konutun tüketici adÕna tapu siciline tescil edilmesiyle birlikte
konutun oturmaya elveriúli bir úekilde zilyetli÷inin devri.

YukarÕda belirtilen hükümler uyarÕnca, konutun sadece anahtarÕnÕn teslim
edilmiú olmasÕnÕn konutun resmi úekilde teslim edilmiú oldu÷u anlamÕna
gelmedi÷i de÷erlendirilmektedir.

176-Ön ödemeli konut satÕú sözleúmesinin akdinden sonra, satÕcÕnÕn tüketicinin
bilgisi dÕúÕnda proje de÷iúikli÷i yapabilmesi mümkün müdür?

Ön Ödemeli Konut SatÕúlarÕ HakkÕnda Yönetmelik’in “Proje de÷iúiklikleri”
baúlÕklÕ 11 inci maddesi uyarÕnca, sözleúmeye konu konutun yer aldÕ÷Õ projede sonradan
de÷iúiklik yapÕlmasÕ durumunda, bu de÷iúikli÷in tüketiciye yazÕlÕ olarak veya kalÕcÕ veri
saklayÕcÕsÕ ile bildirilmesi zorunludur. Tüketici yapÕlan proje de÷iúikli÷ini kabul etmeyerek 1 ay
içinde vergi, harç, masraf, tazminat ve benzeri adlar altÕnda hiçbir bedel ödemeksizin
sözleúmeden dönebilir.
Proje de÷iúikli÷inin yasal zorunluluklardan veya mücbir sebep hallerinden
kaynaklanmasÕ durumunda, 6502 sayÕlÕ Kanun’un “Sözleúmeden dönme” baúlÕklÕ 45

inci maddesinin 1 inci fÕkrasÕ ve Ön Ödemeli Konut SatÕúlarÕ HakkÕnda
Yönetmelik’in “Sözleúmeden dönme” baúlÕklÕ 9 uncu maddesinin 3 üncü fÕkrasÕ
uyarÕnca satÕcÕ, konutun satÕúÕ veya satÕú vaadi sözleúmesi nedeniyle oluúan vergi, harç ve
benzeri yasal yükümlülüklerden do÷an masraflar ile sözleúme tarihinden itibaren, ilk üç ay
için sözleúme bedelinin yüzde ikisine, üç ila altÕ ay arasÕ için yüzde dördüne, altÕ ila on iki ay
arasÕ için yüzde altÕsÕna ve on iki ila yirmi dört ay arasÕ için de yüzde sekizine kadar tazminatÕn
ödenmesini isteyebilir.
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XXøù
YERø
DIùINDA
KURULAN
SÖZLEùMELERE øLøùKøN SORULAR
177-øú yeri dÕúÕnda kurulan sözleúmelerde ön
bilgilendirmenin yazÕlÕ yapÕlmasÕ halinde ayrÕ bir
kâ÷Õtta mÕ verilmesi gerekmektedir?

øú Yeri DÕúÕnda Kurulan Sözleúmeler Yönetmeli÷inin “Ön bilgilendirme”
baúlÕklÕ 5 inci maddesinin 1 inci fÕkrasÕ uyarÕnca tüketicilerin, iú yeri dÕúÕnda kurulan
sözleúme ya da buna karúÕlÕk gelen herhangi bir teklif ile ba÷lanmadan önce;
¾
¾
¾
¾

Sözleúme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri,
SatÕcÕ veya sa÷layÕcÕnÕn adÕ veya unvanÕ ile iletiúim bilgileri,
Mal veya hizmetin Türk LirasÕ olarak vergiler dâhil toplam fiyatÕ,
Cayma hakkÕnÕn oldu÷u durumlarda, cayma hakkÕnÕn kullanÕlma úartlarÕ

hususlarÕnda satÕcÕ veya sa÷layÕcÕlar tarafÕndan, en az on iki punto büyüklü÷ünde,
anlaúÕlabilir bir dilde, açÕk, sade ve okunabilir bir úekilde yazÕlÕ olarak veya kalÕcÕ veri
saklayÕcÕsÕ ile bilgilendirilmeleri gerekmektedir.

YukarÕda belirtilen hüküm uyarÕnca, ön bilgilendirmenin sözleúmeden ayrÕ
olarak yazÕlÕ veya kalÕcÕ veri saklayÕcÕsÕ ile yapÕlmasÕ gerekti÷i
de÷erlendirilmektedir.

178-Tüketicinin yabancÕ uyruklu olmasÕ veya Türkçe bilmemesi durumunda iú yeri
dÕúÕnda kurulan sözleúmelere iliúkin cayma hakkÕ ne úekilde kullanÕlabilir?

øú yeri dÕúÕnda kurulan sözleúmelere iliúkin cayma hakkÕnÕn, bir vekil aracÕlÕ÷Õ ile
kullanÕlabilece÷i veya sözleúmenin içeri÷inden nasÕl haberdar olunup sözleúme yapma kararÕ
alÕndÕ ise, cayma hakkÕnÕn da benzer yöntemle örne÷in Türkçe bilen birisinin yardÕmÕ ile
kullanÕlabilece÷i de÷erlendirilmektedir.
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179-øú yeri dÕúÕnda kurulan sözleúmelerde cayma bildiriminin 14 günlük süre
içerisinde telefonla karúÕ tarafa yöneltilmesi yeterli midir?

øú Yeri DÕúÕnda Kurulan Sözleúmeler Yönetmeli÷inin “Cayma hakkÕnÕn
kullanÕmÕ” baúlÕklÕ 10 uncu maddesinin 1 inci fÕkrasÕnda, cayma hakkÕnÕn kullanÕldÕ÷Õna
dair bildirimin cayma hakkÕ süresi dolmadan, yazÕlÕ olarak veya kalÕcÕ veri saklayÕcÕsÕ ile
satÕcÕ veya sa÷layÕcÕya yöneltilmesi gerekti÷i ifade edildi÷inden cayma bildiriminin telefonla
iletilmesinin yeterli olmadÕ÷Õ;

AynÕ Yönetmelik maddesinin 4 üncü fÕkrasÕ uyarÕnca cayma hakkÕnÕn
kullanÕmÕna iliúkin ispat yükümlülü÷ünün tüketiciye ait olmasÕ nedeniyle, cayma
hakkÕnÕn noter marifetiyle, iadeli taahhütlü mektupla ya da telgraf ile
satÕcÕya/sa÷layÕcÕya bildirilmesinin veya yazÕlÕ cayma bildiriminin, teslim aldÕ÷Õna
dair imzasÕ karúÕlÕ÷Õnda satÕcÕya/sa÷layÕcÕya teslim edilmesinin gerekti÷i, bu
úekilde
ispat
külfetinin
yerine
getirilmesinin
sa÷lanabilece÷i
de÷erlendirilmektedir.

180-øú yeri dÕúÕnda kurulan sözleúmelerde tüketiciye, telefonla cayma hakkÕnÕn
kullanÕlabilece÷inin söylenmesi, ancak telefonla kullanÕlan cayma hakkÕnÕn
iúleme alÕnmayarak sözleúmenin bedelinin tahsili yoluna gidilmesi
durumunda, telefon konuúmalarÕna iliúkin dökümlerin bulunmasÕ halinde
cayma hakkÕnÕn kullanÕldÕ÷Õ kabul edilebilir mi veya yanlÕú bilgilendirmenin
úahit ile ispatÕ halinde cayma hakkÕnÕn kullanÕmÕ mümkün olur mu?

øú Yeri DÕúÕnda Kurulan Sözleúmeler Yönetmeli÷inin “Cayma hakkÕnÕn
kullanÕmÕ” baúlÕklÕ 10 uncu maddesinin 1 inci fÕkrasÕ uyarÕnca, cayma hakkÕnÕn
kullanÕldÕ÷Õna dair bildirimin cayma hakkÕ süresi dolmadan, yazÕlÕ olarak veya kalÕcÕ veri
saklayÕcÕsÕ ile satÕcÕ veya sa÷layÕcÕya yöneltilmesi gerekmektedir. Telefon dökümünden

konuúma içeri÷inin neye iliúkin oldu÷u ispat edilemeyece÷inden, cayma hakkÕnÕn
kullanÕmÕnda yazÕlÕ ya da kalÕcÕ veri saklayÕcÕsÕ dÕúÕndaki yöntemlerin kabul
edilemeyece÷i;
Bununla birlikte, øú Yeri DÕúÕnda Kurulan Sözleúmeler Yönetmeli÷inin “Eksik
bilgilendirme” baúlÕklÕ 9 uncu maddesinin 2 nci fÕkrasÕ uyarÕnca, satÕcÕ veya
sa÷layÕcÕnÕn Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklere aykÕrÕ hareket etti÷i veya tüketiciyi cayma
hakkÕ konusunda gerekti÷i úekilde bilgilendirmedi÷inin kanÕtlanabildi÷i durumlarda, cayma
hakkÕnÕn kullanÕm süresi 1 yÕl+14 güne uzayaca÷Õndan, bu süre içerisinde usulüne uygun bir
úekilde cayma bildiriminde bulunulabilece÷i de÷erlendirilmektedir.
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Di÷er taraftan, Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeli÷inin “øncelemenin
úekli” baúlÕklÕ 18 inci maddesinde, gerekli görülmesi halinde taraflarÕn ve bilirkiúinin
dinlenebilece÷i düzenlenmiú ancak tanÕk dinlenmesine iliúkin herhangi bir düzenleme
yapÕlmamÕútÕr.

181-øúyeri dÕúÕnda kurulan sözleúmelerle ilgili olarak hiçbir ödemede bulunmamÕú
olan tüketiciler, satÕcÕ veya sa÷layÕcÕlara cayma bildiriminde bulunmadan
do÷rudan tüketici hakem heyetine baúvurarak cayma talebinde bulunuyorlar.
Bu durumda nasÕl karar verilmelidir?

6502 sayÕlÕ Tüketicinin KorunmasÕ HakkÕnda Kanunun “Kuruluúu ve görev
alanÕ” baúlÕklÕ 66 ncÕ maddesinin 1 inci fÕkrasÕ ve Tüketici Hakem Heyetleri
Yönetmeli÷inin “TanÕmlar” baúlÕklÕ 4 üncü maddesinin 1 inci fÕkrasÕnÕn (ç) bendi
uyarÕnca; tüketici hakem heyetlerinin görev alanÕ, tüketici iúlemleri ile tüketiciye yönelik
uygulamalardan do÷abilecek uyuúmazlÕklara çözüm bulmak ile sÕnÕrlÕ olup, øú Yeri DÕúÕnda
Kurulan Sözleúmeler Yönetmeli÷inin “Cayma hakkÕnÕn kullanÕmÕ” baúlÕklÕ 10 uncu
maddesinde cayma hakkÕnÕn kullanÕmÕna iliúkin olarak; cayma hakkÕnÕn kullanÕldÕ÷Õna dair
bildirimin cayma hakkÕ süresi dolmadan, yazÕlÕ olarak veya kalÕcÕ veri saklayÕcÕsÕ ile satÕcÕ veya
sa÷layÕcÕya yöneltilmesi yeterlidir, hükmü yer almaktadÕr.

YukarÕda belirtilen hükümler uyarÕnca, cayma bildiriminin muhatabÕnÕn
satÕcÕ veya sa÷layÕcÕ oldu÷u, cayma bildiriminin yapÕlmasÕ ile henüz ortaya bir
uyuúmazlÕk çÕkmadÕ÷Õ; bu ba÷lamda tüketici hakem heyetlerine yapÕlan cayma
bildirimlerinde, hakkÕnda karar verilecek bir uyuúmazlÕk bulunmadÕ÷Õ
de÷erlendirilmektedir.

182-øú yeri dÕúÕnda kurulan sözleúmelerde, dijital içerikli satÕúlarÕn cayma hakkÕ
istisnasÕna girmesine iliúkin açÕklama getirilebilir mi?

øú Yeri DÕúÕnda Kurulan Sözleúmeler Yönetmeli÷inin “Cayma hakkÕnÕn
istisnalarÕ” baúlÕklÕ 14 üncü maddesinin birinci fÕkrasÕnÕn (ç) bendinde; malÕn
tesliminden sonra ambalajÕn açÕlmÕú olmasÕ halinde maddi ortamda sunulan dijital içerik ve
bilgisayar sarf malzemelerine iliúkin sözleúmeler cayma hakkÕ kullanÕlamayacak sözleúmeler
arasÕnda sayÕlmÕútÕr.
Bir sözleúmenin anÕlan istisna kapsamÕnda de÷erlendirilebilmesi için bilgisayar
yazÕlÕmÕ, oyun, müzik, video benzeri bir içeri÷e yönelik olmasÕ ve bu içeri÷in de cd/dvd, flash
disk, hafÕza kartÕ gibi fiziksel bir úekilde ve bu ortama ulaúÕlÕp ulaúÕlmadÕ÷ÕnÕ anlamaya
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yarayacak bir ambalaj içinde sunulmasÕ, ambalajÕn da tüketici tarafÕndan açÕlmÕú olmasÕ
gerekmektedir.

183-øú yeri dÕúÕnda yapÕlan úifre/aktivasyon kartÕ satÕúlarÕnda tüketicinin iste÷i
dÕúÕnda satÕcÕ tarafÕndan satÕú anÕnda aktif hale getirilmesi halinde cayma
hakkÕ kullanÕlabilir mi?

Uygulamada sÕklÕkla karúÕlaúÕlan, CD ya da internet üzerinden verilen e÷itimlerin
iúlevselli÷ini sa÷layan úifre/aktivasyon kartÕ satÕúlarÕnda; satÕúÕn esasen dijital içeri÷in
kullanÕmÕna yönelik oldu÷u dikkate alÕndÕ÷Õnda bu kartlarÕn dijital içerik kapsamÕnda oldu÷u
ve øú Yeri DÕúÕnda Kurulan Sözleúmeler Yönetmeli÷inin “Cayma hakkÕnÕn

istisnalarÕ” baúlÕklÕ 14 üncü maddesinin birinci fÕkrasÕnÕn (ç) bendi kapsamÕna
girdi÷i, ayrÕca söz konusu kartlarÕn ambalaj içerisinde satÕlmasÕ gerekti÷i ve
ambalajÕn açÕlmÕú olmasÕ halinde cayma hakkÕnÕn kullanÕlamayaca÷Õ
de÷erlendirilmektedir.

184-Kitap satÕúlarÕ cayma hakkÕ istisnasÕ kapsamÕna girmekte midir?

6502 sayÕlÕ Tüketicinin KorunmasÕ HakkÕnda Kanun ve øú Yeri DÕúÕnda
Kurulan Sözleúmeler Yönetmeli÷inde, iú yeri dÕúÕnda satÕlan fiziksel /ciltli kitaplarÕn
cayma hakkÕ istisnasÕ kapsamÕna girdi÷ine iliúkin bir düzenleme bulunmamaktadÕr. Bu
ba÷lamda, fiziksel / ciltli kitaplara iliúkin olarak iú yeri dÕúÕnda kurulan sözleúmeler cayma
hakkÕ kapsamÕna girmektedir.

Di÷er bir ifadeyle, ambalajÕnÕn açÕlÕp açÕlmadÕ÷Õndan ba÷ÕmsÕz olarak
fiziksel / ciltli kitaplara iliúkin olarak iú yeri dÕúÕnda kurulan sözleúmelerde süresi
içinde ve usulüne uygun bir úekilde bildirimde bulunmak suretiyle cayma
hakkÕnÕn kullanÕlabilece÷i de÷erlendirilmektedir.
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XXI- MESAFELø SÖZLEùMELERE øLøùKøN
SORULAR
185-WhatsApp, SMS gibi ortamlarda yapÕlan
alÕúveriúler
nedeniyle
meydana
gelen
uyuúmazlÕklar mesafeli satÕú sözleúmesi
kapsamÕnda de÷erlendirilmekte midir?

6502 sayÕlÕ Tüketicinin KorunmasÕ HakkÕnda Kanun’un “Mesafeli
sözleúmeler” baúlÕklÕ 48 inci maddesinin 1 inci fÕkrasÕnda, “ Mesafeli sözleúme, satÕcÕ
veya sa÷layÕcÕ ile tüketicinin eú zamanlÕ fiziksel varlÕ÷Õ olmaksÕzÕn, mal veya hizmetlerin
uzaktan pazarlanmasÕna yönelik olarak oluúturulmuú bir sistem çerçevesinde, taraflar
arasÕnda sözleúmenin kuruldu÷u ana kadar ve kuruldu÷u an da dâhil olmak üzere uzaktan
iletiúim araçlarÕnÕn kullanÕlmasÕ suretiyle kurulan sözleúmelerdir.” hükmü yer almaktadÕr.
Söz konusu düzenleme uyarÕnca “mesafeli sözleúme”, satÕcÕ veya sa÷layÕcÕ ile
tüketicinin “eú zamanlÕ fiziksel varlÕ÷Õ olmaksÕzÕn” mal veya hizmetlerin “uzaktan
pazarlanmasÕna yönelik olarak oluúturulmuú bir sistem çerçevesinde” taraflar
arasÕnda sözleúmenin kuruldu÷u ana kadar ve kuruldu÷u an da dâhil olmak üzere “uzaktan
iletiúim araçlarÕnÕn kullanÕlmasÕ suretiyle” kurulan sözleúmedir ve bir sözleúmenin
mesafeli sözleúme olarak kabul edilebilmesi için, bu üç koúulun bir arada bulunmasÕ
gerekmektedir.

Mesafeli olarak kurulan sözleúmenin herhangi bir basama÷Õna aracÕlÕk
ediyorsa ve “satÕcÕ veya sa÷layÕcÕ ile tüketicinin eú zamanlÕ fiziksel varlÕ÷Õ
olmamasÕ” ile “mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasÕna yönelik olarak
oluúturulmuú bir sistem çerçevesinde kurulmasÕ” koúullarÕnÕ da sa÷lÕyorsa,
WhatsApp ya da SMS gibi ortamlarda yapÕlan sözleúmelerin, mesafeli sözleúme
olarak kabul edilece÷i de÷erlendirilmektedir.

186-Mesafeli olarak satÕn alÕnan bir malÕn stokta bulunmadÕ÷Õ gerekçesiyle, satÕú
sözleúmesinin satÕcÕ tarafÕndan tek taraflÕ olarak feshedilerek bedelin
tüketiciye iade edilmesi durumunda tüketicinin haklarÕ nelerdir?

Mesafeli Sözleúmeler Yönetmeli÷i'nin "Sözleúmenin ifasÕ ve teslimat"
baúlÕklÕ 16 ncÕ maddesinin 4 üncü fÕkrasÕnda yer alan "Sipariú konusu mal ya da
hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsÕzlaútÕ÷Õ hallerde satÕcÕ veya sa÷layÕcÕnÕn bu
durumu ö÷rendi÷i tarihten itibaren üç gün içinde tüketiciye yazÕlÕ olarak veya kalÕcÕ veri
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saklayÕcÕsÕ ile bildirmesi ve varsa teslimat masraflarÕ da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm
ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmesi zorunludur.

MalÕn stokta bulunmamasÕ durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin
imkânsÕzlaúmasÕ olarak kabul edilmez" düzenlemesiyle, malÕn stokta
bulunmamasÕ
durumunun,
satÕcÕnÕn
ediminin
yerine
getirmesinin
imkânsÕzlaúmasÕ olarak kabul edilmeyece÷i açÕkça düzenlenmiútir.
Edimini yerine getirememekte geçerli bir sebebi olmaksÕzÕn, satÕcÕ tarafÕndan satÕúÕn
tek taraflÕ olarak feshedilip tüketiciye bedel iadesi yapÕlmasÕ durumunda, satÕcÕnÕn satÕúa
zorlanmasÕ gibi bir mekanizma bulunmamaktadÕr. Di÷er taraftan zararÕnÕn tazmini

amacÕyla tüketicinin, satÕcÕya karúÕ genel hukuk kurallarÕ çerçevesinde hak
arama yoluna baúvurabilece÷i de÷erlendirilmektedir.

187-Mesafeli yöntemle yapÕlan bir alÕúveriúte malÕn tüketiciye gönderim süresi en
fazla ne kadardÕr?

Mesafeli Sözleúmeler Yönetmeli÷i'nin "Sözleúmenin ifasÕ ve teslimat"
baúlÕklÕ 16 ncÕ maddesinin 1 inci fÕkrasÕnda “SatÕcÕ veya sa÷layÕcÕ, tüketicinin
sipariúinin kendisine ulaútÕ÷Õ tarihten itibaren taahhüt etti÷i süre içinde edimini yerine
getirmek zorundadÕr. Mal satÕúlarÕnda bu süre her halükarda otuz günü geçemez.” hükmü
düzenlenmiútir.

YukarÕda belirtilen hüküm uyarÕnca, tüketiciye mesafeli satÕú
sözleúmesinde belirli bir süre taahhüt edilmiúse o süre içinde, herhangi bir
taahhütte bulunulmamÕú ise en fazla 30 gün içinde malÕn teslim edilmesi
gerekmektedir.

188-Mesafeli yöntemle yapÕlan alÕúveriúlerde, cayma hakkÕ süresi içerisinde,
tüketicinin malÕ satÕcÕya sadece iade etmesiyle cayma hakkÕ kullanÕlmÕú
sayÕlmakta mÕdÕr?

Mesafeli Sözleúmeler Yönetmeli÷i’nin “Cayma hakkÕnÕn kullanÕmÕ” baúlÕklÕ
11 inci maddesinin 1 inci fÕkrasÕnda, “Cayma hakkÕnÕn kullanÕldÕ÷Õna dair bildirimin
cayma hakkÕ süresi dolmadan, yazÕlÕ olarak veya kalÕcÕ veri saklayÕcÕsÕ ile satÕcÕ veya
sa÷layÕcÕya yöneltilmesi yeterlidir.” hükmü bulunmaktadÕr.
Söz konusu hükme göre cayma hakkÕnÕn kullanÕldÕ÷Õna dair bildirimin, yazÕlÕ olarak
veya kÕsa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafÕza kartÕ ve benzeri
ortamlarÕ ifade eden kalÕcÕ veri saklayÕcÕsÕ ile satÕcÕ/sa÷layÕcÕya yöneltilmesi gerekmektedir.
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Bununla beraber bu hakkÕn adÕ geçen Yönetmelik ekinde yer alan form aracÕlÕ÷Õyla veya
cayma kararÕnÕ bildiren açÕk bir beyan ile de kullanÕlabilece÷i düzenlenmiútir.

YukarÕda belirtilen hüküm uyarÕnca, cayma hakkÕ süresi içinde, malÕn iade
edilmesinin cayma hakkÕnÕn kullanÕldÕ÷Õ anlamÕna gelmedi÷i, tüketicinin en
azÕndan bu hakkÕ kullandÕ÷ÕnÕ belirten açÕk bir beyanda da bulunmasÕ gerekti÷i,
bununla beraber ispat sÕkÕntÕsÕ nedeniyle telefon ile cayma hakkÕnÕn
kullanÕlamayaca÷Õ de÷erlendirilmektedir.

189-Mesafeli yöntemle yapÕlan alÕúveriúlerde cayma bildiriminin ilgili firmanÕn
belirtilen adresine ulaúmamasÕ halinde cayma hakkÕ kullanÕlmÕú sayÕlÕr mÕ?

Mesafeli Sözleúmeler Yönetmeli÷i'nin “Cayma hakkÕnÕn kullanÕmÕ” baúlÕklÕ
11 inci maddesinin 1 inci fÕkrasÕnda “Cayma hakkÕnÕn kullanÕldÕ÷Õna dair bildirimin
cayma hakkÕ süresi dolmadan, yazÕlÕ olarak veya kalÕcÕ veri saklayÕcÕsÕ ile satÕcÕ veya
sa÷layÕcÕya yöneltilmesi yeterlidir.” hükmü bulunmaktadÕr.

YukarÕda belirtilen hüküm uyarÕnca, cayma hakkÕnÕn kullanÕldÕ÷Õna dair
bildirimin cayma hakkÕ süresi dolmadan satÕcÕ veya sa÷layÕcÕya yöneltilmesinin
yeterli oldu÷u, ulaúmÕú olmasÕnÕn gerekmedi÷i; di÷er taraftan ispat
yükümlülü÷ünün tüketiciye ait oldu÷u hususu göz önünde bulundurularak,
cayma hakkÕnÕn ispat edilebilir úekilde kullanÕlmasÕnÕn yerinde oldu÷u
de÷erlendirilmektedir.

190-KapÕda ödemeli yöntemle satÕn alÕnan mallara iliúkin mesafeli sözleúmede,
tüketicinin ödeme yapmadan önce kargo kutusunu açÕp kontrol ederek
duruma göre ödeme yapÕp yapmamasÕnÕn yasal bir dayana÷Õ var mÕdÕr?

Mesafeli sözleúme yöntemiyle yapÕlan bir alÕúveriúte, ma÷azadan yapÕlan bir
alÕúveriúin tam tersine, tüketici malÕ göremeden, inceleyemeden, test edemeden satÕn aldÕ÷Õ
için, hem AB mevzuatÕnda hem de bizim mevzuatÕmÕzda bu sözleúme türüne özgü bazÕ
koruma mekanizmalarÕ geliútirilmiútir.
Bu do÷rultuda satÕcÕnÕn yapmasÕ gereken ön bilgilendirme zorunlulu÷u ve tüketiciye
tanÕnan gerekçe göstermeksizin ve cezai úart ödemeksizin kullanÕlabilen cayma hakkÕ ile
mesafeli alÕúveriú yöntemindeki zayÕf taraf olan tüketicinin korunmasÕ amaçlanmÕútÕr.

6502 sayÕlÕ Kanun’da ve Mesafeli Sözleúmeler Yönetmeli÷inde, kapÕda
ödeme seçenekli mesafeli alÕúveriúlere iliúkin olarak, kargo kutularÕnÕn ödeme
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yapÕlmadan önce açÕlÕp kontrol edilerek tüketicinin tercihine göre teslim
alÕnmasÕna yönelik herhangi bir düzenleme bulunmamaktadÕr.
Bununla birlikte, 08/01/2018 tarihli ve 30295 sayÕlÕ Resmi Gazete’de yayÕmlanan ve
UlaútÕrma, Denizcilik ve Haberleúme BakanlÕ÷Õ tarafÕndan hazÕrlanan “Karayolu TaúÕma

Yönetmeli÷i” nin “Kargo ve da÷ÕtÕm iúletmecilerinin yükümlülükleri” baúlÕklÕ 43
üncü maddesinde yer alan; “(9) M ve P türü yetki belgesi sahipleri, taúÕdÕklarÕ
kargonun/gönderinin alÕcÕsÕna tesliminde, alÕcÕnÕn talebi ve kargonun/gönderinin
alÕcÕ/gönderici tarafÕndan açÕlmasÕnÕn kabulü halinde, bu talebi yerine getirmek
zorundadÕrlar.” hükmü ile bu hususta yeni bir düzenleme getirilmiútir.

191-Mesafeli Sözleúmeler Yönetmeli÷i’nin “Cayma hakkÕnÕn istisnalarÕ” baúlÕklÕ
15 inci maddesindeki düzenlemeye göre bitkisel ilaç, zayÕflama kremi ve
parfüm gibi mallar cayma hakkÕnÕn istisnalarÕna girmekte midir?

Mesafeli Sözleúmeler Yönetmeli÷i’nin “Cayma hakkÕnÕn istisnalarÕ” baúlÕklÕ
15 inci maddesinin 1 inci fÕkrasÕnda “Taraflarca aksi kararlaútÕrÕlmadÕkça, tüketici
aúa÷Õdaki sözleúmelerde cayma hakkÕnÕ kullanamaz:
a) FiyatÕ finansal piyasalardaki dalgalanmalara ba÷lÕ olarak de÷iúen ve satÕcÕ veya
sa÷layÕcÕnÕn kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere iliúkin sözleúmeler.
b) Tüketicinin istekleri veya kiúisel ihtiyaçlarÕ do÷rultusunda hazÕrlanan mallara iliúkin
sözleúmeler.
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallarÕn teslimine iliúkin
sözleúmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurlarÕ
açÕlmÕú olan mallardan; iadesi sa÷lÕk ve hijyen açÕsÕndan uygun olmayanlarÕn
teslimine iliúkin sözleúmeler.
d) Tesliminden sonra baúka ürünlerle karÕúan ve do÷asÕ gere÷i ayrÕútÕrÕlmasÕ mümkün
olmayan mallara iliúkin sözleúmeler.
e) MalÕn tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurlarÕ açÕlmÕú
olmasÕ halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine
iliúkin sözleúmeler.
f) Abonelik sözleúmesi kapsamÕnda sa÷lananlar dÕúÕnda, gazete ve dergi gibi süreli
yayÕnlarÕn teslimine iliúkin sözleúmeler.
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapÕlmasÕ gereken, konaklama, eúya taúÕma, araba
kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve e÷lence veya dinlenme amacÕyla yapÕlan boú zamanÕn
de÷erlendirilmesine iliúkin sözleúmeler.
÷) Elektronik ortamda anÕnda ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anÕnda teslim edilen
gayrimaddi mallara iliúkin sözleúmeler.
h) Cayma hakkÕ süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayÕ ile ifasÕna baúlanan
hizmetlere iliúkin sözleúmeler.” hükümleri yer almaktadÕr.
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TakÕlarÕn, bitkisel ilaç ve kremlerin, ruj veya far gibi kozmetik ürünlerin,
parfüm, zayÕflama kremi, mayo, tÕraú makinesi gibi mallarÕn, söz konusu
maddenin “ç” bendinde yer alan iadesi sa÷lÕk ve hijyen açÕsÕndan uygun
olmayan mallar kapsamÕna girdi÷i; bu ba÷lamda bu tür mallarda yalnÕzca
ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurlarÕn açÕlmadÕ÷Õ durumlarda
cayma hakkÕnÕn kullanÕlabilece÷i de÷erlendirilmektedir.

192-Cep telefonlarÕna SIM kart takÕlmasÕ mutat kullanÕm kapsamÕna girmekte
midir, bu durumda cayma hakkÕ kullanÕlabilmekte midir?

6502 sayÕlÕ Tüketicinin KorunmasÕ HakkÕnda Kanun’un “Mesafeli
sözleúmeler” baúlÕklÕ 48 inci maddesinin “Tüketici, cayma hakkÕ süresi içinde malÕn
mutat kullanÕmÕ sebebiyle meydana gelen de÷iúiklik ve bozulmalardan sorumlu de÷ildir.”;

ve Mesafeli Sözleúmeler Yönetmeli÷inin “Tüketicinin yükümlülükleri” baúlÕklÕ
13 üncü maddesinin 2 nci fÕkrasÕnÕn, “Tüketici, cayma süresi içinde malÕ, iúleyiúine,
teknik özelliklerine ve kullanÕm talimatlarÕna uygun bir úekilde kullandÕ÷Õ takdirde
meydana gelen de÷iúiklik ve bozulmalardan sorumlu de÷ildir.” hükümleri
düzenlenmiútir.

Söz konusu hükümler uyarÕnca tüketicilerin, cayma süresi içinde
iúleyiúine, teknik özelliklerine ve kullanÕm talimatlarÕna uygun bir úekilde malÕ
kullanabilecekleri ve tüketicilerin malÕn mutat kullanÕmÕ sebebiyle meydana
gelen de÷iúiklik ve bozulmalardan sorumlu olmadÕklarÕ, bu hükümler
do÷rultusunda hâlihazÕrda, telefona SIM kart takÕlsa dahi cayma hakkÕ
kullanÕlabilece÷i de÷erlendirilmektedir.

193-Mesafeli sözleúmelerde tüketiciye karúÕ sorumlu olan kimdir? SatÕcÕnÕn, yer
sa÷layÕcÕnÕn ve taúÕyÕcÕnÕn sorumluluklarÕ nelerdir?

Yer sa÷layÕcÕ, herhangi bir mal veya hizmetin satÕúÕnÕ gerçekleútirmemekte, internet
sitesine üye olan satÕcÕ tarafÕndan satÕúa sunulan mallarÕn, di÷er üyeler, kullanÕcÕlar ve
tüketiciler tarafÕndan görülebilmesine olanak sa÷layan bir platform hizmeti
sa÷lamaktadÕr. Platform hizmeti sa÷lamak suretiyle yer sa÷layÕcÕ olarak hareket edilmesi
durumunda tüketici mevzuatÕna göre sahip olunan tek sorumluluk, Mesafeli
Sözleúmeler Yönetmeli÷i'nin "Bilgilerin saklanmasÕ ve ispat yükümlülü÷ü"
baúlÕklÕ 20 nci maddesinde, “OluúturduklarÕ sistem çerçevesinde, uzaktan iletiúim
araçlarÕnÕ kullanmak veya kullandÕrmak suretiyle satÕcÕ veya sa÷layÕcÕ adÕna mesafeli
sözleúme kurulmasÕna aracÕlÕk edenler, bu maddede (Yönetmelikte) yer alan hususlardan
dolayÕ satÕcÕ veya sa÷layÕcÕ ile yapÕlan iúlemlere iliúkin kayÕtlarÕ 3 yÕl boyunca tutmak ve
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istenilmesi hâlinde bu bilgileri ilgili kurum, kuruluú ve tüketicilere vermekle yükümlüdür.”
hükmüyle düzenlenmiútir.

TaúÕyÕcÕnÕn sorumlulu÷u ise, satÕcÕ ile arasÕndaki özel hukuk iliúkisi olan taúÕma
sözleúmesi uyarÕnca, satÕcÕya karúÕ olup, teslimatÕ hasarsÕz, zamanÕnda veya aralarÕndaki
sözleúme hükümlerine uygun úekilde ifa etmektir. Bununla beraber, örne÷in, ambalajÕn
hasarlÕ oldu÷u durumlarda, mal teslim alÕnÕrken taúÕyÕcÕ ile tüketici arasÕnda tutulacak bir
“hasar tespit tutana÷ÕnÕn” sorunun çözüm sürecini kolaylaútÕraca÷Õ; satÕcÕ-taúÕyÕcÕtüketici arasÕndaki uyuúmazlÕklarÕ azaltaca÷Õ ve taúÕyÕcÕnÕn bir kusuru varsa, satÕcÕ ile taúÕyÕcÕ
arasÕndaki özel hukuk iliúkisi olan taúÕma sözleúmesi uyarÕnca uyuúmazlÕ÷Õn
çözümlenebilece÷i de÷erlendirilmektedir.

SatÕcÕ, tüketiciye karúÕ mevzuattaki tüm sorumluluklarÕn tarafÕ olan kiúi olup, söz
konusu sorumluluklar, Mesafeli Sözleúmeler Yönetmeli÷i'nin “Ön Bilgilendirme
Yükümlülü÷ü” baúlÕklÕ ikinci bölümünde düzenlenen ön bilgilendirme, “Cayma HakkÕnÕn
KullanÕmÕ ve TaraflarÕn Yükümlülükleri” baúlÕklÕ üçüncü bölümünde düzenlenen cayma
hakkÕ ve “Di÷er Hükümler” baúlÕklÕ dördüncü bölümünde düzenlenen sözleúmenin ifasÕ,
bilgilerin saklanmasÕ ve zarardan sorumluluktur.
Di÷er taraftan, satÕcÕnÕn kayÕp ya da hasardan sorumlu olmayaca÷Õ tek durum,
Mesafeli Sözleúmeler Yönetmeli÷i'nin “Zarardan sorumluluk” baúlÕklÕ 17 nci maddesinde;
“(1) SatÕcÕ, malÕn tüketici ya da tüketicinin taúÕyÕcÕ dÕúÕnda belirleyece÷i üçüncü bir kiúiye
teslimine kadar oluúan kayÕp ve hasarlardan sorumludur. (2) Tüketicinin, satÕcÕnÕn
belirledi÷i taúÕyÕcÕ dÕúÕnda baúka bir taúÕyÕcÕ ile malÕn gönderilmesini talep etmesi
durumunda, malÕn ilgili taúÕyÕcÕya tesliminden itibaren oluúabilecek kayÕp ya da hasardan
satÕcÕ sorumlu de÷ildir.” hükmüyle düzenlenmiú olup, söz konusu hükme göre tüketicinin
satÕcÕnÕn belirledi÷i taúÕyÕcÕ dÕúÕnda baúka bir taúÕyÕcÕ ile malÕn gönderilmesini talep etmesi
durumunda satÕcÕnÕn kayÕp ya da hasardan sorumlu olmasÕ söz konusu olmamaktadÕr.

194-Mesafeli yöntemle satÕn alÕnan malÕn faturasÕnÕ düzenleyen ile malÕ gönderen
farklÕ ise cayma hakkÕ kime karúÕ kullanÕlmalÕdÕr?

Mesafeli Sözleúmeler Yönetmeli÷i'nin “Cayma hakkÕnÕn kullanÕmÕ” baúlÕklÕ
11 inci maddesinin 1 inci fÕkrasÕnda, “Cayma hakkÕnÕn kullanÕldÕ÷Õna dair bildirimin
cayma hakkÕ süresi dolmadan, yazÕlÕ olarak veya kalÕcÕ veri saklayÕcÕsÕ ile satÕcÕ veya
sa÷layÕcÕya yöneltilmesi yeterlidir.” hükmü düzenlenmiútir.
Mesafeli sözleúmelerde ön bilgi formunun tüketici tarafÕndan onaylanmasÕ ile bu form
sözleúme haline gelmektedir. Bu sözleúmedeki satÕm iúleminin tarafÕ da 6502 sayÕlÕ Kanun
kapsamÕnda satÕcÕ veya sa÷layÕcÕ olmaktadÕr.
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213 sayÕlÕ Vergi Usul Kanunu’nun “FaturanÕn tarifi” baúlÕklÕ 229 uncu
maddesinde “Fatura, satÕlan emtia veya yapÕlan iú karúÕlÕ÷Õnda müúterinin borçlandÕ÷Õ
mebla÷Õ göstermek üzere emtiayÕ satan veya iúi yapan tüccar tarafÕndan müúteriye verilen
ticari vesikadÕr.” hükmü yer almakta, dolayÕsÕyla faturayÕ düzenleyen satÕcÕ kabul
edilmektedir.

FaturayÕ düzenleyenin satÕcÕ olmasÕ ve tüketiciye karúÕ mevzuattaki
sorumlulu÷un satÕcÕya ait olmasÕ nedeniyle, cayma hakkÕnÕn satÕcÕya karúÕ
kullanÕlmasÕ gerekti÷i de÷erlendirilmektedir.

XXII- DEVRE TATøL SÖZLEùMELERøNE
øLøùKøN SORULAR
195-Devre mülk ve devre tatil sözleúmeleri ile ilgili
olarak yapÕlan baúvurularÕn parasal sÕnÕr
açÕsÕndan tüketici hakem heyetlerinin görev
alanÕna girip girmedi÷inin tespiti nasÕl
yapÕlmalÕdÕr?

6502 sayÕlÕ Tüketicinin KorunmasÕ HakkÕnda Kanun’un “Kuruluú ve görev
alanÕ” baúlÕklÕ 66 ncÕ maddesi uyarÕnca tüketici hakem heyetleri, tüketici iúlemleri ile
tüketiciye yönelik uygulamalardan do÷abilecek uyuúmazlÕklara çözüm bulmak amacÕyla
kurulmuútur.

6502 sayÕlÕ Kanun’un, “TanÕmlar” baúlÕklÕ 3 üncü maddesinde “tüketici
iúlemi” mal veya hizmet piyasalarÕnda kamu tüzel kiúileri de dâhil olmak üzere, ticari veya
mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adÕna ya da hesabÕna hareket eden gerçek veya
tüzel kiúiler ile tüketiciler arasÕnda kurulan, eser, taúÕma, simsarlÕk, sigorta, vekâlet, bankacÕlÕk
ve benzeri sözleúmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleúme ve hukuki iúlemi ifade eder
úeklinde tanÕmlanmÕútÕr.
Di÷er taraftan, 6502 sayÕlÕ Kanun’un, “Baúvuru” baúlÕklÕ 68 inci maddesinde,
de÷eri dört bin Türk LirasÕnÕn altÕnda bulunan uyuúmazlÕklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,
altÕ bin Türk LirasÕnÕn altÕnda bulunan uyuúmazlÕklarda il tüketici hakem heyetlerine,
büyükúehir statüsünde bulunan illerde ise dört bin Türk LirasÕ ile altÕ bin Türk LirasÕ arasÕndaki
uyuúmazlÕklarda il tüketici hakem heyetlerine baúvurunun zorunlu oldu÷u; bu de÷erlerin
üzerindeki uyuúmazlÕklar için tüketici hakem heyetlerine baúvuru yapÕlamayaca÷Õ; belirtilen
parasal sÕnÕrlarÕn her takvim yÕlÕ baúÕndan itibaren geçerli olmak üzere, o yÕl için 4/1/1961
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tarihli ve 213 sayÕlÕ Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarÕnca
tespit ve ilan edilen yeniden de÷erleme oranÕnda artÕrÕlarak uygulanaca÷Õ ve bu artÕúlarÕn
hesabÕnda on Türk LirasÕnÕn küsurunun dikkate alÕnmayaca÷Õ düzenlenmiútir.
Soruyu bir örnek yardÕmÕyla açÕklamak gerekirse, bir tüketici A úirketi ile imzalamÕú
oldu÷u 10.000 TL de÷erinde ön ödemeli devre tatil sözleúmesinde, 1.000 TL peúin ödemiú ve
1.000 TL’den 9 adet senet imzalamÕú olsun,
Tüketicinin sözleúmeden cayma veya dönme hakkÕnÕ kullanarak ödemiú oldu÷u peúin
paranÕn ve senetlerin iadesini istemesi halinde, toplam uyuúmazlÕk bedeli 10.000 TL di÷er bir
ifadeyle sözleúme bedeli olaca÷Õ için uyuúmazlÕ÷Õn tüketici hakem heyetinin görev alanÕna
girmeyece÷i;
Di÷er taraftan cayma veya dönme hakkÕnÕn kullanÕlmasÕ sonrasÕ 9 adet senet iade
edilmiú olmakla birlikte 1.000 TL’lik peúin bedelin iade edilmemesi halinde toplam uyuúmazlÕk
bedeli 1.000 TL olaca÷Õ için uyuúmazlÕ÷Õn tüketici hakem heyetinin görev alanÕna girece÷i
de÷erlendirilmektedir.

YukarÕda yapÕlan açÕklamalar kapsamÕnda, devre tatil sözleúmelerine iliúkin
yapÕlan bir baúvurunun tüketici hakem heyetinin görev alanÕna girip girmedi÷ine
karar verilirken, uyuúmazlÕ÷a konu bedelin, sözleúmenin toplam bedeli mi, yoksa
cayma veya ön ödemeli devre tatil sözleúmesinden dönme hakkÕnÕn kullanÕlmasÕ
neticesinde iadesi talep edilen bedel mi oldu÷unun tespit edilmesi ve talep edilen
bedelin, tüketici hakem heyetlerinin görev alanÕnÕ belirleyen parasal sÕnÕrlar
içinde kalÕp kalmadÕ÷ÕnÕn kontrol edilmesi gerekti÷i de÷erlendirilmektedir.

196-Devre mülk ve devre tatil sözleúmeleri kapsamÕnda, tüketicilerden talep
edilen aidatlara iliúkin uyuúmazlÕklar, tüketici hakem heyetlerinin görev
alanÕna girmekte midir?

Devre mülklere iliúkin düzenlemeler, 634 sayÕlÕ Kat Mülkiyeti Kanunu’nun
“Devre Mülk HakkÕ”nÕ düzenleyen 57 ila 65 inci maddelerinde yer almaktadÕr. Bu
ba÷lamda devre mülk, mesken olarak kullanÕlmaya elveriúli bir yapÕ veya ba÷ÕmsÕz bölümün,
ortak maliklerinden her biri lehine, bu yapÕ veya ba÷ÕmsÕz bölümden, yÕlÕn belli dönemlerinde
istifade hakkÕ vermekte olup, müúterek mülkiyet payÕna ba÷lÕ bir irtifak hakkÕ olarak
kurulmaktadÕr ve süresi en az onbeú gündür. Devre mülk satÕú sözleúmeleri Resmi tapuda
veya noterde resmi úekilde yapÕlÕr ve tapuya tescil ettirilir. Tapuya tescil ettirilmeyen devre
mülk satÕúlarÕ geçersizdir.

Bu ba÷lamda, 634 sayÕlÕ Kanun’da düzenlenen bir devre mülk sözleúmesi
akdedilmesi halinde; devre mülk yÕllÕk aidatlarÕnÕn miktarÕnÕn belirlenmesi,
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toplanmasÕ, harcanmasÕ, apartman yönetiminin toplanmasÕ vb. hususlarÕn 634
sayÕlÕ Kanun kapsamÕna girdi÷i ve konu ile ilgili uyuúmazlÕklarÕn çözümü amacÕyla,
genel hak arama yolarÕ çerçevesinde sulh hukuk mahkemelerine baúvurulmasÕ
gerekti÷i de÷erlendirilmektedir.
Di÷er taraftan, 634 sayÕlÕ Kanun anlamÕnda devre mülk özelli÷i taúÕmayan
ve tüketiciye müúterek mülkiyet payÕna ba÷lÕ bir irtifak hakkÕ vermeyen
sözleúmelerin, devre mülk satÕúÕ olarak adlandÕrÕlsa dahi devre tatil sözleúmesi
kapsamÕnda de÷erlendirilmeleri gerekti÷i ve söz konusu sözleúmelere iliúkin
ortaya çÕkacak uyuúmazlÕklarÕn, 6502 sayÕlÕ Kanun kapsamÕna dolayÕsÕyla tüketici
hakem heyetlerinin görev alanÕna girdi÷i de÷erlendirilmektedir.

XXIII- PAKET TUR
øLøùKøN SORULAR

SÖZLEùMELERøNE

197-Tatil amaçlÕ konaklama sözleúmelerine iliúkin
uyuúmazlÕklarda paket tur sözleúmelerine iliúkin
hükümlerin uygulanmasÕ mümkün müdür?

6502 sayÕlÕ Tüketicinin KorunmasÕ HakkÕnda Kanun’un “Paket tur
sözleúmeleri” baúlÕklÕ 51 inci maddesinde, “paket tur sözleúmeleri”, paket tur
düzenleyicileri veya aracÕlarÕ tarafÕndan ulaútÕrma, konaklama ve ulaútÕrma ve konaklama
hizmetlerine ba÷lÕ olmayan baúka turizm hizmetlerinden en az ikisinin birlikte, her úeyin dâhil
oldu÷u fiyatla satÕldÕ÷Õ veya satÕmÕnÕn vaat edildi÷i ve hizmetin yirmi dört saatten uzun bir
süreyi kapsadÕ÷Õ veya gecelik konaklamayÕ içerdi÷i sözleúmeler olarak tanÕmlamÕútÕr.
Bu kapsamda, bir sözleúmenin paket tur sözleúmesi olarak kabul edilebilmesi için
aúa÷Õda belirtilen,
¾ UlaútÕrma,
¾ Konaklama veya
¾ Araç kiralanmasÕ, kültürel, tarihi veya turistik yerlerin gezdirilmesi, gösteri, konser
veya spor faaliyetlerinin düzenlenmesi veya izlettirilmesi ya da rehberlik hizmetleri
gibi ulaútÕrma ve konaklama hizmetlerine ba÷lÕ olmayan baúka turizm

hizmetlerinden,
en az ikisinin birlikte sunulmasÕ, her úeyin dahil oldu÷u fiyatla satÕlmasÕ ve yirmi dört saatten
uzun süreyi kapsamasÕ veya gecelik konaklamayÕ içermesi gerekmektedir.
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YukarÕda
yapÕlan
açÕklamalar
kapsamÕnda,
salt
konaklama
sözleúmesinden kaynaklanan uyuúmazlÕ÷Õn ayÕplÕ hizmet kapsamÕnda
de÷erlendirilebilece÷i ancak söz konusu uyuúmazlÕ÷a paket tura iliúkin
hükümlerin uygulanmamasÕ gerekti÷i de÷erlendirilmektedir.

XXIVABONELøK
øLøùKøN SORULAR

SÖZLEùMELERøNE

198-Taahhütlü aboneliklerin süresinden önce
sonlandÕrÕlmasÕ
mümkün
müdür?
Bu
durumda tüketiciden tahsil edilen bedelin
iadesi talep edilebilir mi?

6502 sayÕlÕ Tüketicinin KorunmasÕ HakkÕnda Kanun’un “Abonelik
Sözleúmeleri” baúlÕklÕ 52 nci maddesinin 4 üncü fÕkrasÕ uyarÕnca tüketiciler, belirsiz
süreli veya süresi bir yÕldan daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleúmesini, herhangi bir
gerekçe göstermeksizin ve cezai úart ödemeksizin istedi÷i zaman feshetme hakkÕna
sahiptirler. AyrÕca süresi bir yÕldan az olan belirli süreli abonelik sözleúmelerinde de satÕcÕ veya
sa÷layÕcÕ tarafÕndan sözleúme koúullarÕnda de÷iúiklik yapÕlmasÕ halinde, tüketicinin sözleúmeyi
feshedebilmesi mümkündür.
Di÷er taraftan, Abonelik Sözleúmeleri Yönetmeli÷inin “Taahhütlü Aboneli÷e
øliúkin Esaslar” baúlÕklÕ dördüncü bölümünde taahhütlü aboneliklere iliúkin düzenleme
yapÕlmÕú olup, Yönetmeli÷in “Taahhütlü abonelik” baúlÕklÕ 14 üncü maddesinde
taahhütlü abonelikler;
“SatÕcÕ veya sa÷layÕcÕnÕn, taahhütnamede belirtilen süre kadar abone kalmayÕ taahhüt
eden tüketicilere;
a) Sözleúme konusu mal veya hizmetin bedelinden indirim yapmayÕ,
b) Sözleúme konusu malÕn teslimi veya hizmetin ifasÕ ile birlikte taahhüt konusu malÕn
mülkiyetini veya kullanÕm hakkÕnÕ devretmeyi ya da hizmeti ifa etmeyi,
taahhüt etti÷i aboneliklerdir.” úeklinde tanÕmlanmÕútÕr.

AyrÕca, aynÕ Yönetmeli÷in “Taahhütlü aboneli÷in süresinden önce feshi”
baúlÕklÕ 16 ncÕ maddesinin 1 inci fÕkrasÕnda, “Taahhütlü aboneliklerde tüketicinin
süresinden önce taahhütlü aboneli÷ini sonlandÕrmasÕ halinde, satÕcÕ veya
sa÷layÕcÕnÕn talep edece÷i bedel, tüketicinin taahhüdüne son verdi÷i tarihe kadar tüketiciye

sa÷lanan indirim, cihaz veya di÷er faydalarÕn bedellerinin tahsil edilmemiú
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kÕsmÕnÕn toplamÕ ile sÕnÕrlÕ kalmak zorundadÕr. Ancak, tüketiciden taahhüt kapsamÕnda
tahsil edilece÷i belirlenen bedellerin henüz tahakkuk etmemiú kÕsmÕnÕn toplamÕnÕn, bu
tutardan düúük olmasÕ halinde sÕnÕr de÷eri olarak tüketici lehine olan tutarÕn esas alÕnmasÕ
zorunludur.” hükmü yer almaktadÕr.
Taahhütlü abonelik sözleúmesi, karúÕlÕklÕ edim içeren borç sözleúmesi hükmünde
oldu÷undan, sözleúme süresince sözleúmenin iki tarafÕnÕn, tüketici ile satÕcÕ veya sa÷layÕcÕnÕn,
sözleúme úartlarÕna uymasÕ beklenir. Taahhütlü aboneliklerde; tüketiciler abonelik
sözleúmesinin ayrÕlmaz bir parçasÕ olan taahhütnamede belirtilen süre kadar abone
kalmayÕ taahhüt ederken; satÕcÕ veya sa÷layÕcÕlar da tüketicilere sözleúme konusu mal
veya hizmetin bedelinden indirim yapmayÕ, tüketicilerin ödemelerini abonelik faturasÕna
yansÕtÕlan ilave bir ücret úeklinde taksitler halinde yaptÕ÷Õ cep telefonu, tablet vb. mallarÕ
temin etmeyi veya tüketiciye birtakÕm avantajlar sunmayÕ taahhüt etmektedir.

DolayÕsÕyla, bu tür aboneliklerde tüketicinin süresinden önce taahhütlü
aboneli÷ini sonlandÕrmasÕ durumunda, tüketici söz konusu sözleúmede belirtilen
süre kadar abone kalma taahhüdünü yerine getirmemiú olaca÷Õndan, satÕcÕ veya
sa÷layÕcÕlarÕn sa÷lamÕú olduklarÕ indirimleri, mallarÕn tahsil edilmemiú bedellerini
veya di÷er faydalarÕn tahsil edilmemiú bedellerini tüketicilerden talep etmelerinin
“cezai úart” kapsamÕna girmedi÷i de÷erlendirilmektedir.
Nitekim Abonelik Sözleúmeleri Yönetmeli÷inin “Sözleúmenin feshi” baúlÕklÕ
22 nci maddesinin üçüncü fÕkrasÕnda yer alan “Tüketicinin taahhütlü aboneli÷ini
süresinden önce feshetmesi halinde, 16 ncÕ madde hükmü uygulanÕr.” hükmü ile
taahhütlü aboneli÷in süresinden önce feshi durumunda; tüketicinin taahhüdüne son verdi÷i
tarihe kadar tüketiciye sa÷lanan indirim, cihaz veya di÷er faydalarÕn bedellerinin tahsil
edilmemiú kÕsmÕnÕn alÕnabilece÷ine iliúkin düzenlemelerin yer aldÕ÷Õ 16 ncÕ maddeye atÕf
yapÕlarak bu husus açÕkça ifade edilmiútir.

Di÷er taraftan, taahhütlü aboneliklerin süresinden önce feshi nedeniyle
yaúanÕlan uyuúmazlÕklarda; sa÷layÕcÕlar tarafÕndan tüketicilerden talep edilen
bedelin, yukarÕda belirtilen düzenlemelere uygun hesaplanÕp hesaplanmadÕ÷ÕnÕn
tetkik edilerek karar verilmesi gerekti÷i de÷erlendirilmektedir.

199-6502 sayÕlÕ Tüketicinin KorunmasÕ HakkÕnda Kanun ve Abonelik Sözleúmeleri
Yönetmeli÷i kapsamÕnda taahhütlü aboneliklerde taahhüt süresine iliúkin bir
kÕsÕtlama var mÕdÕr?

Abonelik Sözleúmeleri Yönetmeli÷inin “Taahhütlü abonelik” baúlÕklÕ 14
üncü maddesinde; “SatÕcÕ veya sa÷layÕcÕnÕn, taahhütnamede belirtilen süre kadar
abone kalmayÕ taahhüt eden tüketicilere;
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a) Sözleúme konusu mal veya hizmetin bedelinden indirim yapmayÕ,
b) Sözleúme konusu malÕn teslimi veya hizmetin ifasÕ ile birlikte taahhüt konusu malÕn
mülkiyetini veya kullanÕm hakkÕnÕ devretmeyi ya da hizmeti ifa etmeyi,
taahhüt etti÷i abonelikler” úeklinde tanÕmlanan taahhütlü aboneliklerde taahhüt süresine
iliúkin bir sÕnÕrlama bulunmamaktadÕr. DolayÕsÕyla, taahhütlü abonelikler 6 aylÕk bir süre için
düzenlenebilece÷i gibi daha uzun bir süre için de düzenlenebilir.

200-Tüketicinin süresinden önce taahhütlü aboneli÷ini sonlandÕrmasÕ halinde
ödeyece÷i bedel nasÕl hesaplanmalÕdÕr?

Abonelik Sözleúmeleri Yönetmeli÷inin “Taahhütlü aboneli÷in süresinden
önce feshi” baúlÕklÕ 16 ncÕ maddesinde satÕcÕ veya sa÷layÕcÕlarÕn taahhütlü aboneli÷ini
süresinden önce fesheden tüketicilerden talep edebilecekleri bedeller ile bu bedellerin
hesaplanma yöntemine iliúkin kurallar belirlenmiútir.
Söz konusu maddenin ilk fÕkrasÕnda; “Taahhütlü aboneliklerde tüketicinin
süresinden önce taahhütlü aboneli÷ini sonlandÕrmasÕ halinde, satÕcÕ veya
sa÷layÕcÕnÕn talep edece÷i bedel, tüketicinin taahhüdüne son verdi÷i tarihe kadar tüketiciye

sa÷lanan indirim, cihaz veya di÷er faydalarÕn bedellerinin tahsil edilmemiú
kÕsmÕnÕn toplamÕ ile sÕnÕrlÕ kalmak zorundadÕr. Ancak, tüketiciden taahhüt kapsamÕnda
tahsil edilece÷i belirlenen bedellerin henüz tahakkuk etmemiú kÕsmÕnÕn toplamÕnÕn, bu
tutardan düúük olmasÕ halinde sÕnÕr de÷eri olarak tüketici lehine olan tutarÕn esas alÕnmasÕ
zorunludur.” hükmü yer almaktadÕr.
Hesaplanma yöntemi bir örnekle açÕklanacak olursa;
Tüketicinin mobil haberleúme hizmetini, 24 aylÕk taahhüt vermesi karúÕlÕ÷Õnda 10
TL indirimle aylÕk 50 TL tutarÕndaki bir tarife kapsamÕnda aldÕ÷ÕnÕ varsayalÕm. Taahhüdünün
3. ayÕnda aboneli÷ini sonlandÕrmasÕ durumunda tüketicinin ödeyece÷i bedel, 3X10 TL olmak
üzere toplam 30 TL olmaktadÕr.
Ancak, tüketici taahhüdünün 21. ayÕnda aboneli÷ini sonlandÕrÕrsa; 21X10 TL=210 TL,
tahakkuk etmemiú son 3 aylÕk faturasÕndan yüksek olaca÷Õndan tüketici lehine olan 3X50 TL
olmak üzere toplam 150 TL tutarÕndaki fatura bedeli tüketiciden talep edilebilecektir.
Taahhütlü abonelik kapsamÕnda bir akÕllÕ telefon alÕndÕ÷Õ örne÷inde ise;
Tüketici bu telefonu almak için mobil haberleúme hizmetini, 24 aylÕk taahhütle, 10
TL indirimle aylÕk 50 TL tutarÕndaki bir tarife kapsamÕnda alsÕn.
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Telefonun bedelini de tarife bedeline ek olarak aylÕk 100 TL toplamda 2400 TL olarak
ödesin.
Taahhüdünün 3. ayÕnda aboneli÷ini sonlandÕrmasÕ durumunda tüketicinin ödeyece÷i bedel;
3X10-TL=30-TL indirim ve cihazÕn ödenmemiú taksitlerinin toplamÕ 21X100-TL=2100-TL
olmak üzere toplam 2130-TL olacaktÕr.
Ancak, tüketici taahhüdünün 21. ayÕnda aboneli÷ini sonlandÕrÕrsa; 21X10-TL=210-TL
tarife bedelinden indirim ve cihazÕn ödenmemiú taksitlerinin toplamÕ 3X100-TL=300-TL olmak
üzere toplam 510-TL, tahakkuk etmemiú son 3 aylÕk faturasÕndan yüksek olaca÷Õndan tüketici
lehine olan 3X150 TL olmak üzere toplam 450 TL tutarÕndaki fatura bedeli tüketiciden talep
edilebilecektir.

201-Taahhütlü aboneliklerde tüketicinin yerleúim yerinin de÷iúmesi durumunda;
tüketici yeni yerleúim yerinde aynÕ nitelikte hizmet alamadÕ÷Õ takdirde
herhangi bir bedel ödemeksizin taahhütlü aboneli÷ini sonlandÕrabilir mi?

Abonelik Sözleúmeleri Yönetmeli÷inin “Taahhütlü aboneli÷in süresinden
önce feshi” baúlÕklÕ 16 ncÕ maddesinin 2 nci fÕkrasÕnda, taahhütlü aboneliklerde;
i-Tüketicinin yerleúim yerinin de÷iúmesi ve
ii-Taahhüt konusu hizmetin tüketiciye yeni yerleúim yerinde aynÕ nitelikte
sunulmasÕnÕn fiilen imkânsÕz olmasÕ
durumlarÕnda, tüketici herhangi bir bedel ödemeksizin taahhütlü aboneli÷ini
feshedebilece÷i düzenlenmiútir.

202-Cihaz temini içeren taahhütlü abonelik sözleúmelerinde GSM operatörlerinin
sorumlulu÷u nedir?

GSM operatörleri, kurguladÕ÷Õ ve düzenledi÷i kampanyalar kapsamÕndaki cihazlarÕ
“sözleúme” yapmak suretiyle yetkilendirdi÷i distribütörler veya ithalatçÕlar aracÕlÕ÷Õyla temin
etmektedirler.
Söz konusu cihazlarÕn abonelerine satÕúÕnÕ ise kendi bayileri vasÕtasÕyla
gerçekleútirmektedirler. Cihaz kampanyalarÕnÕn organizasyon, kurgu ve planlamasÕ ile
bunlarÕn ilan ve reklamÕ tamamen GSM operatörleri tarafÕndan yapÕlmaktadÕr.
Tüketiciler, GSM operatörlerinin verdi÷i reklamlardan etkilenerek içeri÷i yine
operatörler tarafÕndan hazÕrlanan ve bayilerin hiçbir etkisinin olmadÕ÷Õ taahhütnamelere imza
atmaktadÕr. Bu taahhütnamelere istinaden tüketiciler cihaz bedellerini GSM operatörüne
taksitler halinde ödemektedirler.
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Tahsilat dönemindeki süreç tamamen GSM operatörünün kontrolünde olup, taksit
vadesi, yasal takip ve faiz uygulamalarÕ gibi hususlar GSM operatörü tarafÕndan tek baúÕna
belirlenmektedir.

Tüm bu süreci yöneten GSM operatörlerinin, cihaz kampanyalarÕ
çerçevesinde taksitle satÕlan ürünler kapsamÕnda 6502 sayÕlÕ Kanun açÕsÕndan
“satÕcÕ” sÕfatÕ ile sorumlu oldu÷u de÷erlendirilmektedir.

203-Taahhütlü aboneliklerde tüketicinin satÕn aldÕ÷Õ cihazÕn ayÕbÕndan GSM
operatörleri sorumlu mudur?

Bilindi÷i üzere, 6502 sayÕlÕ Tüketicinin KorunmasÕ HakkÕnda Kanunun
“Tüketicinin seçimlik haklarÕ” baúlÕklÕ 11 inci maddesinin 1 inci fÕkrasÕnda, ayÕplÕ
maldan dolayÕ tüketicinin seçimlik haklarÕ düzenlenmiútir. Tüketici bu haklardan birini
serbestçe kullanabilir. SatÕcÕ tüketicinin tercih etti÷i bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
Tüketicinin ayÕplÕ maldan dolayÕ dört seçimlik hakkÕ bulunmaktadÕr. Bunlar;
a) SatÕlanÕ geri vermeye hazÕr oldu÷unu bildirerek sözleúmeden dönme,
b) SatÕlanÕ alÕkoyup ayÕp oranÕnda satÕú bedelinden indirim isteme,
c) AúÕrÕ bir masraf gerektirmedi÷i takdirde, bütün masraflarÕ satÕcÕya ait olmak üzere
satÕlanÕn ücretsiz onarÕlmasÕnÕ isteme,
ç) ømkân varsa, satÕlanÕn ayÕpsÕz bir misli ile de÷iútirilmesini isteme.
Söz konusu maddenin ikinci fÕkrasÕnda yapÕlan düzenleme ile tüketicinin dört seçimlik
hakkÕndan dolayÕ öncelikli sorumluluk satÕcÕya verilmiú olmakla birlikte, “ücretsiz onarÕm” ve
“malÕn ayÕpsÕz misli ile de÷iútirilmesi” taleplerini üretici veya ithalatçÕya karúÕ da yöneltmesi
imkânÕ tanÕnmÕútÕr. Tüketicinin, “ücretsiz onarÕm” veya “malÕn ayÕpsÕz misli ile de÷iútirilmesi”
taleplerinin yerine getirilmesi konusunda satÕcÕ, üretici ve ithalatçÕya müteselsil sorumluluk
yüklenmiútir. Ancak, üreticinin veya ithalatçÕnÕn malÕn kendisi tarafÕndan piyasaya
sürülmesinden sonra ayÕbÕn oluútu÷unu ispat edebildi÷i hallerde sorumlulu÷u söz konusu
olmayacaktÕr.
Sözleúmeye aykÕrÕlÕktan, sözleúme tarafÕ olarak öncelikle satÕcÕnÕn sorumlu olmasÕ
esastÕr. Ancak tüketici, satÕcÕya ulaúÕlamayan durumlar da dâhil olmak üzere, ayÕpsÕz misli ile
de÷iútirme veya ücretsiz onarÕm haklarÕnÕ üreticiye veya ithalatçÕya karúÕ da kullanabilir.
Cihaz temini içeren taahhütlü abonelik sözleúmeleri çerçevesinde taksitle satÕlan
ürünler kapsamÕnda GSM operatörlerinin 6502 sayÕlÕ Kanun açÕsÕndan “satÕcÕ” sÕfatÕ ile sorumlu
oldu÷u de÷erlendirildi÷inden tüketiciler, yukarÕda belirtilen seçimlik haklarÕ GSM
operatörlerine karúÕ kullanabilecektir.
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Di÷er taraftan, Abonelik Sözleúmeleri Yönetmeli÷inin “AyÕptan
sorumluluk” baúlÕklÕ 18. maddesinde; “Verilen hizmetle birlikte bir malÕn mülkiyetinin
veya kullanÕm hakkÕnÕn devredildi÷i abonelik sözleúmelerinde hizmet sa÷layÕcÕsÕ da malÕn
ayÕbÕndan sorumludur.” úeklindeki düzenleme ile GSM operatörlerinin sorumlulu÷u açÕkça
hüküm altÕna alÕnmÕútÕr.

204-Taahhütlü aboneliklerde cihazÕn ayÕplÕ olmasÕ durumunda bedel iadesi nasÕl
yapÕlmalÕdÕr? Tüketicinin o ana kadar ödedi÷i bedeller dikkate alÕnmalÕ mÕdÕr?

Tüketicinin, 24 ay taahhüt vererek aldÕ÷Õ cihazda ayÕp çÕkmasÕ durumunda; tüketici
hakem heyetince kararÕn verilece÷i toplantÕdan önce tüketiciden en son kaçÕncÕ taksiti
ödedi÷ine iliúkin ek bilgi talep edilmeli ve bu do÷rultuda, tüketicinin ödemiú oldu÷u bütün

taksitlerin iadesi ile sözleúmenin geçersizli÷ine ve bu ba÷lamda kalan taksitlerin
ödenmemesine karar verilmelidir.

205-Taahhütlü aboneliklerde hizmetin ayÕplÕ ifa edilmesi durumunda tüketici
herhangi bir bedel ödemeden taahhüdünü sonlandÕrabilir mi?

Taahhütlü aboneli÷in süresinden önce feshi halinde tüketicinin ödeyece÷i bedeller,

Abonelik Sözleúmeleri Yönetmeli÷inin “Taahhütlü aboneli÷in süresinden önce
feshi” baúlÕklÕ 16 ncÕ maddesinde düzenlenmiútir. Ancak, 6502 sayÕlÕ Kanunun “AyÕplÕ
hizmet” baúlÕklÕ 13 ve “Tüketicinin seçimlik haklarÕ” baúlÕklÕ 15 inci maddeleri
kapsamÕnda hizmetin ayÕplÕ ifa edilmesi söz konusu ise tüketicinin seçimlik
haklarÕndan sözleúmeden dönme hakkÕ devreye girmektedir.

206-Telefon veya SMS gibi yollarla mesafeli olarak taahhüt verilebilir mi?

Taahhüt, sesli iletiúim araçlarÕ veya kÕsa mesaj yoluyla verilebilir. Abonelik
Sözleúmeleri Yönetmeli÷inin “Taahhütname verme zorunlulu÷u” baúlÕklÕ 15 inci
maddesi uyarÕnca, taahhüdün sesli iletiúim araçlarÕ kullanÕlmak suretiyle verilmesi
durumunda, taahhütnamede yer almasÕ gereken bilgilerin tüketiciye aynÕ ortamda verilmesi
zorunludur. Taahhüdün kÕsa mesaj yoluyla verilmesi durumunda ise, taahhüt kapsamÕnda
sunulan mal veya hizmetin tüm vergiler dâhil toplam fiyatÕ ile taahhüdün geçerlilik süresinin
tüketiciye aynÕ ortamda verilmesi yeterlidir. Ancak bu durumlarda; taahhüdün verilmesinden
itibaren 14 gün içinde taahhütnamenin yazÕlÕ olarak veya kalÕcÕ veri saklayÕcÕsÕ ile tüketiciye
gönderilmesi gerekmektedir.
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207-Taahhüt süresi bitiminde abonelik sözleúmesi de sona ermekte midir?

Taahhüt süresi bitiminde abonelik sözleúmesi kendili÷inden sona ermemekte,
abonelik sözleúmesinin sonlandÕrÕlmasÕ için tüketicinin fesih bildirimini satÕcÕ veya sa÷layÕcÕya
yöneltmesi gerekmektedir.

208-Elektrik aboneliklerinde taahhüt söz konusu mudur?

Enerji PiyasasÕ Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafÕndan belirlenen serbest tüketici olma
limitinin geçmiú yÕllara nazaran düúürülmesiyle elektrik piyasasÕnda da çok sayÕda tüketici
tedarikçisini seçebilme hakkÕ kazanmÕútÕr. Bu durum da elektrik piyasasÕndaki rekabeti
artÕrmÕú ve bu kapsamda tüketicilere elektrik enerjisi satÕúÕ yapan tedarikçi firmalarÕ elektrik
enerjisi bedelinden indirim yaparak veya abonelerden alÕnan güvence bedeli gibi
bedellerin alÕnmamasÕ gibi baúka avantajlar sunarak tüketiciler ile abonelik
sözleúmesi imzalamaya yöneltmiútir.
Bu ba÷lamda, elektrik piyasasÕnda EPDK tarafÕndan belirlenen elektrik tarifeleri
üzerinden iskonto uygulanarak yapÕlan satÕúlarÕn, Abonelik Sözleúmeleri Yönetmeli÷inin
“Taahhütlü abonelik” baúlÕklÕ 14 üncü maddesinin 1 inci fÕkrasÕnda yer alan tanÕma

uygun olarak, taahhütnamede belirtilen süre kadar abone kalmayÕ taahhüt eden
tüketicilere indirim veya di÷er faydalarÕn sa÷lanmasÕnÕn taahhüt edilmesi
úeklinde yapÕlmasÕ durumunda, söz konusu satÕúlar kapsamÕnda kurulan
aboneliklerin, anÕlan Yönetmeli÷in dördüncü bölümünde düzenlenen taahhütlü abonelikler
kapsamÕna girece÷i de÷erlendirilmektedir.

209-Katma de÷erli elektronik haberleúme hizmetlerinde GSM operatörünün
sorumlulu÷u var mÕdÕr?

Bu hizmetler birer telekomünikasyon hizmeti olarak, hukuki ve teknik olarak GSM
operatörleri tarafÕndan sunulabilmektedir.
GSM úebekeleri üzerinden sa÷lanan katma de÷erli hizmetlerde, hizmetin içeri÷i
ve/veya mobil úebekelerde kullanÕmÕ için gerekli altyapÕ ve yazÕlÕmÕn içerik sa÷layÕcÕ üçüncü
firmalardan alÕndÕ÷Õ ve hizmetten elde edilen gelirlerin belli oranlarda paylaúÕldÕ÷Õ model
a÷ÕrlÕklÕ olarak kullanÕlmaktadÕr.
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Abonelik Sözleúmeleri Yönetmeli÷inin “Di÷er yükümlülükler” baúlÕklÕ 13
üncü maddesinin 3 üncü fÕkrasÕnda; “Elektronik haberleúme sektöründe faaliyet
gösteren sa÷layÕcÕlar, katma de÷erli haberleúme hizmeti sunan sa÷layÕcÕlar ile birlikte bu
hizmetlerin sunulmasÕndan sorumludur.” úeklindeki düzenleme ile GSM operatörlerinin

sorumlulu÷u açÕkça hüküm altÕna alÕnmÕútÕr.
Di÷er taraftan, abonelik sözleúmesi yoluyla veya tekil içerik olarak satÕn
alÕnmasÕ durumunda, katma de÷erli hizmetlerin mesafeli sözleúme akdedilmek
suretiyle sunulmasÕ sebebiyle; söz konusu hizmetlere iliúkin uyuúmazlÕklar
hakkÕnda karar verilirken, Abonelik Sözleúmeleri ve Mesafeli Sözleúmeler ile ilgili
mevzuatÕn birlikte göz önünde bulundurulmasÕ gerekti÷i de÷erlendirilmektedir.

210-Tüketicinin bilgisi ve onayÕ olmadan abonelik sözleúmesi kurulmasÕ
durumunda ne yapÕlmalÕdÕr?

Tüketicinin bilgisi olmadan yapÕlan iúlemlerin konusu suç teúkil etti÷inden, Türk Ceza
Kanunu kapsamÕnda Cumhuriyet BaúsavcÕlÕ÷Õna suç duyurusunda bulunulmasÕ gerekti÷i
de÷erlendirilmektedir.

211-Elektrik, su, do÷al gaz ve elektronik haberleúme sektöründe tüketicilerden
alÕnan açma-kapama bedeli mevzuata uygun mudur?

6502 sayÕlÕ Tüketicinin KorunmasÕ HakkÕnda Kanun ve ikincil mevzuatÕnda, satÕcÕ veya
sa÷layÕcÕlar tarafÕndan talep edilen açma-kapama bedellerine iliúkin herhangi bir düzenleme
yer almamaktadÕr.
Di÷er taraftan, Elektrik PiyasasÕ Tüketici Hizmetleri Yönetmeli÷inin
“Elektri÷in kesilmesi ve kesilmiú olan elektri÷in yeniden ba÷lanmasÕ” baúlÕklÕ 16
ncÕ maddesinin 4 üncü fÕkrasÕ uyarÕnca, fiilen elektri÷i kesilmeyen tüketiciden kesmeba÷lama bedeli talep edilmemektedir.

Do÷al Gaz PiyasasÕ Da÷ÕtÕm ve Müúteri Hizmetleri Yönetmeli÷inin
“Müúteriye yeniden do÷al gaz verilmesi” baúlÕklÕ 45 inci maddesi gere÷ince; do÷al
gazÕ kesilen müúteriden, sayaç açma kapama bedeli alÕnmaktadÕr. Bu bedel sadece sayaç
kapatÕlÕrken alÕnmakta olup, sayacÕ kapanan müúterilerin sayacÕ açÕlÕrken tekrar bedel
alÕnmaz. Usulsüz do÷al gaz kullanÕmÕnÕn tespit edilmesi durumunda, sayaç açma kapama
bedeli % 300 zamlÕ olarak uygulanÕr.
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Bilgi Teknolojileri ve øletiúim Kurumu (BTK) tarafÕndan hazÕrlanan ve yürürlük tarihi
28/04/2018 olarak belirlenen Elektronik Haberleúme Sektörüne øliúkin Tüketici

HaklarÕ Yönetmeli÷inin “Hizmetin kÕsÕtlanmasÕ ve durdurulmasÕ” baúlÕklÕ 17 nci
maddesinin 3 üncü fÕkrasÕnda; “øúletmeci tarafÕndan, abonenin faturasÕnÕ ödememesi
nedeni ile hizmetin kÕsÕtlanmasÕ/durdurulmasÕ ve hattÕn tekrar hizmete açÕlmasÕ durumunda,

bir takvim yÕlÕndaki ilk açma-kapama iúlemi için aboneye herhangi bir ad altÕnda
ücret yansÕtÕlamaz.” hükmü yer almaktadÕr.
Su ve kanalizasyon hizmetlerine iliúkin faturalarÕn zamanÕnda ödenmemesinden
dolayÕ hizmeti kesilen tüketiciler de, yeniden hizmetin verilmesi karúÕlÕ÷Õnda “açma-kapama”
bedeli ödemektedirler. Örne÷in, ASKø Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeli÷inin
“Su kapatma, açma ve bedelleri” baúlÕklÕ 27 nci maddesinde “Sözleúme, yönetmelik
ve kanunlara aykÕrÕ davranÕúta bulunuldu÷unun tespiti halinde abonenin suyu kullanÕma
kapatÕlÕr. AykÕrÕlÕ÷Õn ortadan kalkmasÕ halinde, su kapatma-açma ücreti alÕnarak,
abonenin suyu açÕlÕr.” hükmü düzenlenmiútir.

Sonuç olarak, ilgili mevzuat uyarÕnca, elektrik, su ve do÷al gaz faturalarÕnÕ
zamanÕnda ödememesinden dolayÕ hizmeti kesilen tüketicilerden, yeniden
hizmetin verilmesi karúÕlÕ÷Õnda “açma-kapama” bedeli alÕnmaktadÕr.

212-Elektrik kesintisi ve/veya kalitesizli÷i nedeniyle elektrikli ev eúyalarÕnda
meydana gelen zararlarda tüketicinin zararÕ nasÕl tazmin edilmelidir?

Elektrik kesintisi ve/veya kalitesizli÷i nedeniyle elektrikli ev eúyalarÕnda meydana
gelen zararlarda, 6502 sayÕlÕ Kanunun “AyÕplÕ Hizmet” baúlÕklÕ 13 ve “Tüketicinin

seçimlik haklarÕ” baúlÕklÕ 15 inci maddeleri kapsamÕnda bilirkiúi marifetiyle tespit
yapÕlarak tüketicinin zararÕnÕn tazmin edilmesi yönünde karar verilebilece÷i
de÷erlendirilmektedir.
AyrÕca, Elektrik Da÷ÕtÕmÕ ve Perakende SatÕúÕna øliúkin Hizmet Kalitesi
Yönetmeli÷inin “KullanÕcÕ zararÕnÕn tazmini” baúlÕklÕ 26 ncÕ maddesi çerçevesinde
belirlenen úartlarÕn sa÷lanmasÕ halinde kullanÕcÕlar da÷ÕtÕm úirketine zarar tazmini için
baúvurabilmektedir.

213-Abonelik baúlangÕcÕnda alÕnan güvence bedelinin iadesi uygun mudur?

Elektrik PiyasasÕ Tüketici Hizmetleri Yönetmeli÷inin “Güvence bedelinin
talep edilmesi” baúlÕklÕ 33 üncü maddesi uyarÕnca, elektrik hizmetini sunmakla görevli
tedarik úirketi, kullanÕm yerinin de÷iúmesi ve/veya perakende satÕú sözleúmesinin sona ermesi
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veya sözleúmenin feshi halinde, tüketicinin elektrik enerjisi tüketim bedelini ödememesi
ihtimaline karúÕlÕk olarak, borcuna mahsup etmek üzere tüketicilerden güvence bedeli talep
etmektedir. Di÷er taraftan, ön ödemeli sayaç tesis eden tüketicilerden güvence

bedeli alÕnmamaktadÕr.
AnÕlan Yönetmeli÷in “Güvence bedelinin iadesi” baúlÕklÕ 37 nci maddesine
göre sözleúmenin feshi veya sona ermesi veya eski sayacÕn ön ödemeli sayaçla de÷iútirilmesi
durumunda güvence bedeli tüketicilere iade edilmektedir. Bu kapsamda; güvence
bedelinin iadesinde öncelikle görevli tedarik úirketince tahsil edilen nakit güvence bedeli,
güncelleme oranÕ kullanÕlarak güncellenir. Güncelleme yapÕlmasÕnÕ takiben, tüketicinin
görevli tedarik úirketine olan tüm borçlarÕn ödenmesinden sonra varsa güncellenmiú güvence
bedelinin bakiyesi, iúletme kayÕtlarÕ veya bulunmasÕ halinde tüketicinin güvence alÕndÕ belgesi
dikkate alÕnarak, talep tarihinden itibaren en geç 5 (beú) iú günü içerisinde tüketiciye iade
edilir. Güvence bedelinin iadesi için, borcun ödenmesi dÕúÕnda, herhangi bir koúul ileri
sürülemez ve belge istenemez. Güvence bedeli, banka teminat mektubu olarak alÕnmÕú ise,
sözleúmenin feshi veya sona ermesi veya ön ödemeli sayaç takÕlmasÕ tarihi itibariyle,
tüketicinin görevli tedarik úirketine olan tüm borçlarÕnÕn ödenmesi halinde, teminat mektubu
tüketiciye iade edilir.

Do÷al Gaz PiyasasÕ Da÷ÕtÕm ve Müúteri Hizmetleri Yönetmeli÷inin “Müúteri
Sözleúmeleri” baúlÕklÕ 38 inci maddesi uyarÕnca güvence bedelinin ödenmesi,
abonelik sözleúmesinin imzalanmasÕnÕn ön koúullarÕndan biridir ve Yönetmeli÷in
geçici 5 inci maddesinde da÷ÕtÕm úirketlerinin, aboneleri ile 01/05/2003 tarihinden önce
imzaladÕ÷Õ sözleúmeler kapsamÕnda tahsil etti÷i güvence bedellerinin iadesinin aynÕ sözleúme
hükümlerine göre yapÕlaca÷Õ düzenlenmiútir.

AnÕlan Yönetmeli÷in “Güvence Bedeli” baúlÕklÕ 39 uncu maddesine göre,
güvence bedeli, da÷ÕtÕm úirketi tarafÕndan alacaklarÕnÕ garanti altÕna almak amacÕyla,
“abonelik sözleúmesi” kapsamÕnda sadece “mekanik sayaçla” do÷al gazÕ fiilen
kullanan gerçek veya tüzel kiúiden bir defaya mahsus olmak üzere alÕnan bir
bedeldir. Bu ba÷lamda ön ödemeli sayaç kullanan abonelerden güvence bedeli
alÕnmamaktadÕr. Abonelik sözleúmesinin sona ermesi veya müúterinin muvafakati ile mekanik
sayacÕn ön ödemeli sayaç ile de÷iútirilmesi ve abonenin da÷ÕtÕm úirketine olan tüm borçlarÕnÕn
ödenmiú olmasÕ úartlarÕnÕn gerçekleúmesi durumlarÕnda, güvence bedeli TÜFE farkÕyla

güncellenerek abonelere iade edilmektedir.
Di÷er taraftan, Abonelik Sözleúmeleri Yönetmeli÷inin “Feshin sonuçlarÕ”
baúlÕklÕ 25 inci maddesinin 3. fÕkrasÕnda da bu husus; “SatÕcÕ veya sa÷layÕcÕ, fesih
bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren on beú gün içinde tüketici tarafÕndan ödenmiú
olan tutarÕn geri kalan kÕsmÕnÕ ve varsa tüketiciden güvence, depozito veya teminat adÕ
altÕnda alÕnan ücretlerin güncel tutarlarÕnÕ kesinti yapmaksÕzÕn iade etmekle
yükümlüdür.” úeklinde ifade edilmiútir.
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XXV- GARANTø BELGESøNE VE SATIù
SONRASI HøZMETLERE øLøùKøN SORULAR
214-Garanti süresi içerisinde hasar gören bir malÕn
servis tarafÕndan ücretli onarÕmÕnÕn yapÕlmasÕ
durumunda, mal garanti kapsamÕndan çÕkar mÕ?

Garanti süresi devam eden bir malÕn ücretli onarÕmÕ
kural olarak, tüketicinin kullanÕm hatasÕndan kaynaklanan arÕzalarda söz konusu olmaktadÕr.

Garanti Belgesi Yönetmeli÷inin
maddesinde;

“KullanÕm HatasÕ” baúlÕklÕ 11 inci

Tüketicinin malÕ tanÕtma ve kullanma kÕlavuzunda yer alan hususlara aykÕrÕ olarak
kullanmasÕndan kaynaklanan arÕzalar hakkÕnda 8 inci ve 9 uncu madde hükümleri
uygulanmaz.
ArÕzalarda kullanÕm hatasÕnÕn bulunup bulunmadÕ÷ÕnÕn, yetkili servis istasyonlarÕ, yetkili
servis istasyonunun mevcut olmamasÕ halinde sÕrasÕyla; malÕn satÕcÕsÕ, ithalatçÕsÕ veya
üreticisinden birisi tarafÕndan mala iliúkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla
belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasÕnÕn tüketiciye verilmesi zorunludur.
Tüketiciler, ikinci fÕkrada belirtilen rapora iliúkin olarak bilirkiúi tarafÕndan tespit
yapÕlmasÕ talebiyle uyuúmazlÕ÷Õn parasal de÷erini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya
tüketici mahkemesine baúvurabilir, hükmü düzenlenmiútir.

Di÷er taraftan, bir malÕn garanti süresi içerisinde kullanÕcÕ hatasÕndan dolayÕ
ücretli onarÕmÕnÕn yapÕlmasÕ durumunda, daha sonra malda kullanÕm hatasÕndan
kaynaklanmayan baúka bir arÕza çÕkmasÕ halinde söz konusu arÕza için Garanti
Belgesi
Yönetmeli÷i
kapsamÕndaki
haklardan
faydalanÕlabilece÷i
de÷erlendirilmektedir.

215-Garanti Belgesi ve SatÕú SonrasÕ Hizmetler Yönetmeli÷i ekli listesinde
olmayan ürünlerde nasÕl hareket etmek gerekir?

Hangi mallarÕn Garanti Belgesi Yönetmeli÷i ve SatÕú SonrasÕ Hizmetler Yönetmeli÷i
kapsamÕna girdi÷i, yönetmeliklerin ekli listelerinde, garanti süreleri ve servis istasyonlarÕ
belirtilmek suretiyle belirlenmiútir.
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Söz konusu ekli listelerde yer almayan mallara iliúkin uyuúmazlÕklar
hakkÕnda 6502 sayÕlÕ Tüketicinin KorunmasÕ HakkÕnda Kanun’un “AyÕplÕ mallara”
iliúkin 8 ila 12 nci maddelerinin uygulanabilece÷i de÷erlendirilmektedir.
216-Bir ihtiyari garanti sözleúmesinde, “malÕn onarÕmÕnÕn imkân dâhilinde
olmadÕ÷ÕnÕn tespit edilmesi halinde, satÕcÕnÕn tüketiciye hizmet paketinin
bedelini ödeyece÷ine” iliúkin bir madde olmasÕ durumunda, “satÕcÕnÕn malÕn
onarÕmÕnÕn mümkün olup olmadÕ÷Õna bakmaksÕzÕn” onarÕm maliyetine
katlanmak yerine ihtiyari garanti bedelini tüketiciye iade etme yolunu tercih
etmesi mümkün müdür? Sözleúmeye konulan bu madde haksÕz úart olarak
de÷erlendirilebilir mi?

6502 sayÕlÕ Tüketicinin KorunmasÕ HakkÕnda Kanunun “øhtiyari Garanti”
baúlÕklÕ 57 inci maddesinde;
øhtiyari garanti, tüketicinin yasal haklarÕ saklÕ kalmak kaydÕyla mal veya hizmetle ilgili;
de÷iúim, onarÕm, bakÕm, bedel iadesi ve benzeri hususlarda satÕcÕ, sa÷layÕcÕ, üretici veya
ithalatçÕ tarafÕndan verilen ilave taahhüdü ifade eder.
øhtiyari garanti taahhüdü süresince, taahhüt edilen haklarÕn kullanÕlmasÕ nedeniyle
tüketiciden masraf talep edilemez.
Taahhütte bulunan, taahhüdünün yanÕ sÕra ilgili reklam ve ilanlarÕnda yer alan
ifadelerle de ba÷lÕdÕr. Bu taahhütte, tüketicinin yasal haklarÕnÕn saklÕ oldu÷u, garantiden
faydalanma koúullarÕ, süresi, garanti verenin adÕ ile iletiúim bilgileri yer almak zorundadÕr.
øhtiyari garanti taahhüdünün tüketiciye yazÕlÕ olarak veya kalÕcÕ veri saklayÕcÕsÕ ile
verilmesi zorunludur.
øhtiyari garanti taahhüdü, bu maddede öngörülen özellikleri taúÕmasa bile taahhütte
bulunanÕ ba÷lar, hükmü düzenlenmiútir.

øhtiyari garanti sözleúmesinden kaynaklanan uyuúmazlÕklar hakkÕnda karar
verilirken iki durumun göz önüne alÕnmasÕ gerekmektedir:
øhtiyari garanti sözleúmesinin, yasal garanti süresi içinde yapÕlmasÕ
durumunda, tüketicinin Garanti Belgesi Yönetmeli÷i kapsamÕndaki haklarÕ saklÕ
kalmaktadÕr.
øhtiyari garanti sözleúmesinin, yasal garanti süresinden sonra hüküm ifade
edecek úekilde yapÕlmasÕ halinde, ihtiyari garantinin kapsamÕnÕn ne oldu÷una ve
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ilgili hükmün haksÕz úart olarak kabul edilip edilmeyece÷ine, sözleúmenin bütünü
göz önüne alÕnarak karar verilebilece÷i de÷erlendirilmektedir.

217-øhtiyari garanti veya kasko sözleúmesi kapsamÕnda yapÕlan onarÕmlarda,
muadil yedek parça kullanÕlmasÕ mümkün müdür?

6502 sayÕlÕ Tüketicinin KorunmasÕ HakkÕnda Kanunun “øhtiyari Garanti”
baúlÕklÕ 57 inci maddesinde;
øhtiyari garanti, tüketicinin yasal haklarÕ saklÕ kalmak kaydÕyla mal veya hizmetle ilgili;
de÷iúim, onarÕm, bakÕm, bedel iadesi ve benzeri hususlarda satÕcÕ, sa÷layÕcÕ, üretici veya
ithalatçÕ tarafÕndan verilen ilave taahhüdü ifade eder.
øhtiyari garanti taahhüdü süresince, taahhüt edilen haklarÕn kullanÕlmasÕ nedeniyle
tüketiciden masraf talep edilemez.
Taahhütte bulunan, taahhüdünün yanÕ sÕra ilgili reklam ve ilanlarÕnda yer alan
ifadelerle de ba÷lÕdÕr. Bu taahhütte, tüketicinin yasal haklarÕnÕn saklÕ oldu÷u, garantiden
faydalanma koúullarÕ, süresi, garanti verenin adÕ ile iletiúim bilgileri yer almak zorundadÕr.
øhtiyari garanti taahhüdünün tüketiciye yazÕlÕ olarak veya kalÕcÕ veri saklayÕcÕsÕ ile
verilmesi zorunludur.
øhtiyari garanti taahhüdü, bu maddede öngörülen özellikleri taúÕmasa bile taahhütte
bulunanÕ ba÷lar, hükmü yer almaktadÕr.

øhtiyari garanti veya kasko sözleúmesinin, yasal garanti süresi içinde
yapÕlmasÕ durumunda, tüketicinin Garanti Belgesi Yönetmeli÷i kapsamÕndaki
haklarÕ saklÕ kalmaktadÕr. Di÷er taraftan, ihtiyari garantinin veya kasko
sözleúmesinin kapsamÕnÕn ne oldu÷una, örne÷in onarÕmlarda muadil parça
kullanÕlÕp kullanÕlamayaca÷Õna, sözleúme hükümleri göz önüne alÕnarak karar
verilmesi gerekti÷i de÷erlendirilmektedir.

218-Bir malÕn kullanÕcÕ hatasÕndan kaynaklanan bir arÕza nedeniyle ihtiyari
garanti veya kasko sözleúmesi kapsamÕnda onarÕm görmesi, daha sonra ise
garanti kapsamÕna giren bir arÕza ile karúÕlaúÕlmasÕ durumunda, ihtiyari
garanti veya kasko sözleúmesi kapsamÕnda yapÕlan onarÕmÕn yetkili serviste
yapÕlmadÕ÷Õ gerekçesiyle, yetkili servis malÕn garanti kapsamÕnda onarÕlmasÕ
talebini reddedebilir mi?
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TanÕtma ve Kullanma KÕlavuzu Yönetmeli÷inin “TanÕtma ve kullanma
kÕlavuzunda bulunmasÕ gereken bilgiler” baúlÕklÕ 7 nci maddesinde; malÕn özelli÷ine
ve tüketiciye sunuluú biçimine göre, tanÕtma ve kullanma kÕlavuzunda hangi bilgilerin
bulunmasÕnÕn zorunlu oldu÷u emredici biçimde düzenlenmiútir.

Garanti Belgesi Yönetmeli÷inin “KullanÕm HatasÕ” baúlÕklÕ 11. maddesinde;
Tüketicinin malÕ tanÕtma ve kullanma kÕlavuzunda yer alan hususlara aykÕrÕ olarak
kullanmasÕndan kaynaklanan arÕzalar hakkÕnda 8 inci ve 9 uncu madde hükümleri
uygulanmaz.
ArÕzalarda kullanÕm hatasÕnÕn bulunup bulunmadÕ÷ÕnÕn, yetkili servis istasyonlarÕ,
yetkili servis istasyonunun mevcut olmamasÕ halinde sÕrasÕyla; malÕn satÕcÕsÕ, ithalatçÕsÕ veya
üreticisinden birisi tarafÕndan mala iliúkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla
belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasÕnÕn tüketiciye verilmesi zorunludur.
Tüketiciler, ikinci fÕkrada belirtilen rapora iliúkin olarak bilirkiúi tarafÕndan tespit
yapÕlmasÕ talebiyle uyuúmazlÕ÷Õn parasal de÷erini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya
tüketici mahkemesine baúvurabilir, hükmü düzenlenmiútir.

YukarÕda belirtilen hükümler uyarÕnca, tanÕtma ve kullanma kÕlavuzunda
mala sadece yetkili servislerin müdahale edebilece÷i belirtilmiúse aksi durumun
kullanÕcÕ hatasÕ olarak kabul edilebilece÷i, bu nedenle ihtiyari garanti veya kasko
sözleúmesi kapsamÕnda yapÕlacak müdahalelerin de yetkili servisler tarafÕndan
yapÕlmasÕ hususuna dikkat edilmesi gerekti÷i de÷erlendirilmektedir.

219-øhtiyari garantide tüketici seçimlik haklarÕndan hangisini kullanmalÕdÕr?

6502 sayÕlÕ Tüketicinin KorunmasÕ HakkÕnda Kanunun “øhtiyari Garanti”
baúlÕklÕ 57 inci maddesinde;
øhtiyari garanti, tüketicinin yasal haklarÕ saklÕ kalmak kaydÕyla mal veya hizmetle ilgili;
de÷iúim, onarÕm, bakÕm, bedel iadesi ve benzeri hususlarda satÕcÕ, sa÷layÕcÕ, üretici veya
ithalatçÕ tarafÕndan verilen ilave taahhüdü ifade eder.
øhtiyari garanti taahhüdü süresince, taahhüt edilen haklarÕn kullanÕlmasÕ nedeniyle
tüketiciden masraf talep edilemez.
Taahhütte bulunan, taahhüdünün yanÕ sÕra ilgili reklam ve ilanlarÕnda yer alan
ifadelerle de ba÷lÕdÕr. Bu taahhütte, tüketicinin yasal haklarÕnÕn saklÕ oldu÷u, garantiden
faydalanma koúullarÕ, süresi, garanti verenin adÕ ile iletiúim bilgileri yer almak zorundadÕr.
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øhtiyari garanti taahhüdünün tüketiciye yazÕlÕ olarak veya kalÕcÕ veri saklayÕcÕsÕ ile
verilmesi zorunludur.
øhtiyari garanti taahhüdü, bu maddede öngörülen özellikleri taúÕmasa bile taahhütte
bulunanÕ ba÷lar, hükmü yer almaktadÕr.

øhtiyari garantide sadece taraflarÕn sözleúme ile üzerinde anlaúmÕú olduklarÕ
haklarÕn kullanÕlabilmesi mümkündür ancak ihtiyari garanti sözleúmesinin, yasal
garanti süresi içinde yapÕlmasÕ durumunda, tüketicinin Garanti Belgesi
Yönetmeli÷i kapsamÕndaki haklarÕ da saklÕ kalmaktadÕr.

220-Garanti kapsamÕnda yetkili servise gönderilen bir malÕn onarÕmÕnÕn azami
tamir süresini aúmasÕ durumunda, tüketici hakem heyetine baúvurulabilmesi
için; mal yetkili servisten teslim alÕnmalÕ mÕdÕr? MalÕn teslim alÕnmasÕ halinde
tüketici hakem heyetine baúvurulabilmesi için azami bir süre var mÕdÕr? MalÕn
teslim alÕnmasÕnÕn ardÕndan çÕkan arÕzalar hakkÕnda nasÕl karar verilmelidir?

6502 sayÕlÕ Kanunun ayÕplÕ malda zamanaúÕmÕnÕ düzenleyen 12 nci
maddesinde;
Kanunlarda veya taraflar arasÕndaki sözleúmede daha uzun bir süre belirlenmedi÷i
takdirde, ayÕplÕ maldan sorumluluk, ayÕp daha sonra ortaya çÕkmÕú olsa bile, malÕn tüketiciye
teslim tarihinden itibaren iki yÕllÕk zamanaúÕmÕna tabidir. Bu süre konut veya tatil amaçlÕ
taúÕnmaz mallarda taúÕnmazÕn teslim tarihinden itibaren beú yÕldÕr.
Bu Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fÕkrasÕ saklÕ olmak üzere ikinci el satÕúlarda
satÕcÕnÕn ayÕplÕ maldan sorumlulu÷u bir yÕldan, konut veya tatil amaçlÕ taúÕnmaz mallarda ise
üç yÕldan az olamaz.
AyÕp, a÷Õr kusur ya da hile ile gizlenmiúse zamanaúÕmÕ hükümleri uygulanmaz;

Garanti Belgesi Yönetmeli÷inin “Tüketicinin di÷er haklarÕ” baúlÕklÕ 9 uncu
maddesinde;
Tüketicinin, ücretsiz onarÕm hakkÕnÕ kullanmasÕ halinde malÕn;
a) Garanti süresi içinde tekrar arÕzalanmasÕ,
b) Tamiri için gereken azami sürenin aúÕlmasÕ,
c) Tamirinin mümkün olmadÕ÷ÕnÕn, yetkili servis istasyonu, satÕcÕ, üretici veya ithalatçÕ
tarafÕndan bir raporla belirlenmesi, durumlarÕnda; tüketici malÕn bedel iadesini, ayÕp oranÕnda
bedel indirimini veya imkân varsa malÕn ayÕpsÕz misli ile de÷iútirilmesini satÕcÕdan talep
190

edebilir. SatÕcÕ, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda
satÕcÕ, üretici ve ithalatçÕ müteselsilen sorumludur.
MalÕn ayÕpsÕz misli ile de÷iútirilmesinin satÕcÕ için orantÕsÕz güçlükleri beraberinde
getirecek olmasÕ halinde tüketici, sözleúmeden dönme veya ayÕp oranÕnda bedelden indirim
haklarÕndan birini kullanabilir. OrantÕsÕzlÕ÷Õn tayininde malÕn ayÕpsÕz de÷eri, ayÕbÕn önemi ve
di÷er seçimlik haklara baúvurmanÕn tüketici açÕsÕndan sorun teúkil edip etmeyece÷i gibi
hususlar dikkate alÕnÕr.
Tüketicinin sözleúmeden dönme veya ayÕp oranÕnda bedelden indirim hakkÕnÕ seçti÷i
durumlarda, satÕcÕ, malÕn bedelinin tümünü veya bedelden yapÕlan indirim tutarÕnÕ derhal
tüketiciye iade etmek zorundadÕr.
Tüketicinin, malÕn ayÕpsÕz misli ile de÷iútirilmesi hakkÕnÕ seçmesi durumunda satÕcÕ,
üretici veya ithalatçÕnÕn, malÕn ayÕpsÕz misli ile de÷iútirilmesi talebinin kendilerine
bildirilmesinden itibaren azami otuz iú günü içerisinde, bu talebi yerine getirmesi zorunludur.
Birinci fÕkranÕn (c) bendinde belirtilen raporun, arÕzanÕn bildirim tarihinden itibaren o
mala iliúkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenmesi zorunludur, hükmü düzenlenmiútir.

Garanti kapsamÕnda yetkili servise gönderilen bir malÕn onarÕmÕnÕn azami
tamir süresini aúmasÕ durumunda, tüketici hakem heyetine baúvurulabilmesi için
uyuúmazlÕk konusu malÕn teslim alÕnÕp alÕnmamasÕnÕn öneminin olmadÕ÷Õ;
Söz konusu uyuúmazlÕklarda tüketici hakem heyetine ne zaman baúvuru
yapÕlabilece÷ine iliúkin açÕk bir düzenleme olmamakla birlikte, baúvurunun makul
bir süre içerisinde ve her hâlükârda 6502 sayÕlÕ Kanun’un “ZamanaúÕmÕ” baúlÕklÕ
12 nci maddesinde düzenlenen 2 yÕllÕk zamanaúÕmÕ içerisinde yapÕlmasÕ gerekti÷i;
MalÕn teslim alÕnmasÕ halinde, teslim alÕnmanÕn ardÕndan çÕkan arÕzalarÕn
garanti kapsamÕnda olmasÕ durumunda tüketicinin Garanti Belgesi
Yönetmeli÷inden kaynaklanan haklarÕnÕn saklÕ oldu÷u de÷erlendirilmektedir.

221-Garanti kapsamÕnda olan bir malda çÕkan arÕzanÕn 10 iú günü içinde tamir
edilmemesi durumunda, ithalatçÕ veya üreticinin benzer özelliklere sahip
baúka bir malÕ tüketicinin kullanÕmÕna tahsis etmemesi ve bu durumun
uyuúmazlÕk konusu yapÕlmasÕ halinde, tüketici hakem heyetlerinin ne úekilde
karar vermesi gerekmektedir?

SatÕú SonrasÕ Hizmetler Yönetmeli÷inin “Üretici, ithalatçÕ ve satÕcÕnÕn
sorumlulu÷u” baúlÕklÕ 14 üncü maddesinin 4 üncü fÕkrasÕnda; MalÕn garanti süresi
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içerisinde yetkili servis istasyonuna veya satÕcÕya tesliminden itibaren arÕzasÕnÕn on iúgünü
içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçÕnÕn; malÕn tamiri tamamlanÕncaya
kadar, benzer özelliklere sahip baúka bir malÕ tüketicinin kullanÕmÕna tahsis etmesi
zorunludur. Benzer özelliklere sahip baúka bir malÕn tüketici tarafÕndan istenmemesi halinde
üretici veya ithalatçÕlar bu yükümlülükten kurtulur. Buna iliúkin ispat yükümlülü÷ü üretici veya
ithalatçÕya aittir, hükmü yer almaktadÕr.

Garanti kapsamÕnda olan bir malda çÕkan arÕzanÕn 10 iú günü içinde tamir
edilmemesi durumunda, tüketici hakem heyetinin mevzuatta açÕk hüküm
bulunmamasÕ nedeniyle, ithalatçÕ veya üretici hakkÕnda, benzer özelliklere sahip
baúka bir malÕ tüketicinin kullanÕmÕna tahsis etmesine karar vermeye yetkili
olmadÕ÷Õ de÷erlendirilmektedir.

222-Garanti Belgesi Yönetmeli÷inin “Garanti süresi” baúlÕklÕ 6 ncÕ maddesinde
düzenlenen 2 yÕllÕk sürenin malÕn tüketiciye teslimi tarihinden itibaren
baúlayaca÷Õ düzenlenmiú olmakla birlikte, kurulum gerektiren mallarda
tüketicinin fiili faydayÕ sa÷ladÕ÷Õ kurulum tarihi teslim tarihi olarak kabul
edilebilir mi?

Garanti Belgesi Yönetmeli÷inin “Garanti süresi” baúlÕklÕ 6 ncÕ maddesinin 1 inci
fÕkrasÕnda; Garanti süresi; malÕn tüketiciye teslim tarihinden itibaren baúlar ve asgari iki yÕl
veya bu Yönetmeli÷e ekli listedeki ölçü birimi ile tespit edilen de÷er kadardÕr, hükmü yer
almaktadÕr.

YukarÕda belirtilen hükümde garanti süresinin, malÕn tüketiciye teslimi
tarihinden itibaren baúlayaca÷Õ emredici úekilde düzenlenmiú olup, söz konusu
süre hak düúürücü süredir. Bu ba÷lamda, tüketiciye satÕúÕ gerçekleútirilmiú ve
teslim edilmiú bir malÕn garanti süresinin, kurulum tarihinden itibaren
baúlatÕlamayaca÷Õ; di÷er taraftan, tüketiciye satÕúÕ gerçekleútirilmiú ancak teslim
edilmemiú mallarda ise garanti süresinin teslim tarihi itibariyle baúlayaca÷Õ
de÷erlendirilmektedir.

223-KullanÕcÕ kaynaklÕ arÕzalarda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir mi?
“Tamirde geçen süre” hesabÕnda süreden kastedilen iú günü müdür?

Garanti Belgesi Yönetmeli÷inin “Garanti süresi” baúlÕklÕ 6 ncÕ maddesinin
3 üncü fÕkrasÕnda; malÕn arÕzalanmasÕ durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine
eklenir hükmü yer almaktadÕr. Söz konusu hükümde arÕzanÕn kullanÕm hatasÕndan
kaynaklanÕp kaynaklanmadÕ÷Õ hususunda herhangi bir ayrÕm yapÕlmamÕú
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oldu÷undan, kullanÕcÕ kaynaklÕ arÕzalarda da tamirde geçen sürenin garanti
süresine eklenmesi gerekti÷i de÷erlendirilmektedir.
“Tamirde geçen süre”den kasÕt iú günü olup, iú gününün tanÕmÕ, “SatÕú
SonrasÕ Hizmetler Yönetmeli÷i”nin “TanÕmlar” baúlÕklÕ 4 üncü maddesinin (d)
bendinde, ulusal, resmî ve dini bayram günleri ile yÕlbaúÕ, 1 MayÕs ve pazar günleri dÕúÕndaki
çalÕúma günlerini ifade eder úeklinde tanÕmlanmÕútÕr.

224-Garanti kapsamÕnda azami tamir süresinin aúÕlmasÕ durumunda, satÕcÕdan
ücret iadesi talep edilebilmekte olup, tüketicinin satÕcÕnÕn aracÕlÕ÷Õ olmaksÕzÕn
malÕ servise gönderdi÷i ve azami tamir süresinin aúÕldÕ÷Õ durumda da satÕcÕdan
ücret iadesi talep edebilmesi mümkün müdür?

Garanti Belgesi Yönetmeli÷inin “Tüketicinin di÷er haklarÕ” baúlÕklÕ 9 uncu
maddesinin 1 inci fÕkrasÕnda; Tüketicinin, ücretsiz onarÕm hakkÕnÕ kullanmasÕ halinde
malÕn;
a) Garanti süresi içinde tekrar arÕzalanmasÕ,
b) Tamiri için gereken azami sürenin aúÕlmasÕ,
c) Tamirinin mümkün olmadÕ÷ÕnÕn, yetkili servis istasyonu, satÕcÕ, üretici veya ithalatçÕ
tarafÕndan bir raporla belirlenmesi, durumlarÕnda; tüketici malÕn bedel iadesini, ayÕp oranÕnda
bedel indirimini veya imkân varsa malÕn ayÕpsÕz misli ile de÷iútirilmesini satÕcÕdan talep
edebilir. SatÕcÕ, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda
satÕcÕ, üretici ve ithalatçÕ müteselsilen sorumludur, hükmü düzenlenmiútir.

Mevzuatta, bir malÕn garanti kapsamÕnda tamir edilmesi için satÕcÕ
aracÕlÕ÷Õyla servise gönderilmesi gerekti÷ine iliúkin bir düzenleme
bulunmamaktadÕr. Bu ba÷lamda, satÕcÕnÕn aracÕlÕ÷Õ olmaksÕzÕn malÕn servise
gönderildi÷i ve azami tamir süresinin aúÕldÕ÷Õ durumlarda tüketicinin satÕcÕya
karúÕ seçimlik haklarÕnÕ kullanabilece÷i ve ücret iadesi talebinde bulunabilece÷i
de÷erlendirilmektedir.

225-Tüketicinin seçimlik haklarÕndan, bedel iadesi veya ayÕpsÕz misli ile de÷iúim
hakkÕ yetkili servise yöneltilebilir mi? Yöneltti÷i takdirde teknik servisin bu
konudaki sorumlulu÷u nedir?

6502 sayÕlÕ Kanunun ayÕplÕ mala iliúkin “Tüketicinin seçimlik haklarÕ”nÕ
düzenleyen 11 inci maddesinde, bedel iadesi talebinin satÕcÕya yöneltilebilece÷i, ücretsiz
onarÕm veya malÕn ayÕpsÕz misli ile de÷iútirilmesi haklarÕnÕn ise üretici veya ithalatçÕya karúÕ
da ileri sürülebilece÷i; ücretsiz onarÕm veya malÕn ayÕpsÕz misli ile de÷iútirilmesi haklarÕnÕn
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yerine getirilmesi konusunda satÕcÕ, üretici ve ithalatçÕnÕn müteselsilen sorumlu olduklarÕ;
üretici veya ithalatçÕnÕn, malÕn kendisi tarafÕndan piyasaya sürülmesinden sonra ayÕbÕn
do÷du÷unu ispat etmesi halinde sorumlu tutulmayaca÷Õ düzenlenmiútir.

YukarÕda belirtilen hüküm uyarÕnca, ayÕplÕ malÕn bedel iadesinin veya
ayÕpsÕz misli ile de÷iútirilmesinin yetkili servisten talep edilebilmesinin mümkün
olmadÕ÷Õ, ancak yetkili servisin vermiú oldu÷u hizmet sonrasÕ malda bir arÕzanÕn
meydana gelmesi halinde, servise karúÕ tüketicinin ayÕplÕ hizmetten kaynaklanan
seçimlik haklarÕnÕn kullanÕlabilece÷i de÷erlendirilmektedir.

226-AyÕplÕ oldu÷u iddiasÕyla, incelenmek üzere satÕcÕ, üretici veya ithalatçÕ
firmaya teslim edilen / gönderilen mallarÕn kaç gün içinde tüketiciye iade
edilmesi gerekmektedir?

SatÕú SonrasÕ Hizmetler Yönetmeli÷inin “Servis istasyonlarÕnÕn
sorumluluklarÕ” baúlÕklÕ 10 uncu maddesinin 4 üncü fÕkrasÕnda; KullanÕm ömrü
süresince malÕn yetkili servis istasyonlarÕndaki bakÕm ve onarÕm süresi azami tamir süresini
geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala iliúkin arÕzanÕn yetkili servis istasyonuna
veya satÕcÕya bildirimi tarihinde, garanti süresi dÕúÕnda ise malÕn yetkili servis istasyonuna
teslim tarihinden itibaren baúlar. Tüketici arÕza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli
taahhütlü mektup ve benzeri bir yolla yapabilir. UyuúmazlÕk halinde bildirime iliúkin ispat
yükümlülü÷ü tüketiciye aittir, hükmü düzenlenmiútir.

AyÕplÕ oldu÷u iddiasÕyla, incelenmek üzere satÕcÕ, üretici veya ithalatçÕ
firmaya teslim edilen / gönderilen mallarÕn kaç gün içinde tüketiciye iade
edilmesi gerekti÷ine iliúkin mevzuatta açÕk bir hüküm bulunmamakla birlikte, söz
konusu inceleme süresinin azami tamir süresini geçmemesi gerekti÷i
de÷erlendirilmektedir.

227-Tüketicinin malÕn ayÕpsÕz misliyle de÷iútirilmesi hakkÕnÕ kullandÕ÷Õ ancak
satÕcÕ için malÕn ayÕpsÕz mislinin tedarik edilmesinin mümkün olmadÕ÷Õ, bu
nedenle tüketiciye malÕn bir üst modelinin verildi÷i durumlarda garanti süresi
nasÕl belirlenmektedir?

Garanti Belgesi Yönetmeli÷i’nin “De÷iútirilen malÕn garanti süresi” baúlÕklÕ
10 uncu maddesinde, garanti uygulamasÕ sÕrasÕnda de÷iútirilen malÕn garanti süresinin,
satÕn alÕnan malÕn kalan garanti süresi ile sÕnÕrlÕ oldu÷u düzenlenmiú olup, söz konusu
düzenlemede de÷iútirilen malÕn niteliklerine iliúkin herhangi bir ayrÕma gidilmemiútir.
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228-Garanti kapsamÕnda bakÕma veya onarÕma gönderilen bir malÕn, daha önce
açÕldÕ÷Õna iliúkin yetkili servis tarafÕndan rapor düzenlemesinin tüketicinin
haklarÕna etkisi nedir?

TanÕtma ve Kullanma KÕlavuzu Yönetmeli÷inin TanÕtma ve kullanma
kÕlavuzunda bulunmasÕ gereken bilgiler 7 nci maddesinin 1 inci fÕkrasÕnda, TanÕtma
ve kullanma kÕlavuzunda, malÕn özelli÷ine ve tüketiciye sunuluú biçimine göre aúa÷Õda
belirtilen bilgilerin bulunmasÕ zorunludur:
a) Üretici veya ithalatçÕ firmanÕn unvan, adres, telefon numarasÕ ve di÷er iletiúim
bilgileri,
b) KullanÕm, kurulum, bakÕm ve basit onarÕmda uyulmasÕ gereken kurallar,
c) TaúÕma ve nakliye sÕrasÕnda dikkat edilecek hususlar,
ç) KullanÕm hatalarÕna iliúkin bilgiler,
d) Özellikleri ile ilgili tanÕtÕcÕ ve temel bilgiler,
e) Tüketicinin yapabilece÷i bakÕm, onarÕm veya ürünün temizli÷ine iliúkin bilgiler,
f) Periyodik bakÕm gerekmesi durumunda, periyodik bakÕmÕn, yapÕlaca÷Õ zaman
aralÕklarÕ ile kim tarafÕndan yapÕlmasÕ gerekti÷ine iliúkin bilgiler,
g) Ba÷lantÕ veya montajÕn nasÕl yapÕlaca÷ÕnÕ gösterir úema ile ba÷lantÕ veya montajÕn
kim tarafÕndan yapÕlaca÷Õna iliúkin bilgiler,
÷) 13/6/2014 tarihli ve 29029 sayÕlÕ Resmî Gazete’de yayÕmlanan SatÕú SonrasÕ
Hizmetler Yönetmeli÷i eki listede tespit ve ilan edilen kullanÕm ömrü,
h) Yetkili servis istasyonlarÕ ile yedek parça malzemelerinin temin edilebilece÷i
yerlerin unvan, adres, telefon numarasÕ ve di÷er iletiúim bilgileri,
Õ) øthal edilmiú mallarda, yurt dÕúÕndaki üretici firmanÕn unvan, adres, telefon
numarasÕ ve di÷er iletiúim bilgileri,
i) Kanunun 11 inci maddesinde tüketiciye sa÷lanan seçimlik haklara iliúkin bilgi,
j) Tüketicilerin úikâyet ve itirazlarÕ konusundaki baúvurularÕnÕ tüketici mahkemelerine
ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerine iliúkin bilgi,
k) Varsa tüketiciye sa÷lanan di÷er haklar.”;

Garanti Belgesi Yönetmeli÷inin “KullanÕm HatasÕ” baúlÕklÕ 11. maddesinde;

Tüketicinin malÕ tanÕtma ve kullanma kÕlavuzunda yer alan hususlara aykÕrÕ olarak
kullanmasÕndan kaynaklanan arÕzalar hakkÕnda 8 inci ve 9 uncu madde hükümleri
uygulanmaz.
ArÕzalarda kullanÕm hatasÕnÕn bulunup bulunmadÕ÷ÕnÕn, yetkili servis istasyonlarÕ,
yetkili servis istasyonunun mevcut olmamasÕ halinde sÕrasÕyla; malÕn satÕcÕsÕ, ithalatçÕsÕ veya
üreticisinden birisi tarafÕndan mala iliúkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla
belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasÕnÕn tüketiciye verilmesi zorunludur.
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Tüketiciler, ikinci fÕkrada belirtilen rapora iliúkin olarak bilirkiúi tarafÕndan tespit
yapÕlmasÕ talebiyle uyuúmazlÕ÷Õn parasal de÷erini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya
tüketici mahkemesine baúvurabilir, hükmü düzenlenmiútir.

Garanti süresi içerisinde ve garanti kapsamÕnda yetkili servislerce yapÕlan
bakÕm ve onarÕmlarÕn Garanti Belgesi Yönetmeli÷i kapsamÕnda tüketiciye tanÕnan
haklara olumsuz bir etkisi olmayaca÷Õ, ancak yetkili olmayan servislerce yapÕlan
müdahalelerin tanÕtma ve kullanma kÕlavuzuna aykÕrÕlÕk teúkil edece÷i için malÕ
garanti kapsamÕ dÕúÕna çÕkaraca÷Õ de÷erlendirilmektedir.

229-Garanti süresi içinde arÕzalanan bir cep telefonunun yetkili servisçe tamiri
sonrasÕnda, telefonun tüketicinin bilgisi dÕúÕnda klonlanmasÕ durumunda
servis sorumlu tutulabilir mi?

6502 sayÕlÕ Kanunun “Tüketicinin seçimlik haklarÕ” baúlÕklÕ 11 inci
maddesinin 6 ncÕ fÕkrasÕnda; seçimlik haklarÕn kullanÕlmasÕ nedeniyle ortaya çÕkan tüm
masraflar, tüketicinin seçti÷i hakkÕ yerine getiren tarafça karúÕlanÕr. Tüketici bu seçimlik
haklarÕndan biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayÕlÕ Türk Borçlar Kanunu hükümleri
uyarÕnca tazminat da talep edebilir, hükmü yer almaktadÕr.

Gerekli iúlemler yapÕldÕktan sonra, telefonun tüketiciye klonlanmamÕú
olarak teslim edildi÷inin ispat edilmesi halinde yetkili servisin klonlanma
iúleminden sorumlu tutulamayaca÷Õ;
KlonlanmanÕn yetkili servisin müdahalesi nedeniyle meydana geldi÷inin
ispatlanmasÕ halinde ise ayÕplÕ hizmete iliúkin hükümlerin uygulanabilece÷i ve bu
kapsamda tazminat talep edilebilece÷i de÷erlendirilmektedir.

230-Fatura tutarÕna ek olarak ödenen bir bedelle ihtiyari garanti veya kasko
yaptÕrÕlan bir malÕn ayÕplÕ oldu÷unun tespit edilmesi halinde, tüketicinin
ihtiyari garanti veya kasko için ödemiú oldu÷u ek bedeli talep edebilmesi
mümkün müdür?

6502 sayÕlÕ Kanun’un ayÕplÕ mala iliúkin hükümleri, tüketiciye münhasÕran
mala özgü seçimlik haklar sa÷lamaktadÕr. Bu ba÷lamda, fatura tutarÕna ek olarak
ödenen bir bedelle, ihtiyari garanti veya kasko kapsamÕna alÕnan bir malÕn ayÕplÕ
çÕkmasÕ durumunda, tüketicinin 6502 sayÕlÕ Kanun’un ayÕplÕ mala iliúkin
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hükümlerine dayanarak ihtiyari garanti veya kasko için ödemiú oldu÷u ek bedeli
talep edemeyece÷i de÷erlendirilmektedir.
Di÷er taraftan bir mala, yasal garanti dÕúÕnda kasko ile ek bir koruma
sa÷lanmasÕ durumunda, devreye sigorta úirketi de girmekte ve sigorta úirketi de
primler bakÕmdan yarar elde etmektedir. Sigorta úirketine 6502 sayÕlÕ Kanun’un
ayÕplÕ mala iliúkin hükümleri kapsamÕnda baúvurulmasÕnÕn mümkün olmayaca÷Õ
ancak kalan sigorta primleri bakÕmÕndan sigorta úirketi hakkÕnda tüketici hakem
heyetine baúvurulabilece÷i de÷erlendirilmektedir.

231-Uygulamada tüketicilerin yasal garantiyle aynÕ haklarÕ tanÕdÕ÷Õ yanÕlgÕsÕna
düúerek süre uzatÕmÕ úeklinde ihtiyari garanti sözleúmesi yapmalarÕ ve daha
sonra ihtiyari garanti kapsamÕnÕn uyuúmazlÕk konusu olmasÕ durumunda
verilecek karar ne olmalÕdÕr?

6502 sayÕlÕ Tüketicinin KorunmasÕ HakkÕnda Kanunun “øhtiyari Garanti”
baúlÕklÕ 57 inci maddesinde;
øhtiyari garanti, tüketicinin yasal haklarÕ saklÕ kalmak kaydÕyla mal veya hizmetle ilgili;
de÷iúim, onarÕm, bakÕm, bedel iadesi ve benzeri hususlarda satÕcÕ, sa÷layÕcÕ, üretici veya
ithalatçÕ tarafÕndan verilen ilave taahhüdü ifade eder.
øhtiyari garanti taahhüdü süresince, taahhüt edilen haklarÕn kullanÕlmasÕ nedeniyle
tüketiciden masraf talep edilemez.
Taahhütte bulunan, taahhüdünün yanÕ sÕra ilgili reklam ve ilanlarÕnda yer alan
ifadelerle de ba÷lÕdÕr. Bu taahhütte, tüketicinin yasal haklarÕnÕn saklÕ oldu÷u, garantiden
faydalanma koúullarÕ, süresi, garanti verenin adÕ ile iletiúim bilgileri yer almak zorundadÕr.
øhtiyari garanti taahhüdünün tüketiciye yazÕlÕ olarak veya kalÕcÕ veri saklayÕcÕsÕ ile
verilmesi zorunludur.
øhtiyari garanti taahhüdü, bu maddede öngörülen özellikleri taúÕmasa bile taahhütte
bulunanÕ ba÷lar, hükmü düzenlenmiútir.

øhtiyari garanti, tüketicinin yasal haklarÕ saklÕ kalmak kaydÕyla mal veya
hizmetle ilgili; de÷iúim, onarÕm, bakÕm, bedel iadesi ve benzeri hususlarda satÕcÕ,
sa÷layÕcÕ, üretici veya ithalatçÕ tarafÕndan verilen ilave taahhüdü ifade etmektedir
ve taahhütte bulunan, taahhüdünün yanÕ sÕra ilgili reklam ve ilanlarÕnda yer alan
ifadelerle de ba÷lÕdÕr.
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YukarÕda yapÕlan açÕklamalar kapsamÕnda, ihtiyari garantinin kapsamÕna
iliúkin yaúanan uyuúmazlÕklarda, ihtiyari garanti sözleúmesi ve varsa
reklamlarÕndaki
taahhütler
çerçevesinde
karar
verilmesi
gerekti÷i
de÷erlendirilmektedir.

232-Garanti kapsamÕnda yapÕlan bir onarÕm için, yetkili servis tarafÕndan
herhangi bir isim altÕnda bedel talebinde bulunulmasÕ durumunda, bedelin
iadesi için yetkili servis ya da satÕcÕdan hangisi hakkÕnda baúvuruda
bulunulmalÕdÕr?

Garanti Belgesi Yönetmeli÷inin “Ücretsiz onarÕm isteme hakkÕ” baúlÕklÕ 8
inci maddesinde; Tüketicinin, Kanunun 11 inci maddesinde yer alan seçimlik haklarÕndan
ücretsiz onarÕm hakkÕnÕ seçmesi durumunda satÕcÕ; iúçilik masrafÕ, de÷iútirilen parça bedeli ya
da baúka herhangi bir ad altÕnda hiçbir ücret talep etmeksizin malÕn onarÕmÕnÕ yapmak veya
yaptÕrmakla yükümlüdür;

6502 sayÕlÕ Kanunun “Tüketicinin seçimlik haklarÕ” baúlÕklÕ 11 inci
maddesinin 2 nci fÕkrasÕnda; Ücretsiz onarÕm veya malÕn ayÕpsÕz misli ile de÷iútirilmesi
haklarÕ üretici veya ithalatçÕya karúÕ da kullanÕlabilir. Bu fÕkradaki haklarÕn yerine getirilmesi
konusunda satÕcÕ, üretici ve ithalatçÕ müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçÕ, malÕn
kendisi tarafÕndan piyasaya sürülmesinden sonra ayÕbÕn do÷du÷unu ispat etti÷i takdirde
sorumlu tutulmaz hükümleri düzenlenmiútir.
Tüketicinin 6502 sayÕlÕ Kanun’dan kaynaklanan seçimlik haklarÕndan ücretsiz onarÕm
hakkÕnÕ kullanmasÕ durumunda satÕcÕ, iúçilik masrafÕ, de÷iútirilen parça bedeli ya da baúka
herhangi bir ad altÕnda hiçbir ücret talep etmeksizin malÕn onarÕmÕnÕ yapmak veya yaptÕrmakla
yükümlüdür. Di÷er taraftan, tüketicinin, ücretsiz onarÕm hakkÕnÕ üretici veya ithalatçÕya karúÕ
da kullanabilmesi mümkün olup, satÕcÕ, üretici ve ithalatçÕ, tüketicinin bu hakkÕnÕ
kullanmasÕndan müteselsilen sorumludur.

YukarÕda belirtilen hükümler uyarÕnca, garanti kapsamÕnda yapÕlan bir
onarÕm için, yetkili servis tarafÕndan herhangi bir isim altÕnda bedel talebinde
bulunulmasÕ durumunda, bedelin iadesi için satÕcÕ, üretici veya ithalatçÕ hakkÕnda
tüketici hakem heyetine baúvuruda bulunulabilece÷i de÷erlendirilmektedir.
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233-øhtiyari garanti sözleúmesine iliúkin belgenin garanti veren tarafÕndan
kaúelenmesi gerekli midir?

6502 sayÕlÕ Tüketicinin KorunmasÕ HakkÕnda Kanunun “øhtiyari Garanti”
baúlÕklÕ 57 nci maddesinde;
øhtiyari garanti, tüketicinin yasal haklarÕ saklÕ kalmak kaydÕyla mal veya hizmetle ilgili;
de÷iúim, onarÕm, bakÕm, bedel iadesi ve benzeri hususlarda satÕcÕ, sa÷layÕcÕ, üretici veya
ithalatçÕ tarafÕndan verilen ilave taahhüdü ifade eder.
øhtiyari garanti taahhüdü süresince, taahhüt edilen haklarÕn kullanÕlmasÕ nedeniyle
tüketiciden masraf talep edilemez.
Taahhütte bulunan, taahhüdünün yanÕ sÕra ilgili reklam ve ilanlarÕnda yer alan
ifadelerle de ba÷lÕdÕr. Bu taahhütte, tüketicinin yasal haklarÕnÕn saklÕ oldu÷u, garantiden
faydalanma koúullarÕ, süresi, garanti verenin adÕ ile iletiúim bilgileri yer almak zorundadÕr.
øhtiyari garanti taahhüdünün tüketiciye yazÕlÕ olarak veya kalÕcÕ veri saklayÕcÕsÕ ile
verilmesi zorunludur.
øhtiyari garanti taahhüdü, bu maddede öngörülen özellikleri taúÕmasa bile taahhütte
bulunanÕ ba÷lar, hükmü düzenlenmiútir.

YukarÕda yapÕlan açÕklamalar kapsamÕnda, ihtiyari garanti sözleúmesinin
taraflarÕ kimse ihtiyari garantiye iliúkin hak ve borçlarÕn o taraflar arasÕnda
do÷du÷u; ihtiyari garanti taahhüdünün tüketiciye yazÕlÕ olarak veya kalÕcÕ veri
saklayÕcÕsÕ ile verilmesinin zorunlu oldu÷u, mevzuatta düzenlenmemiú olmasÕ
nedeniyle ihtiyari garanti taahhüdünün kaúelenmesine iliúkin bir zorunluluk
bulunmadÕ÷Õ de÷erlendirilmektedir.

234-Bir malÕn garanti süresi içinde satÕlmasÕ halinde, ikinci el satÕúta garanti
hükümleri uygulanabilir mi? økinci el satÕúlarda, 6502 sayÕlÕ Kanun’un
“ZamanaúÕmÕ” baúlÕklÕ 12 nci maddesinde öngörülen zamanaúÕmÕ süresinden
faydalanÕlabilmesi için ilk fatura mÕ yoksa ikinci el satÕú faturasÕ mÕ gereklidir?
Fatura kesilmeksizin yapÕlan ikinci el satÕúlarda zamanaúÕmÕ nasÕl
uygulanmalÕdÕr? økinci el satÕúlar için bir zaman sÕnÕrlamasÕ var mÕdÕr?

6502 sayÕlÕ Kanunun ayÕplÕ malda zamanaúÕmÕnÕ düzenleyen 12 nci
maddesinde;
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Kanunlarda veya taraflar arasÕndaki sözleúmede daha uzun bir süre belirlenmedi÷i
takdirde, ayÕplÕ maldan sorumluluk, ayÕp daha sonra ortaya çÕkmÕú olsa bile, malÕn tüketiciye
teslim tarihinden itibaren iki yÕllÕk zamanaúÕmÕna tabidir. Bu süre konut veya tatil amaçlÕ
taúÕnmaz mallarda taúÕnmazÕn teslim tarihinden itibaren beú yÕldÕr.
Bu Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fÕkrasÕ saklÕ olmak üzere ikinci el satÕúlarda
satÕcÕnÕn ayÕplÕ maldan sorumlulu÷u bir yÕldan, konut veya tatil amaçlÕ taúÕnmaz mallarda ise
üç yÕldan az olamaz.
AyÕp, a÷Õr kusur ya da hile ile gizlenmiúse zamanaúÕmÕ hükümleri uygulanmaz, hükmü
düzenlenmiútir.

Bir malÕn garanti süresi içinde satÕlmasÕ halinde, malÕn garantisi ikinci el
satÕúta da devam etmektedir. Di÷er bir ifadeyle ikinci el satÕúla malÕ edinen
tüketicinin, malÕn kalan garanti süresi ile sÕnÕrlÕ olmak üzere, Garanti Belgesi
Yönetmeli÷inden kaynaklanan haklarÕnÕ satÕcÕ, üretici ve ithalatçÕya karúÕ
kullanabilmesi mümkündür.
6502 sayÕlÕ Kanun’un “ZamanaúÕmÕ” baúlÕklÕ 12 nci maddesi ise sadece
ayÕplÕ mala iliúkin zamanaúÕmlarÕnÕ düzenlemekte olup, maddede geçen süreler
malÕn teslimi ile baúlamaktadÕr. Garanti süresinden ba÷ÕmsÕz olarak, ikinci el
satÕúÕn ispatlanabilmesi halinde, satÕcÕnÕn tüketiciye karúÕ ayÕplÕ maldan dolayÕ
sorumlulu÷u en az 1 yÕl devam etmektedir.
Bir malÕn ikinci el satÕúa konu olabilmesine iliúkin zaman açÕsÕndan
sÕnÕrlayÕcÕ herhangi bir düzenleme olmamakla birlikte, malÕn kullanÕm ömrünün,
söz konusu zamanaúÕmÕ süresi de dikkate alÕnmak suretiyle esas alÕnabilece÷i
de÷erlendirilmektedir.

235-Bir malla ilgili yanÕltÕcÕ reklam yapÕlmasÕ ve söz konusu reklamda belirtilen
hususlar nedeniyle malda arÕza meydana gelmesi halinde mal kullanÕcÕ hatasÕ
nedeniyle garanti kapsamÕndan çÕkar mÕ? Örne÷in bir cep telefonunun su
geçirmez oldu÷una iliúkin yapÕlan reklama itimat eden tüketicinin, cep
telefonuyla havuza girmesi halinde, sÕvÕ temasÕ nedeniyle kullanÕcÕ hatasÕ
oldu÷u gerekçe gösterilerek cep telefonunun garanti kapsamÕ dÕúÕnda kaldÕ÷Õ
söylenebilir mi?

6502 sayÕlÕ Tüketicinin KorunmasÕ HakkÕnda Kanunun “AyÕplÕ mal” baúlÕklÕ
8 inci maddesinin 2 nci fÕkrasÕnda; AmbalajÕnda, etiketinde, tanÕtma ve kullanma
kÕlavuzunda, internet portalÕnda ya da reklam ve ilanlarÕnda yer alan özelliklerinden bir veya
birden fazlasÕnÕ taúÕmayan; satÕcÕ tarafÕndan bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit
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edilen niteli÷e aykÕrÕ olan; muadili olan mallarÕn kullanÕm amacÕnÕ karúÕlamayan, tüketicinin
makul olarak bekledi÷i faydalarÕ azaltan veya ortadan kaldÕran maddi, hukuki veya ekonomik
eksiklikler içeren mallar da ayÕplÕ olarak kabul edilir, hükmü düzenlenmiútir.

YukarÕda belirtilen hüküm uyarÕnca, reklamda taahhüt edilen özelli÷i
taúÕmayan mallarÕn ayÕplÕ mal olarak kabul edilmesi gerekti÷i, reklamda belirtilen
hususlara uygun davranÕlmasÕ nedeniyle malda arÕza meydana gelmesi halinde
bu durumun kullanÕcÕ hatasÕ olarak kabul edilemeyece÷i ve malÕ garanti
kapsamÕndan çÕkarmayaca÷Õ dolayÕsÕyla tüketicinin seçimlik haklarÕnÕn saklÕ
oldu÷u de÷erlendirilmektedir.
Di÷er taraftan tüketiciyi aldatÕcÕ ve yanÕltÕcÕ reklamlar hakkÕnda Reklam
Kurulu’nun yaptÕrÕm yetkisi her zaman saklÕdÕr.

236-SatÕú SonrasÕ Hizmetler Yönetmeli÷i uyarÕnca kullanÕm ömrü süresince yetkili
servis hizmeti sunulmasÕ gereken bir mal için, yetkili servisin yedek parça
bulunmadÕ÷ÕnÕ belirtmesi durumu tüketici için seçimlik haklarÕ do÷urur mu?

6502 sayÕlÕ Kanunun ayÕplÕ malda zamanaúÕmÕnÕ düzenleyen 12 nci
maddesinde;
Kanunlarda veya taraflar arasÕndaki sözleúmede daha uzun bir süre belirlenmedi÷i
takdirde, ayÕplÕ maldan sorumluluk, ayÕp daha sonra ortaya çÕkmÕú olsa bile, malÕn tüketiciye
teslim tarihinden itibaren iki yÕllÕk zamanaúÕmÕna tabidir. Bu süre konut veya tatil amaçlÕ
taúÕnmaz mallarda taúÕnmazÕn teslim tarihinden itibaren beú yÕldÕr.
Bu Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fÕkrasÕ saklÕ olmak üzere ikinci el satÕúlarda
satÕcÕnÕn ayÕplÕ maldan sorumlulu÷u bir yÕldan, konut veya tatil amaçlÕ taúÕnmaz mallarda ise
üç yÕldan az olamaz.
AyÕp, a÷Õr kusur ya da hile ile gizlenmiúse zamanaúÕmÕ hükümleri uygulanmaz, hükmü
düzenlenmiútir.
Hangi mallarÕn SatÕú SonrasÕ Hizmetler Yönetmeli÷i kapsamÕna girdi÷i, yönetmeli÷in
ekli listesinde, kullanÕm ömrüyle birlikte belirlenmiútir.

Tüketicinin 6502 sayÕlÕ Kanun’dan kaynaklanan ayÕplÕ mallara iliúkin
seçimlik haklarÕ 2 yÕllÕk zamanaúÕmÕna tabi oldu÷undan, di÷er taraftan SatÕú
SonrasÕ Hizmetler Yönetmeli÷i kapsamÕna giren mallarÕn kullanÕm ömürleri ise
Yönetmeli÷in ekli listesinde 2 yÕldan daha uzun belirlendi÷inden, malÕn kullanÕm
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ömrü devam etse dahi, 2 yÕllÕk zamanaúÕmÕ geçtikten sonra tüketicinin seçimlik
haklarÕnÕn do÷mayaca÷Õ de÷erlendirilmektedir.

237-BazÕ telefon markalarÕ tarafÕndan ücretsiz ya da ücretli tamir hizmeti
sunulmayÕp, tüketicilerden ek bir bedel alÕnarak cihazÕn yalnÕzca de÷iúiminin
yapÕlmasÕ yoluna gidilmesi mevzuata uygun mudur?

6502 sayÕlÕ Tüketicinin KorunmasÕ HakkÕnda Kanunun “Tüketicinin seçimlik
haklarÕ” baúlÕklÕ 11 inci maddesinin birinci fÕkrasÕnda, MalÕn ayÕplÕ oldu÷unun
anlaúÕlmasÕ durumunda tüketici;
a) SatÕlanÕ geri vermeye hazÕr oldu÷unu bildirerek sözleúmeden dönme,
b) SatÕlanÕ alÕkoyup ayÕp oranÕnda satÕú bedelinden indirim isteme,
c) AúÕrÕ bir masraf gerektirmedi÷i takdirde, bütün masraflarÕ satÕcÕya ait olmak üzere
satÕlanÕn ücretsiz onarÕlmasÕnÕ isteme,
ç) ømkân varsa, satÕlanÕn ayÕpsÕz bir misli ile de÷iútirilmesini isteme, seçimlik
haklarÕndan birini kullanabilir. SatÕcÕ, tüketicinin tercih etti÷i bu talebi yerine getirmekle
yükümlüdür, hükmü yer almaktadÕr.

6502 sayÕlÕ Kanun’da, ayÕplÕ mallara iliúkin olarak tüketicilere 4 seçimlik hak
tanÕnmÕú olup, tüketici bu haklardan istedi÷ini kullanmakta serbesttir ve satÕcÕ
tüketicinin tercih etti÷i bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Bu ba÷lamda,
tüketicinin dört seçimlik haktan birini kullanmak istemesi ancak satÕcÕnÕn
tüketicinin talebini yerine getirmemesinin mevzuata uygun olmadÕ÷Õ
de÷erlendirilmektedir.

238-Garanti süresi dolmuú ancak kullanÕm ömrü devam eden bir mal servise
teslim edildikten sonra tamir bedeli yatÕrÕlmasÕna ra÷men azami tamir süresi
içinde tüketiciye teslim edilmez ise tüketicinin haklarÕ nelerdir?

Bilindi÷i üzere, 6502 sayÕlÕ Tüketicinin KorunmasÕ HakkÕnda Kanunun 13. Maddesinde
“AyÕplÕ hizmet” yer almaktadÕr. Söz konusu maddede; ayÕplÕ hizmet, sözleúmede belirlenen
süre içinde baúlamamasÕ veya taraflarca kararlaútÕrÕlmÕú olan ve objektif olarak sahip olmasÕ
gereken özellikleri taúÕmamasÕ nedeniyle sözleúmeye aykÕrÕ olan hizmet olarak tanÕmlanmÕútÕr.
Söz konusu Kanunun “Tüketicinin seçimlik haklarÕ” baúlÕklÕ 15. madde de ise; “(1)
Hizmetin ayÕplÕ ifa edildi÷i durumlarda tüketici, hizmetin yeniden görülmesi, hizmet sonucu
ortaya çÕkan eserin ücretsiz onarÕmÕ, ayÕp oranÕnda bedelden indirim veya sözleúmeden
dönme haklarÕndan birini sa÷layÕcÕya karúÕ kullanmakta serbesttir. Sa÷layÕcÕ, tüketicinin tercih
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etti÷i bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Seçimlik haklarÕn kullanÕlmasÕ nedeniyle ortaya
çÕkan tüm masraflar sa÷layÕcÕ tarafÕndan karúÕlanÕr. (...) hükümleri yer almaktadÕr.
Bununla birlikte, 6502 sayÕlÕ Tüketicinin KorunmasÕ HakkÕnda Kanunun 58 inci
maddesinin üçüncü fÕkrasÕnda; “(3) Bir malÕn yetkili servis istasyonlarÕndaki tamir süresi,
yönetmelikle belirlenen azami süreyi geçemez.” hükmü yer almaktadÕr. Di÷er taraftan “SatÕú
SonrasÕ Hizmetler Yönetmeli÷i” 14. maddesinde; “(1)Üretici veya ithalatçÕlar, yetkili servis
istasyonlarÕnÕn ayrÕ bir tüzel kiúili÷i olsa dahi, satÕú sonrasÕ hizmetlerin sa÷lanmasÕndan ve
yürütülmesinden yetkili servis istasyonlarÕ ile birlikte müteselsilen sorumludur.” hükmü yer
almaktadÕr.
Bu ba÷lamda; ilgili hükümler birlikte de÷erlendirildi÷inde garanti kapsamÕ dÕúÕnda bir
mal için azami tamir süresinin aúÕlmasÕ durumu yukarÕda sayÕlan úartlarÕ taúÕdÕ÷Õ takdirde ayÕplÕ
hizmet teúkil edebilece÷i, tüketicinin bu durumda ayÕplÕ hizmetten do÷an seçimlik haklarÕnÕ
kullanabilece÷i de÷erlendirilmektedir. Burada söz konusu ayÕbÕn azami tamir süresinin
aúÕlmasÕ durumuna iliúkin oldu÷u görülmektedir. Baúka bir ifadeyle, bu durumda tüketici
sadece ödedi÷i servis bedeli açÕsÕndan ayÕplÕ hizmete iliúkin seçimlik haklarÕnÕ servis hizmetini
sa÷layana karúÕ kullanabilece÷i de÷erlendirilmektedir.

239-TamiratÕ amacÕyla yetkili servise verilen bir malÕn kaç gün içinde tüketiciye
teslim edilmesi gerekmektedir?

SatÕú SonrasÕ Hizmetler Yönetmeli÷inin “Servis istasyonlarÕnÕn
sorumluluklarÕ” baúlÕklÕ 10 uncu maddesinin 4 üncü fÕkrasÕnda, KullanÕm ömrü
süresince malÕn yetkili servis istasyonlarÕndaki bakÕm ve onarÕm süresi azami tamir süresini
geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala iliúkin arÕzanÕn yetkili servis istasyonuna
veya satÕcÕya bildirimi tarihinde, garanti süresi dÕúÕnda ise malÕn yetkili servis istasyonuna
teslim tarihinden itibaren baúlar. Tüketici arÕza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli
taahhütlü mektup ve benzeri bir yolla yapabilir. UyuúmazlÕk halinde bildirime iliúkin ispat
yükümlülü÷ü tüketiciye aittir, hükmü düzenlenmiútir.

TamiratÕ amacÕyla yetkili servise verilen bir malÕn, tüketiciye teslim
edilmesi gereken azami tamir süresi, malÕn garanti süresine göre de÷iúiklik
göstermektedir. Azami tamir süresi, garantisi devam eden mallar için tüketicinin
yetkili servise veya satÕcÕya bildirimi ile garanti süresi dolmuú mallar için, malÕn
yetkili servise teslimi ile baúladÕ÷Õndan, yetkili servise verilen bir malÕn kaç gün
içinde tüketiciye teslim edilmesi gerekti÷ine malÕn garanti süresinin bitmiú olup
olmadÕ÷Õna göre karar verilmesi gerekti÷i de÷erlendirilmektedir.
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240-Yetkili teknik servis personeli tarafÕndan kurulan cihazlarda garanti
belgesine garanti baúlama tarihinin iúlenmedi÷i, verilen servis formunun
garanti baúlangÕç tarihi olarak dikkate alÕndÕ÷Õ görülmektedir. Yetkili teknik
servisin bu úekilde hareket etmesi garanti belgesini boú bÕrakmasÕ mevzuata
uygun mudur?

Garanti Belgesi Yönetmeli÷inin “Garanti süresi” baúlÕklÕ 6 ncÕ maddesinin
1 inci fÕkrasÕnda; Garanti süresi; malÕn tüketiciye teslim tarihinden itibaren baúlar ve asgari
iki yÕl veya bu Yönetmeli÷e ekli listedeki ölçü birimi ile tespit edilen de÷er kadardÕr, hükmü
yer almaktadÕr.

Söz konusu hükümde, garanti süresinin malÕn tüketiciye teslimi ile
baúlayaca÷Õ kesin olarak düzenlenmiú olup, garanti belgesinde yer alan zorunlu
unsurlarÕn Yönetmeli÷e uygun olarak doldurulmasÕ gerekmektedir ve bu
düzenlemelerin herhangi bir istisnasÕ bulunmamaktadÕr.

241-Azami tamir süresi içinde tamir edilen ancak tüketici tarafÕndan teslim
alÕnmayan mallarla ilgili olarak yetkili servis istasyonunun sorumlulu÷u
nedir?

SatÕú SonrasÕ Hizmetler Yönetmeli÷inin “Servis istasyonlarÕnÕn
sorumluluklarÕ” baúlÕklÕ 10 uncu maddesinin 5 inci fÕkrasÕnda; MalÕn tamirinin
tamamlandÕ÷Õ tarih tüketiciye telefon, kÕsa mesaj, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup ve
benzeri bir yolla bildirilir. UyuúmazlÕk halinde bildirime iliúkin ispat yükümlülü÷ü yetkili servis
istasyonuna aittir, hükmü düzenlenmiútir.

MalÕn tamirinin tamamlandÕ÷Õ tarihin tüketiciye telefon, kÕsa mesaj, faks,
e-posta, iadeli taahhütlü mektup ve benzeri bir yolla bildirilmesi ve uyuúmazlÕk
halinde bildirimin ispat edilmesi yükümlülü÷ü yetkili servis istasyonuna ait olup,
söz konusu bildirimin yapÕlmasÕnÕ takiben tüketicinin de söz konusu malÕ teslim
almasÕ gerekti÷i de÷erlendirilmektedir.

242-AyÕplÕ mala iliúkin olarak, malÕn ayÕpsÕz misli ile de÷iúimi veya ücret iadesi
istendi÷i halde malÕn onarÕlmasÕ halinde tüketicinin haklarÕ nelerdir?

SatÕú SonrasÕ Hizmetler Yönetmeli÷inin “Servis istasyonlarÕnca
düzenlenecek belgeler” baúlÕklÕ 11 inci maddesinin 1 inci fÕkrasÕnda; Servis
istasyonlarÕnÕn, kendilerine kargo ile gönderilen arÕzalÕ mallar hariç olmak üzere, kendilerine
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teslim edilen veya kendileri tarafÕndan teslim alÕnan arÕzalÕ mallar ile ilgili olarak malÕn teslim
alÕndÕ÷Õna dair aúa÷Õdaki bilgileri içeren bir belge düzenlemesi zorunludur:
a) MalÕ teslim edenin adÕ, soyadÕ ve imzasÕ,
b) MalÕ teslim alanÕn adÕ, soyadÕ ve imzasÕ,
c) Tüketicinin mala iliúkin úikâyet ve talepleri,
ç) MalÕn cinsi, markasÕ ve modeli,
d) Garanti kapsamÕ içindeki mallarÕn arÕzasÕnÕn on iú günü içerisinde giderilmemesi
halinde üretici veya ithalatçÕnÕn; malÕn tamiri tamamlanÕncaya kadar, tüketiciye benzer
özelliklere sahip baúka bir malÕn verilece÷ine dair bilgi,
e) MalÕn teslim veya arÕzanÕn bildirim tarihi, hükmü düzenlenmiútir.

AyÕplÕ mala iliúkin olarak, mal yetkili servise teslim edilirken teslimi ve
tüketicinin taleplerini ispat açÕsÕndan mutlaka belge düzenlenmesi; belgede
hangi seçimlik hakkÕn kullandÕ÷ÕnÕn belirtilmesi; onarÕmdan baúka bir seçimlik
hak kullanmasÕna ra÷men malÕn onarÕlmasÕ halinde, kabul anlamÕna gelmemesi
açÕsÕndan malÕn teslim alÕnmamasÕ ve uyuúmazlÕkla ilgili olarak tüketici hakem
heyetine baúvurulmasÕ gerekti÷i de÷erlendirilmektedir.

243-Üretici, ithalatçÕ ve satÕcÕnÕn iflas etmesi ve yeni ithalatçÕnÕn olmamasÕ
durumunda, garanti ve satÕú sonrasÕ hizmetlere iliúkin yasal haklarÕn kullanÕmÕ
nasÕl mümkün olacaktÕr?

Bir mala iliúkin olarak üretici, ithalatçÕ ve satÕcÕnÕn iflas etmesi ve yeni
ithalatçÕnÕn olmamasÕ durumunda muhatabÕn bulunamamasÕ söz konusu
olmaktadÕr. Bu durumda tüketici hakem heyeti tarafÕndan uyuúmazlÕ÷a iliúkin
bedel belirtilmek suretiyle müflis üretici, ithalatçÕ veya satÕcÕ taraf gösterilmek
suretiyle uyuúmazlÕ÷a iliúkin olarak karar verilebilece÷i, tüketicinin ilam
niteli÷indeki tüketici hakem heyeti kararÕyla 2004 sayÕlÕ øcra ve iflas Kanunu
hükümleri kapsamÕnda iúlem yapabilece÷i de÷erlendirilmektedir.

244-Garanti süresi dolmuú ürünlerde meydana gelen veya garanti süresi
içerisinde ancak kullanÕcÕ hatasÕndan kaynaklanan arÕzalarda, ücretli onarÕmÕn
hiç veya gere÷i gibi yapÕlmadÕ÷ÕnÕn tespit edilmesi halinde tüketicinin haklarÕ
nelerdir?

6502 sayÕlÕ Kanunun ayÕplÕ hizmette tüketicinin haklarÕnÕ düzenleyen 15 inci
maddesinde;
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Hizmetin ayÕplÕ ifa edildi÷i durumlarda tüketici, hizmetin yeniden görülmesi, hizmet
sonucu ortaya çÕkan eserin ücretsiz onarÕmÕ, ayÕp oranÕnda bedelden indirim veya
sözleúmeden dönme haklarÕndan birini sa÷layÕcÕya karúÕ kullanmakta serbesttir. Sa÷layÕcÕ,
tüketicinin tercih etti÷i bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Seçimlik haklarÕn kullanÕlmasÕ
nedeniyle ortaya çÕkan tüm masraflar sa÷layÕcÕ tarafÕndan karúÕlanÕr. Tüketici, bu seçimlik
haklarÕndan biri ile birlikte Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarÕnca tazminat da talep edebilir.
Ücretsiz onarÕm veya hizmetin yeniden görülmesinin sa÷layÕcÕ için orantÕsÕz güçlükleri
beraberinde getirecek olmasÕ hâlinde tüketici bu haklarÕ kullanamaz. OrantÕsÕzlÕ÷Õn tayininde
hizmetin ayÕpsÕz de÷eri, ayÕbÕn önemi ve di÷er seçimlik haklara baúvurmanÕn tüketici açÕsÕndan
sorun teúkil edip etmeyece÷i gibi hususlar dikkate alÕnÕr.
Tüketicinin sözleúmeden dönme veya ayÕp oranÕnda bedelden indirim hakkÕnÕ seçti÷i
durumlarda, ödemiú oldu÷u bedelin tümü veya bedelden indirim yapÕlan tutar derhâl
tüketiciye iade edilir.
Ücretsiz onarÕm veya hizmetin yeniden görülmesinin seçildi÷i hâllerde, hizmetin niteli÷i
ve tüketicinin bu hizmetten yararlanma amacÕ dikkate alÕndÕ÷Õnda, makul sayÕlabilecek bir
süre içinde ve tüketici için ciddi sorunlar do÷urmayacak úekilde bu talep sa÷layÕcÕ tarafÕndan
yerine getirilir. Her hâlükârda bu süre talebin sa÷layÕcÕya yöneltilmesinden itibaren otuz iú
gününü geçemez. Aksi takdirde tüketici di÷er seçimlik haklarÕnÕ kullanmakta serbesttir,
hükmü düzenlenmiútir.

Garanti süresi dolmuú ürünlerde meydana gelen veya garanti süresi
içerisinde ancak kullanÕcÕ hatasÕndan kaynaklanan arÕzalarda, ücretli onarÕmÕn hiç
veya gere÷i gibi yapÕlmadÕ÷ÕnÕn tespit edilmesi tüketicinin yetkili servise karúÕ
ayÕplÕ hizmete yönelik seçimlik haklarÕnÕ kullanabilece÷i de÷erlendirilmektedir.

245-Garanti süresi bitmek üzere olan bir üründe yetkili servis tarafÕndan yazÕlÕm
güncellemesi veya parça de÷iúimi yapÕlmasÕ durumunda tüketicinin haklarÕ
nelerdir?

6502 sayÕlÕ Kanunun ayÕplÕ malda zamanaúÕmÕnÕ düzenleyen 12 nci
maddesinde;
Kanunlarda veya taraflar arasÕndaki sözleúmede daha uzun bir süre belirlenmedi÷i
takdirde, ayÕplÕ maldan sorumluluk, ayÕp daha sonra ortaya çÕkmÕú olsa bile, malÕn tüketiciye
teslim tarihinden itibaren iki yÕllÕk zamanaúÕmÕna tabidir. Bu süre konut veya tatil amaçlÕ
taúÕnmaz mallarda taúÕnmazÕn teslim tarihinden itibaren beú yÕldÕr.
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Bu Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fÕkrasÕ saklÕ olmak üzere ikinci el satÕúlarda
satÕcÕnÕn ayÕplÕ maldan sorumlulu÷u bir yÕldan, konut veya tatil amaçlÕ taúÕnmaz mallarda ise
üç yÕldan az olamaz.
AyÕp, a÷Õr kusur ya da hile ile gizlenmiúse zamanaúÕmÕ hükümleri uygulanmaz;

SatÕú SonrasÕ Hizmetler Yönetmeli÷inin “Servis istasyonlarÕnca
düzenlenecek belgeler” baúlÕklÕ 11 inci maddesinin 7 nci fÕkrasÕnda, MalÕn garanti
süresi dÕúÕnda, garanti belgesi ile satÕlmasÕ zorunlu olmayan bir parçasÕnÕn servis istasyonu
tarafÕndan de÷iútirilmesi veya satÕlmasÕ durumunda, de÷iúen veya satÕlan parça için altÕ aydan
aúa÷Õ olmamak üzere bir garanti süresi verilir, hükümleri düzenlenmiútir.

6502 sayÕlÕ Kanunun ayÕplÕ malda zamanaúÕmÕnÕ düzenleyen 12 nci
maddesi uyarÕnca, tüketicinin 2 yÕllÕk zamanaúÕmÕ süresince ayÕplÕ mala iliúkin
olarak diledi÷i seçimlik hakkÕnÕ kullanmakta serbest oldu÷u;
Garanti süresi dolmakta olan malda meydana gelen arÕzanÕn, parça
de÷iúimi suretiyle tamir edilmesi ve de÷iútirilen parçanÕn Garanti Belgesi
Yönetmeli÷i’nin ekli listesinde yer alan bir mal olmasÕ durumunda, de÷iútirilen
mala iliúkin garanti süresinin, tamiri yapÕlan mala iliúkin garanti süresinden
ba÷ÕmsÕz olarak devam edece÷i;
Di÷er taraftan, garanti süresi dolmakta olan malda meydana gelen
arÕzanÕn, parça de÷iúimi suretiyle tamir edilmesi ancak de÷iútirilen parçanÕn
Garanti Belgesi Yönetmeli÷i’nin ekli listesinde yer alan bir mal olmamasÕ
durumunda, SatÕú SonrasÕ Hizmetler Yönetmeli÷inin “Servis istasyonlarÕnca
düzenlenecek belgeler” baúlÕklÕ 11 inci maddesinin 7 nci fÕkrasÕ uyarÕnca de÷iúen
veya satÕlan parça için altÕ aydan aúa÷Õ olmamak üzere bir garanti süresi
verilece÷i, yetkili servis tarafÕndan yapÕlan yazÕlÕm güncellemesinin de bu
kapsama girece÷i de÷erlendirilmektedir.

246-Bir malÕn garanti süresi dolduktan sonra, kullanÕm ömrü devam etmekteyken
arÕzalanmasÕ ancak yedek parça yoklu÷u nedeniyle tamirinin yapÕlamamasÕ
durumunda, kullanÕm bedeli düúülerek bedel iadesine karar verilebilir mi? Bu
durumda tüketicinin haklarÕ nelerdir?

Bedel iadesi 6502 sayÕlÕ Kanun kapsamÕnda sadece ayÕplÕ mallar için tüketiciye
tanÕnmÕú dört seçimlik haktan biri olup, “AyÕplÕ mallar”, 6502 sayÕlÕ Kanun’un 8 ila 12 nci
maddelerinde düzenlenmiútir. 6502 sayÕlÕ Kanun’un 8 inci maddesinde “AyÕplÕ mal” tanÕmÕ
yapÕlmÕú; 9 uncu maddesinde “AyÕplÕ maldan sorumluluk”; 10 uncu maddesinde “øspat yükü”;
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11 inci maddesinde “Tüketicinin seçimlik haklarÕ”; 12 inci maddesinde “ZamanaúÕmÕ”
düzenlenmiútir.

6502 sayÕlÕ Kanunun ayÕplÕ malda zamanaúÕmÕnÕ düzenleyen 12 nci
maddesi uyarÕnca, ayÕp a÷Õr kusur ya da hile ile gizlenmiú olmadÕkça, tüketicinin
6502 sayÕlÕ Kanun’dan kaynaklanan ayÕplÕ mallara iliúkin seçimlik haklarÕ, kural
olarak “2 yÕllÕk” zamanaúÕmÕna tabidir. Bu ba÷lamda SatÕú SonrasÕ Hizmetler
Yönetmeli÷i uyarÕnca malÕn kullanÕm ömrü devam etse dahi, 2 yÕllÕk zamanaúÕmÕ
geçtikten sonra, tüketicinin bedel iadesinin de içinde oldu÷u seçimlik haklarÕnÕn
do÷mayaca÷Õ de÷erlendirilmektedir.
Di÷er taraftan SatÕú SonrasÕ Hizmetler Yönetmeli÷inin “Servis
istasyonlarÕnÕn sorumluluklarÕ” baúlÕklÕ 10 uncu maddesinin 4 üncü fÕkrasÕnda,
KullanÕm ömrü süresince malÕn yetkili servis istasyonlarÕndaki bakÕm ve onarÕm süresi azami
tamir süresini geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala iliúkin arÕzanÕn yetkili servis
istasyonuna veya satÕcÕya bildirimi tarihinde, garanti süresi dÕúÕnda ise malÕn yetkili servis
istasyonuna teslim tarihinden itibaren baúlar. Tüketici arÕza bildirimini; telefon, faks, e-posta,
iadeli taahhütlü mektup ve benzeri bir yolla yapabilir. UyuúmazlÕk halinde bildirime iliúkin
ispat yükümlülü÷ü tüketiciye aittir, hükmü düzenlenmiútir.

Bu ba÷lamda, bir malÕn garanti süresi dolduktan sonra, kullanÕm ömrü
devam etmekteyken arÕzalanmasÕ ancak yedek parça yoklu÷u nedeniyle azami
tamir süresi içinde tamirinin yapÕlamamasÕ durumunda tüketicinin, yetkili servise
karúÕ 6502 sayÕlÕ Kanunun ayÕplÕ hizmete iliúkin hükümlerinden kaynaklanan
haklarÕnÕ ileri sürebilece÷i de÷erlendirilmektedir.

247-KullanÕm hatasÕ veya süresinin dolmasÕ nedeniyle garanti kapsamÕndan çÕkan
bir malÕn tamirinde azami tamir süresinin aúÕlmasÕ veya malÕn serviste
kaybedilmesi durumlarÕnda tüketicinin haklarÕ nelerdir?

SatÕú SonrasÕ Hizmetler Yönetmeli÷inin “Servis istasyonlarÕnÕn
sorumluluklarÕ” baúlÕklÕ 10 uncu maddesinin 4 üncü fÕkrasÕnda, KullanÕm ömrü
süresince malÕn yetkili servis istasyonlarÕndaki bakÕm ve onarÕm süresi azami tamir süresini
geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala iliúkin arÕzanÕn yetkili servis istasyonuna
veya satÕcÕya bildirimi tarihinde, garanti süresi dÕúÕnda ise malÕn yetkili servis istasyonuna
teslim tarihinden itibaren baúlar. Tüketici arÕza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli
taahhütlü mektup ve benzeri bir yolla yapabilir. UyuúmazlÕk halinde bildirime iliúkin ispat
yükümlülü÷ü tüketiciye aittir, hükmü düzenlenmiútir.

YukarÕda belirtilen hüküm uyarÕnca, herhangi bir sebeple garanti
kapsamÕndan çÕkan bir malÕn, kullanÕm ömrü içinde yetkili servis tarafÕndan azami
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tamir süresi içinde tamir edilmesinin gerekti÷i, azami tamir süresi içinde tamirin
yapÕlamamasÕ durumunda ise tüketicinin, yetkili servise karúÕ 6502 sayÕlÕ
Kanunun ayÕplÕ hizmete iliúkin hükümlerinden kaynaklanan haklarÕnÕ ileri
sürebilece÷i; malÕn serviste kaybedilmesi halinde ise tüketicinin yetkili servise
karúÕ sözleúmeden dönme ve malÕn bedeli kadar maddi tazminat talebinde
bulunabilece÷i de÷erlendirilmektedir.
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