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ÖNSÖZ

A lternatif	uyuşmazlık	çözüm	yollarından	biri	olan	arabuluculuk,	esasında	öteden	beri	
var	 olan,	 özünde	 uzlaşma	 kültürünü	 barındıran	 ve	 geçmişimizde	 de	 uygulanan	 bir	

sistemdir.	Ahilik	 teşkilatı	 800	yıl	 öncesinden	başlamak	üzere	 esnaflarımız	 arasında	barı-
şa	katkı	 sağlamıştır.	Ülkemizde	 ise	2013	yılında	 ihtiyari	olarak	uygulanmaya	başlanan	ve	
uyuşmazlıkların	daha	az	masrafla	ve	daha	hızlı	sürede	çözümlenmesini	sağlayan	bir	alter-
natif	uyuşmazlık	yöntemi	olan	arabuluculuğun	son	yıllarda	farkındalığı	artmış	ve	kullanımı	
yaygınlaşmıştır.	

2018	yılında	öncelikle	iş	uyuşmazlıklarında,	2019	yılında	ticari	uyuşmazlıklarda	ve	son	
olarak	2020	yılında	tüketici	uyuşmazlıklarında	dava	şartı	sisteminin	getirilmesi	ile	birlikte,	
uyuşmazlıkların	taraf	iradelerine	uygun	olarak,	kazan-kazan	esasına	dayalı	bir	biçimde	çö-
zülmesi	ve	mahkemelerdeki	dosya	yükünün	azaltılmasının	yanı	sıra	arabuluculuğun	vatan-
daşlarımız	ve	iş	dünyası	nezdinde	benimsenmesi	sağlanarak	ülkemizde	uzlaşı	kültürünün	
oluşturulmasına	da	önemli	ölçüde	katkı	sunulmuştur.

Öte	yandan;	hukuk	sistemimizde	dava	şartı	arabuluculuk	sisteminin	yaygınlaştırılması,	
uyuşmazlıkların	türüne	göre	ilgili	alanlarda	uzman	arabulucular	desteğiyle	çözümlenmesini	
gerekli	kılmıştır.	Arabuluculuk	uygulamasında	bir	karar	mercii	olmamakla	birlikte	arabulu-
cunun	görev	aldığı	uyuşmazlık	alanında	uzmanlığa	sahip	olması,	taraflar	bakımından	oldu-
ğu	kadar	arabulucunun	kendisi	bakımından	da	faydalı	olacak,	özellikle	tarafların	tıkandığı	
noktada	olumlu	ve	yapıcı	bir	çözüm	önerisi	geliştirmesine	ve	arabuluculuk	sürecinin	anlaş-
ma	ile	sonuçlanmasına	yardımcı	olacaktır.	

Bu	amaçla;	öncelikle	iş	hukukunda	uzman	arabulucu	uygulamasına	geçilmiş,	iş	uyuşmaz-
lıklarında	görev	alabilmek	için	söz	konusu	alanda	gerekli	eğitimleri	almak	arabulucular	için	



xiv

ön	şart	hâline	getirilmiştir.	Sonrasında	ise	dava	şartı	olan	ticari	arabuluculuk	kapsamında	
uzmanlık	alanları	belirlemek	amacıyla	Bakanlığımızca	 “Arabuluculuk	Uzmanlık	Alanlarını	
Belirleme	Komisyonu”	kurulmuştur.	Komisyon	çalışmaları	neticesinde	inşaat	hukuku,	enerji	
hukuku,	sigorta	hukuku,	spor	hukuku,	fikri	mülkiyet	hukuku	gibi	uzmanlık	alanları	belirle-
nerek;	uzmanlık	eğitimi	almak	isteyen	arabulucularımıza	ilgili	kanun	ve	alt	düzenlemelerle	
birlikte	yargı	 kararlarına	dayalı	 olarak	arabuluculuk	örneklerini	 içerecek	 şekilde	 çalışma	
materyalleri	hazırlanmıştır.

Arabuluculuk	ihtisas	eğitimine	katkı	sunmak	amacıyla	“Tüketici	Hukukunda	Uzman	Ara-
buluculuk”	kitabının	hazırlanmasına	emek	veren	kıymetli	akademisyenlerimize	ve	arabu-
lucularımıza	teşekkür	eder,	kitabın	arabulucularımızın	uzmanlaşmasına	ve	uzmanlaştıkları	
alanlarda	önlerine	gelen	uyuşmazlıkları	nitelikli	 bir	 şekilde	 çözmelerine	katkı	 sunmasını	
temenni	ederim.	

Hakan ÖZTATAR
Hukuk	İşleri	Genel	Müdürü
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ÖNSÖZ

Tüketici	hukuku,	ülkemizde,	ilk	doğrudan	bu	alanı	düzenleyen	yasa	olan	1995	tarih	ve	
4077	sayılı	Tüketicinin	Korunması	Hakkında	Kanun’un	yürürlüğe	girmesiyle	birlikte	

hızlı	bir	şekilde	gelişmeye	başlamıştır.	Tüketicinin	Korunması	Hakkında	Kanun	ile	özellik-
le	Avrupa	Birliği	mevzuatı	ile	uyumlaştırmanın	hedeflendiği,	Gümrük	Birliği	ile	tüketicinin	
korunması	 bakımından	ortak	bir	 düzenlemenin	 yapılması	 gerektiği	 fikri	 benimsenmiştir.	
Yasanın	önemli	özelliklerinden	birisi	hem	önleyici	hem	telafi	edici	korumayı	bir	arada	getir-
meye	çalışmasıdır.	TKHK,	özellikle	tüketicinin	ekonomik	çıkarlarının	korunması	alanına	iliş-
kin	düzenlemeler	içermekle	birlikte,	tüm	tüketici	hakları	bakımından	önemli	ve	koruyucu	
nitelikte	hükümler	de	içermektedir.	Kanun	ile	tüketicinin	tazmin	edilme	hakkına	ilişkin	ola-
rak	iki	önemli	mekanizma	Türkiye’de	hukuk	hayatına	girmiştir.	Öncelikle	tüketici	uyuşmaz-
lıkların	çözümü	amacıyla	özel	ihtisas	mahkemesi	niteliğinde	olan	tüketici	mahkemelerinin	
kurulması	öngörülmüş,	ikinci	olarak	da	hukuki	niteliği	tartışmalı	olmakla	birlikte	mahke-
me	dışı	bir	çözüm	yolu	olarak	değerlendirebileceğimiz	Tüketici	Sorunları	Hakem	Heyetleri	
oluşturulmuştur.	4077	sayılı	yasada	AB’de	yaşanan	gelişmelere	uyumlu	olarak	zaman	içinde	
birtakım	değişiklikler	ve	ilaveler	yapılmıştır.	Bu	değişikliklerin	en	kapsamlısı	2003	yılında	
gerçekleştirilmiştir.	Anılan	değişiklik	çerçevesinde	2003	yılına	kadar	bağlayıcı	karar	alama-
yan	hakem	heyetleri,	belli	miktara	kadar	olan	uyuşmazlıklarda	başvurunun	zorunlu	olduğu	
ve	bağlayıcı,	doğrudan	icra	edilebilir	karar	alabilen	bir	yapıya	kavuşmuştur.

Tüketicinin	korunması	bakımından	2003	yılında	yapılan	değişikliklerin	yeterli	olmaması,	
tüketicinin	korunması	alanının	sürekli	gelişim	göstermesi	ve	aynı	zamanda	yasanın,	AB’deki	
yeni	direktif	ve	düzenlemelerin	gerisinde	kalması	sebebiyle	yeni	bir	Tüketicinin	Korunması	
Hakkında	Kanunun	yürürlüğe	girmesi	ihtiyacı	ortaya	çıkmıştır.	Bu	sebeple	28	Mayıs	2014	
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tarihinde	6502	sayılı	yeni	Tüketicinin	Korunması	Hakkında	yürürlüğe	girmiştir.	Yeni	Kanu-
nun	tüketicinin,	güçlü	satıcı	ya	da	sağlayıcı	karşısında	korunması	bakımından	önemli	deği-
şiklikler	içerdiği	söylenebilir.	Bu	değişiklikler	içinde	özellikle	“tüketici	 işlemi”	kavramının	
ayrıca	tanımlanmış	olması	hususu	vurgulanmalıdır.	Böylece	yasa	koyucu,	önceki	yıllarda	ya-
sanın	açık	hükümlerine	rağmen	gerçekleştirilen	dar	kapsamlı	uygulamayı	önlemek	ve	ger-
çek	kapsamında	uygulama	sağlayarak	tüketiciyi	daha	etkili	korumayı	hedeflemiştir.

Tüketici	Sorunları	Hakem	Heyetinin	adı,	 “Tüketici	Hakem	Heyeti”	olarak	kısaltılmış	ve	
heyette	karara	bağlanacak	uyuşmazlıkların	miktarı	arttırılarak,	daha	etkili	ve	kapsamlı	bir	
başvuru	merciine	çevrilmiştir.	Bu	anlamda	belirlenen	miktarın	üzerindeki	uyuşmazlıkların	
artık	hakem	heyetlerine	götürülmesi	yolu	da	kapatılmıştır.

Tüketici	Hakem	Heyeti;	tüketicilerin	karşılaşmış	oldukları	uyuşmazlıkların	çözümünde,	
kısa	zamanda	bir	karara	ulaşmak,	kolay	ve	pratik	yoldan	sonuç	elde	etmek,	yargılama	eko-
nomisi	açısından	tasarruf	sağlamak	ve	bu	suretle	tüketici	mahkemelerinin	iş	yükünü	hafif-
letmek	maksadıyla	kurulmuştur.	Bu	heyetin	hayata	geçirilmesinde	en	önemli	sebep	olarak,	
mahkemeler	yoluyla	hak	arayışına	yönelen	tüketicilerin	bu	süreçte	adil	yargılanma	hakkının	
ihlal	edilmesinin	önlenmesi	ve	özellikle	belli	meblağlar	altındaki	uyuşmazlıklar	açısından	
bir	an	önce	adalete	kavuşmalarının	kolaylaştırılması	yatmaktadır.	Her	ne	kadar	belli	meb-
lağa	kadar	olan	uyuşmazlıklardaki	bu	meblağ	her	yıl	yeniden	değerleme	oranına	göre	gün-
cellenmektedir,	heyete	başvuru	zorunlu	olsa	da	TKHK	m.	68/5	fıkrasında	başvuruya	ilişkin	
olarak;	“Bu madde tüketicilerin ilgili mevzuatına göre alternatif uyuşmazlık çözüm mercileri-
ne başvurmasına engel değildir.” hükmü	ile	alternatif	uyuşmazlık	çözüm	mercilerine	başvu-
runun	önü	kapatılmamıştır.

Tüketici	hukuku	bakımından	önemli	olan,	tüketicinin	yaşadığı	uyuşmazlığın,	en etkili, 
en kolay, en çabuk ve en ucuz	yöntemle	çözüme	kavuşturulmasıdır.	Bu	anlamda	tüketi-
cinin	kural	olarak	işlemin	zayıf	tarafı	olduğu	gerçeği	unutulmadan	ve	bu	çerçevede	tedbir	
alınarak	gerçekleştirilecek	arabuluculuk,	uyuşmazlıkların	çözümünde	belirtilen	dört	ilkeyi	
sağlayacak	niteliktedir.		

Alternatif	çözüm	yolları	arasında	yer	alan	arabuluculuk,	6325	sayılı	Hukuk	Uyuşmazlık-
larında	Arabuluculuk	Kanunu	ile	düzenlenmiştir.	Bu	Kanunun	22.06.2013	tarihinde	yürür-
lüğe	girmesi	 sistemimize	bu	dostane	çözüm	yolunu	sokmuştur.	Alternatif	bir	uyuşmazlık	
çözme	yöntemi	olan	arabuluculuğun	esasen	ihtiyari,	yani	tamamen	iradi	olması	asıldır,	an-
cak	ülkemizde	bu	yöntemin	yaygınlaştırılabilmesi	amacıyla	bazı	alanlar	bakımından	dava	
şartı	olarak	uygulanmasına	karar	verilmiş	ve	buna	ilişkin	üç	önemli	düzenleme	yapılmıştır.	
Bu	düzenlemelerden	ilki	iş	hukuku,	ikincisi	ise	ticaret	hukuku	alanında	olup,	son	düzenleme	
tüketici	hukuku	alanında	gerçekleştirilmiştir.	Arabuluculuk	 sayesinde,	olası	bir	uyuşmaz-
lıkta	her	 iki	 tarafın	bir	araya	gelip	müzakere	ettiği	ve	sonuçta	kendi	 isteklerini	yansıttığı	
ve	bizzat	bulduğu	çözüm;	en	 ideal	olan	ve	her	 iki	 tarafı	da	memnun	eden	çözüm	olacak-
tır.	 Bu	 nedenle	 tüketici	 hukukunda	 arabuluculuk	 uygulaması	 geliştirilerek	 arttırılmalıdır.	
Ancak	 tüketicinin	 işlemin	 zayıf	 tarafı	 olduğu	 ve	 bu	 nedenle	 korunması	 gerektiği	 gerçeği	
de	unutulmamalıdır.	Özellikle	arabulucuya	bu	noktada	görev	düşmekte	ve	arabulucunun,	
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müzakerelerin	tüketicinin	zayıf	durumunu	da	dikkate	alarak	sağlıklı	bir	şekilde	yürümesine	
özen	göstermesi	beklenmektedir.	Arabulucu	bu	bağlamda	aydınlatma	yükümlülüğünü	har-
fiyen	yerine	getirmeli	ve	tüketiciyi	hakları	konusunda	aydınlatıp,	yeri	geldiğinde	uyarabil-
melidir.	Bu	da	ancak	arabulucunun	da	tüketici	hukuku	hakkında	yeterli	ve	kapsamlı	bilgiye	
sahip	olması	ile	mümkündür.

Hem	özel	hem	de	kamu	hukukunun	birçok	alanı	ile	yakından	ilişkili	olan	tüketici	huku-
kunun	iyi	bilinmesi	bir	ihtiyaç	olduğu	kadar	arabulucular	bakımından	aynı	zamanda	zorun-
luluktur.	Öte	yandan	TKHK’ya	en	önemli	ve	temel	hususların	alındığı,	özellikle	teknik	bütün	
ayrıntıların	yönetmeliklerle	düzenlenmesinin	tercih	edildiği	Türk	Tüketici	Hukuku’nda	bu	
alana	hâkim	olmak	ikincil	mevzuata	da	vakıf	olmayı	gerektirmektedir.	

	 Bu	 amaçla	 arabulucuların	 tüketici	 hukuku	 uyuşmazlıklarında	 görev	 aldıklarında	 ala-
nı	 iyi	 bilmeleri,	 taraflar	 bakımından	 olduğu	 kadar	 arabulucunun	 kendisi	 bakımından	 da	
faydalı	 olacak,	 özellikle	 tarafların	 kilitlendiği	 noktada	 olumlu	 ve	 yapıcı	 bir	 çözüm	öneri-
si	 geliştirmesine	 yardımcı	 olacaktır.	 Bu	 uzmanlığı	 sağlamak	 amacıyla	 hazırlanan	 kitap,	 
Prof.	Dr.	Şebnem	Akipek	Öcal,	Doç.	Dr.	Abdulkerim	Yıldırım,	Doç.	Dr.	İbrahim	Ermenek	ve	
Arb.	Av.	Selda	Kutlay	tarafından	kaleme	alınmış	olup,	uzmanlık	eğitiminde	yol	gösterici	ola-
caktır.	Kuşkusuz	eğitimi	verecek	kişilerin	sadece	bu	kitapta	yer	alan	bilgilerle	yetinmemesi,	
bu	bilgileri	temel	alması,	ancak	kendi	deneyimlerinin	yanı	sıra,	alandaki	başka	kaynaklar-
la	zenginleştirmesi	eğitimin	daha	verimli	olmasını	sağlayacaktır.	Dinamik	bir	hukuk	sahası	
olan	 tüketici	 hukukunun	yeniliklere	her	 zaman	açık	 olduğunun	 farkında	olarak	bu	 alana	
ilişkin	düzenlemelerin	devamlı	bir	şekilde	takip	edilmesi	ihmal	edilmemelidir.	

Türkiye	Cumhuriyeti	Adalet	Bakanlığı	Hukuk	İşleri	Genel	Müdürlüğü	Arabuluculuk	Daire	
Başkanlığı	 tarafından	düzenlenen	çalışmada	yer	almak	ve	bu	kapsamda	Tüketici	Hukuku	
modülünün	yazarları	 arasında	bulunmak	bizler	 için	bir	 onur	kaynağı	 olmuştur.	Ülkemiz-
de	yeni	gelişen	bir	sistemin	oluşturulmasında	bir	 tuğla	olsun	koyabilmek,	bu	uyuşmazlık	
yönteminin	gelişimine	katkıda	bulunabilmek	gelecek	yıllar	ve	kuşaklar	bakımından	büyük	
önem	taşımaktadır.	

Bu	vesile	ile	çalışmaları	başlatan,	ülkemizde	arabuluculuğun	gelişimi	için	yoğun	çaba	sarf	
eden	ve	bizleri	her	aşamada	yüreklendiren	Adalet	Bakanlığı	Hukuk	İşleri	Genel	Müdürü	Sa-
yın	Hakan	ÖZTATAR	ve	Arabuluculuk	Daire	Başkanı	Sayın	Umut	İlhan	DURMUŞOĞLU	olmak	
üzere	tüm	Adalet	Bakanlığı	ilgili	personeline	teşekkür	ediyoruz.

Hazırladığımız	kitabımızın	başta	arabulucular	olmak	üzere,	tüm	okuyuculara	yararlı	ol-
ması	dileği	ile…

Yazarlar
Ankara,	29.01.2021
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1. BÖLÜM

TÜKETİCİ HUKUKUNUN GELİŞİMİ  
VE NİTELİĞİ

I. TÜKETİCİ HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ

Tüketicinin	korunması	anlayışı	Roma	Hukukundan	önceki	dönemlere	kadar	dayanmak-
tadır.	Hammurabi	Kanunları’nda	Babil	şehir	merkezinde	mal	satışlarının	düzenlenmesi,	ta-
van	fiyat	uygulaması,	kalite	ve	ölçü	standartlarının	getirilmesi	gibi	hükümler	bulunmakta-
dır1.	Bunun	yanında	Yunan	ve	Roma	Hukukunda	da	tüketicilerin	korunmasına	ayrı	bir	önem	
verildiği	görülmektedir.		

Tarihi	süreçte	yerleşik	hayata	geçen	insanoğlu	tarıma	ve	üretime	başladıktan	sonra	hem	
üretici	hem	de	tüketici	vasfını	kazanmıştır.	Ancak	bu	dönemde	ürettiği	malı	başka	birinin	
ürettiği	mal	ile	trampa	yapması	onun	aynı	zamanda	tüketici	olduğu	bilincinin	öne	çıkmasına	
engel	olmuştur.	Zaman	 içinde	paranın	bir	değişim	aracı	olarak	kullanılmaya	başlanılması	
ile	trampa	dönemi	yerini	belirli	bir	mal	veya	hizmete	ilişkin	bedel	ödenmesi	anlayışına	bı-
rakmıştır.	Bedel	ödeyen	tarafın	haklarını	savunması,	ödediği	paranın	karşılığını	alabilmesi	
ve	aldığı	mal	veya	hizmetin	miktar	ve	kalitesine	yönelik	taleplerinin	artması	tüketici	olma	
bilincini	 tetikleyen	 faktörler	olarak	karşımıza	çıkmaktadır.	Günümüz	koşulları	altında	 tü-
keticilerin	ihtiyaç	ve	tercihleri	ile	üreticilerin	piyasaya	sunduğu	mal	ve	hizmetlerin	fiyat	ve	
kalitesine	dayalı	bir	pazar	ekonomisi	hayata	geçmiştir2.	

1	 AKİPEK,	 Şebnem:	 Tüketici Kredisi,	 Ankara	 1999,	 s.79;	 POROY,	 Reha:	 Tüketicinin Korunmasına İlişkin 
Bazı Özel Hukuk Sorunları,	Halil	ARSLANLI’nın	Anısına	Armağan,	 İstanbul	1978,	2.518;	 JAMES,	Philip	S.:	
Introduction to English Law,	London	1989,	s.231.

2	 AKİPEK,	s.80.
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Tüketicinin	korunması	alanında	önemli	bir	gelişme	olarak	kabul	edilen	1215	yılında	im-
zalanan	Magna	Carta	ile	İngiltere’de	bazı	mal	ve	ürünlerde	ölçü	birimlerine	standart	getiril-
miştir.	Yasal	zeminde	bir	düzenleme	yapılması	ihtiyacı	doğrultusunda	1266	yılında	ekmek	
ve	biranın	belirli	ölçülerde	olmasını	öngören	“Assize	of	Bread	and	Ale”	yasası	kabul	edilmiş-
tir3.	1321	yılında	ise	Londra	Bölge	Başkanı	tarafından	hatalı	ölçü	ve	tartı	aletleri	kullananla-
rın	cezalandırılması	maksadıyla	bir	düzenleme	yayımlanmıştır4.	

Württenberg	Dükü	Eberhard	Ludwing	tarafından	1693	yılında	çıkarılan	fermanla,	şarap	
yapımında	kullanılan	katkı	maddeleri,	insan	sağlığına	zararlı	olmasından	dolayı	yasaklan-
mıştır.	Ferman,	kurşun	içeren	katkı	maddesinin	kullanılmasını	yasaklamakla	birlikte	hem	
üretici	hem	de	satıcıların	“müteselsilen	sorumlu”	olduklarını	düzenleyen	ilk	mevzuat	olma	
özelliğini	taşımaktadır.	Tüketicinin	korunmasının	ciddiyetini	vurgulamak	maksadıyla	suçu	
tekerrür	eden	üreticilere	ölüm	cezasına	varan	ağır	cezalar	verilmesi	öngörülmüştür5.	

19.	yüzyıla	kadar	geçen	süreç	 içinde	İngiltere,	Almaya	ve	Fransa’da	meydana	gelen	bu	
ve	benzeri	gelişmeler	haricinde	tüketicinin	korunması	bağlamında	önemli	bir	ilerleme	göz-
lenmemiştir.	Sanayi	Devrimi	ile	birlikte,	üretim	metotlarında	yaşanan	gelişmeler,	teknik	ve	
teknolojik	yenilikler,	üretici	ile	tüketici	arasındaki	ilişkilerin	yeniden	düzenlenmesi	gereğini	
doğurmuştur6.	 Sanayi	Devriminin	yaratmış	olduğu	 seri	 üretim	ve	ulaştırma	 imkânlarının	
artması	ile	üreticiler	arasında	örgütlenmeler	başlamıştır.	Taraflar	arasındaki	ilişkide	üreti-
ciler	lehine	yaşanan	gelişmeler	giderek	artarken,	tüketicilerin	bir	anlamda	geride	kalması	
ve	zayıf	konuma	düşmesi	durumu	ortaya	çıkmıştır.	Üretimin	artması	 temelde	seri	üretim	
yapan	 fabrikaların	hayata	geçmesiyle	olmuştur.	Geniş	bir	piyasaya	ürün	 tedariki	görevini	
üstlenen	 fabrikalarla	 tüketiciler	kendilerine	ulaşan	mal	ve	hizmetlere	 ilişkin,	 fiyat,	kalite,	
sağlık	 ve	 güvenlik	 yönünden	 giderek	 daha	 büyük	 haksızlıklara	 uğramaya	 başlamıştır.	 Bu	
durumda	tüketiciler	gelişmeleri	takip	edemez,	mal	ve	hizmetler	hakkında	yeterli	ve	doğru	
bilgiye	sahip	olamaz	hale	gelmişlerdir7.	

Piyasa	ekonomisinde	ürününün	geliştirilmesi,	üretilmesi,	pazarlanması	ve	kâr	odaklı	plan-
lama	ile	tüketiciye	ulaştırılması	hedeflenmektedir.	Ekonomik	dengelerin	sağlanabilmesi,	ül-
kelerin	gelişmişlik	düzeylerinin	arttırılması	daha	çok	üretim	tarafına	ağırlık	vermekteyken,	
bir	anlamda	tüketiciler	hep	ikinci	plana	atılmıştır.	Ekonomik	verilerin	iyileştirilmesi,	istihdam	
olanaklarının	 artırılması	 devlet	 politikalarının	 öncelikli	 hedefleri	 arasında	 yer	 alırken	 özel	
sektör	bakımından	üretimin	arttırılarak,	geniş	pazarlara	ulaşılması	ve	kâr	maksimizasyonu	
sağlanması	 öne	 çıkmaktadır.	 Bu	 ortamda	 üreticiler	 giderek	 güçlenirken,	 tüketicilerin	 alım	
gücü	azalmış	ve	kontrol	edemedikleri	ekonomik	güçlerin	tutsağı	haline	gelmişlerdir8.	

3	 AKİPEK,	s.80;	HARVEY,	Brian	W.	/	PARRY,	Deborah	L.:	The Law of Consumer Protection and Fair Trading,	4.		
Ed.,	London	1992,	s.6.	

4	 AKİPEK,	s.81;	JAMES,	s.231.	
5	 AKİPEK,	s.81;	EISINGER,	 John:	Early Consumer Protection Legislation,	 Interdisciplinary	Science	Reviews,	

1991,	Vol.	XVI,	No.1,	s.61-68.
6	 KILKIŞ,	 Yıldırım:	 Başka Memleketlerde Tüketici Teşekkülleri ve Türkiye’de Uygun Bir Kuruluş Örneği 

Araştırması,	Tüketici	Sorunları	Semineri,	Ankara	20-22	Mayıs	1970,	s.	79.	
7	 AKİPEK,	s.83.
8	 AKİPEK,	s.84.
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A. ÇAĞDAŞ ANLAMDA DÜNYA’DA TÜKETİCİNİN KORUNMASI 

20.	yüzyıl	başlarında	tüketicinin	içinde	bulunduğu	zayıf	ve	korumasız	durumun	düzeltil-
mesi,	taraflar	arasında	tüketici	aleyhine	bozulan	dengenin	yeniden	sağlanabilmesi	amacıyla	
tüketicinin	korunmasına	yönelik	adımlar	atılmaya	başlanmıştır.	Tüketicinin	korunmasının	
devlet	eliyle	desteklenmesi,	medyanın	etkin	olarak	devreye	girmesi	ve	tüketicilerin	bir	ara-
da	haklarını	savunmaya	başlaması	“consumerism”	(tüketici	hareketi)	diye	adlandırılan	bir	
akımın	ortaya	çıkmasını	sağlamıştır9.	

Çağdaş	anlamda	bu	konuda	ilk	çalışmalar	Avrupa	ülkeleri	ve	ABD’de	görülmeye	başlanmış-
tır.	1850	yılında	İngiltere’de	kendi	haklarını	korumak	üzere	bir	araya	gelen	tüketiciler	“tüke-
tim	kooperatifi”	kurmuşlardır.	Kurulmasından	sonra	devlet	tarafından	da	desteklenen	bu	ha-
reket	sayesinde	öncelikli	olarak	üretilen	mallarda	belirli	bir	kalitenin	sağlanması,	bu	malların	
uygun	fiyatlarla	piyasaya	sunulması,	üyelerinin	mali	durumlarının	iyileştirilmesi	ve	tüketici-
nin	korunması	alanında	eğitimlerle	bilinçlenme	düzeyinin	arttırılması	mümkün	olabilmiştir10.	

İngiltere’de	başlayan	bu	hareket	Avrupa’nın	genelinde	tam	anlamıyla	bir	taban	bulama-
mıştır.	Avrupa’da	daha	yerel	ve	küçük	ölçekte	görülen	tüketici	hareketi	esas	olarak	ABD’de	
hız	kazanmaya	başlamıştır.	Tüketicinin	korunması	alanında	yasalar	çıkararak	bu	hareketi	
geliştirip,	dünyaya	yayan	ülke	ABD	olmuştur11.	1872	yılında	ABD’de	çıkarılan	yasa	ile	posta	
idaresini	kullanarak	tüketicilerin	aldatılması	suç	sayılmış,	ardından	sağlığa	zararlı	çayların	
ve	kalitesi	düşük	gıda	maddelerinin	ithali	yasaklanmıştır.	1890	yılında	ise	önemli	bir	yasa	
olan	 “Sherman	Antitröst	Yasası”	 çıkarılarak	 ticarette	 rekabeti	 engelleyici	 anlaşma	ve	bir-
leşmeler	önlemeye	çalışılmıştır.	1891	yılında	New	York’ta	kurulan	“Tüketici	Birliği”	çağdaş	
anlamda	tüketicinin	korunmasına	yönelik	çalışmalara	imza	atmıştır.	

1906	yılında	dönemin	ABD	Başkanı	Theodore	Roosevelt,	kimyager	Dr.	Harvey	Wiley’in	
gıda	maddeleri	ile	ilgili	çalışmaları	ve	gıda	maddelerine	taze	görünüm	vermek	için	kullanı-
lan	sağlığa	zararlı	maddeler	hakkındaki	raporu	sonrasında	tüketicilerin	haklı	tepki	ve	pro-
testolarını	dikkate	alarak	“Gıda	Maddeleri	ve	İlaç	Yasası”nı	(Food	and	Drug	Act)	çıkarmıştır.	
Bu	yasa	ile	bozuk,	hileli	ve	sağlığa	zararlı	gıda	maddelerinin	ve	ilaçların	üretimi,	satışı	ve	
ülke	içinde	taşınması	tamamen	yasaklanmıştır12.	

ABD’de	tüketicinin	korunması	ve	örgütlü	bir	mücadelenin	gerekliliği	ortaya	çıktıktan	son-
ra	bir	takım	örgüt	ve	derneklerin	kurulması	hızlanmaya	başlamış,	iş	adamlarının	da	bu	alan-
da	destek	vermesi	ile	1912	yılında	özel	firmalar	tarafından	“İyi	İş	Büroları”	(Better	Business	
Bureau)	kurulmuştur.	Günümüzde	bile	faaliyet	gösteren	ve	kâr	amacı	gütmeyen	bu	bürolar	
sayesinde	herhangi	bir	şikâyet	yaşanmadan	problemli	alanların	tespit	edilmesi,	yaşanabile-
cek	olumsuzlukların	ön	görülerek	bunlara	önleyici	tedbirler	uygulanması,	özellikle	reklam	
ve	pazarlama	alanının	sürekli	kontrolü	ile	hataların	giderilmesi	çabası	gösterilmektedir13.	

9	 AKİPEK,	s.84.
10	 CEYLAN,	Ali:	Tüketicinin Korunması,	Bursa	1988,	s.3.
11	 AKİPEK,	s.85.
12	 AKİPEK,	s.85.
13	 KILKIŞ,	s.93.
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1927	yılında	Frank	J.Schlink	ve	Stuart	Chase	tarafından	kaleme	alınan	“Paranızın	Değe-
ri”	 (Your’s	Money’s	Worth)	 isimli	 kitap,	 tüketici	hareketinin	dönüm	noktası	 olarak	kabul	
edilmektedir.	Kitap	ile	asıl	elde	edilmek	istenen	husus	tüketici	tercihlerini	önemli	oranda	
etkileyen	reklamlar	ve	satışlardaki	hilelere	dikkat	çekerek	tüketicilerin	korunması	gerekti-
ği	konusunda	kamuoyunu	bilinçlendirmektir.	Kitapta	tüketicilerin,	sahip	oldukları	hakları	
savunması	ve	içinde	bulundukları	durumdan	kurtulmak	maksadıyla	mutlaka	örgütlenme-
leri	zorunluluğuna	vurgu	yapılmaktadır14.	1935	yılında	günümüzde	halen	faaliyet	gösteren	
ABD	ve	hatta	uluslararası	alanda	geniş	bir	alanda	faaliyette	bulunacak	olan	“Tüketici	Birliği”	
(Consumer	Union)	kurulmuştur.	Birlik,	tüketicilerin	bilinçlendirilmesi,	üretilen	mal	ve	hiz-
metler	hakkında	aydınlatılması,	araştırma	ve	deney	yapılması,	bilgi	verme,	tüketicileri	ilgi-
lendiren	önemli	konuların	adilane	bir	şekilde	çözüme	kavuşturulması	gibi	konularda	etkin	
olarak	rol	almaktadır.	

15	Mart	1962	 tarihinde	 tüketicilerin	devlet	 tarafından	korunması	gerektiği	 ilkesinden	
yola	çıkarak	Başkan	John	F.	Kennedy	ABD	Kongresine	sunduğu	bir	mesajla	dört	tüketici	hak-
kının	açıklanması	istenmiştir.	“Tüketicinin	Yararını	Korumak	İçin	Programların	Güçlendiril-
mesi”	başlığını	taşıyan	bu	mesajda	özellikle	tüketicilerin	güvenlik	hakkı,	bilgi	sahibi	olma	
hakkı,	seçme	hakkı	ve	sesini	duyurma	hakkı	olduğu	vurgulanmıştır15.	

1960’lı	 yıllarda	başlayıp	günümüze	kadar	artan	bir	 tempoda	zemin	bulan	 tüketici	ha-
reketi	 kapsamında	ABD	 etkin	 ve	 yaygın	 bir	 düzenlemeye	 sahip	 iken,	 Avrupa’da	 İngiltere	
haricinde	Kıta	Avrupası’nda	 çok	kapsamlı	 düzenlemelerin	 yapıldığını	 söylemek	mümkün	
değildir.	ABD’de	yaşanan	ve	tüketicinin	korunması	bağlamında	ulaşılan	gelişmeler	bir	an-
lamda	Avrupa’ya	sıçramış,	ardından	 Japonya,	Avustralya,	Kanada	gibi	deniz	aşırı	ülkelere	
ulaşmıştır.	Bu	aşamada	dikkat	çeken	en	önemli	husus	Avrupa’da	tüketicinin	korunmasına	
yönelik	alınan	tedbirlerin	bireysel	ya	da	örgütsek	faaliyetler	ile	değil	bizzat	devlet	desteği	
ile	sağlanmış	olmasıdır16.	

Tüketicinin	korunması	hareketi	İngiltere’de	özellikle	1957	yılında	Dr.	Michael	Young	li-
derliğinde	 kurulan	 “Tüketiciler	 Birliği”	 sayesinde	 tüketicilerin	 bilinçlendirilmesi,	 aldatıcı	
uygulamalara	 karşı	 korunması,	 tüketicilerin	 eğitilmesi,	 üreticiler	 karşısında	 tüketicilerin	
haklarının	savunulması	gibi	görevler	üstlenmiştir.	İngiltere	Ticaret	Bakanlığı	tarafından	üst-
lenilen	tüketicinin	korunması	hareketi	aynı	zamanda	“Ulusal	Tüketici	Konseyi”	(The	Natio-
nal	Consumer	Council)	sayesinde	hem	merkezi	hem	de	mahalli	idareler	düzeyinde	tüketici	
haklarının	korunması	alanında	devam	etmektedir.	Bireysel	ve	mahalli	tüketici	sorunlarının	
çözümü	noktasında	önemli	bir	 görev	yapan	 “Tüketici	Grupları	Ulusal	 Federasyonu”	 (The	
National	Federation	of	Consumer	Groups)	yaklaşık	200	kadar	gönüllü	tüketici	örgütünden	
oluşmaktadır.	

14	 BERKÜN,	 Taner:	Dünyada Tüketicinin Teşkilatlanması ve Standardizasyonu,	 Tüketici	 Sorunları	 Semineri,	
Ankara	20-22	Mayıs	1970,	s.	322.

15	 TOKOL,	Tuncer:	Pazarlama Açısından Tüketicinin Korunması,	Bursa	1977,	s.19.	
16	 AKİPEK,	s.93;	CEYLAN,	s.5.	



Tüketici Hukukunun Gelişimi ve Niteliği

5

Fransa’da	tüketici	hareketinin	temelinde	1912	yılında	başlayan	kooperatifçilik	akımı	yat-
maktadır.	Gerçek	anlam	bu	bilincin	uyanması	1960	yılından	sonra	kurulan	“Ulusal	Tüketici-
ler	Enstitüsü”nün	yapmış	olduğu	çalışmalara	dayanmaktadır.	Enstitü	üretilen	malların	kalite	
ve	standartları	konusunda	yapmış	olduğu	deneyleri	kamuoyu	ile	paylaşarak	tüketicilerin	bi-
linçlenmesi	ve	aydınlatılması	konusunda	büyük	görevler	üstlenmiştir.	1976	yılından	günü-
müze	devlet	bakanlığı	düzeyinde	tüketici	faaliyetlerinin	koordine	edilmesine	başlanmıştır.	

Almanya’da	 tüketicinin	 korunması	 görevini	 hem	 devlet	 hem	 de	 tüketici	 örgütleri	 bir	
arada	yürütmektedir.	Devlet	düzeyinde	 iki	önemli	kuruluş	olan	“Tüketici	Konseyi”	 (Verb-
raucherbeirat)	ve	“Tüketici	Komitesi”	(Verbraucherauschuss)	devlet	ile	tüketici	arasındaki	
diyaloğu	sağlamak	üzere	görev	almaktadır.	Tüketici	örgütleri	içinde	dikkat	çeken	ilk	kuruluş	
ise	“Deney	Merkezi”dir.	Bu	merkez	piyasaya	sunulan	mal	ve	hizmetlerin	kalite	ve	fiyat	kont-
rollerini	yaparak	elde	etmiş	olduğu	sonuçları	kamuoyu	ile	paylaşmaktadır.	

Avrupa’da	tüketicinin	korunması	anlamında	en	hızlı	gelişmeleri	gösteren	ülkeler	arasın-
da	İskandinav	ülkeleri	gelmektedir.	Özellikle	İsveç’te	1920’li	yıllarda	kurulan	tüketim	koo-
peratifleriyle	tüketicilerin	bilinçlendirilmesi	ve	1951	yılında	kurulan	“Bilgi	Verici	Etiketleme	
Enstitüsü”	ile	standardizasyon	çalışmalarının	önü	açılmıştır.	İsveç’i	tüketicinin	korunması	
hareketi	içinde	diğer	ülkelerden	ayıran	en	önemli	özellik	bu	ülkede	“Tüketici	Ombudsma-
nı”	(The	Consumer	Ombudsman)	kurumunun	faaliyet	göstermesidir.	İsveç’ten	sonra	Norveç	
1973,	Danimarka	1975	ve	Finlandiya	1978	yılında	Tüketici	Ombudsmanı	kurumunu	hayata	
geçirmiştir17.	

Avrupa	Birliği	kapsamında	konu	incelendiğinde,	“Avrupa	Topluluğu”	olarak	adlandırılan	
dönemde	birincil	mevzuat	niteliğinde	olan	ve	uluslar	üstü	bir	hukuk	yaratan	1957	tarihli	
Roma	Antlaşması’nda	tüketicinin	korunması	alanını	doğrudan	düzenleyen	hükümler	yer	al-
mamaktadır.	Antlaşmanın	 imzalandığı	dönem	 itibariyle	 esas	hedeflenen	husus	ekonomik	
faaliyetlerin	uyumlu	hale	getirilmesi,	sürekli	ve	dengeli	bir	büyüme,	istikrar	ve	istihdamın	
arttırılması,	hayat	kalitesinin	yükseltilmesi,	birlik	içinde	ortak	politikaların	üretilmesi,	re-
kabetin	korunmasıdır.	Roma	Antlaşmasında	dolaylı	olarak	üzerinde	durulan	tüketicinin	ko-
runması	anlayışı	1972	yılında	yapılan	Paris	Zirvesi’nde	somut	olarak	ele	alınmıştır.	Toplu-
luk	üyeleri	ekonomik	anlamda	yürütülen	etkili	iş	birliğinin,	sosyal	alanda	da	sağlanması	ve	
bireylerin	Topluluk	ile	yakınlaşması	maksadıyla	tüketicinin	korunması	politikasını	yeni	bir	
hedef	olarak	belirlemişlerdir18.	

1975	yılında	Topluluğun	Resmî	Gazetesi’nde	yayımlanan	Birinci	Program,	tüketici	çıkar-
larının	korunması,	 tüketici	haklarının	çerçevesinin	belirlenmesi	bu	hakların	 temel	haklar	
temelinde	 kabul	 görmesine	 zemin	 hazırlamıştır.	 Topluluk	 politikalarının	 tüketicinin	 ko-
runması	maksadıyla	genel	çerçeve	oluşturacak	şekilde	belirlenmesi,	üye	ülke	mevzuatının	
tüketicinin	 korunması	 yönünde	 yaklaştırılması	 ve	 farklı	 uygulamaların	 önüne	 geçilmesi	
sağlanmıştır.	 Programda	 dikkat	 çeken	 husus	 Başkan	 Kennedy	 tarafından	 ortaya	 konulan	
dört	 tüketici	 hakkı	 geliştirilerek,	 beş	 temel	 hak	 olarak	 düzenlenmiştir.	 Bunlar;	 sağlık	 ve	

17	 AKİPEK,	s.95i
18	 AKİPEK,	s.98;	SÜER,	İlhan:	AET’de Tüketicinin Korunması ile İlgili Çalışmalar,	İstanbul	1975,	s.19.
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güvenliğin	korunması	hakkı,	 ekonomik	 çıkarların	korunması	hakkı,	 tazmin	edilme	hakkı,	
bilgilendirme	ve	eğitim	hakkı,	temsil	edilme	hakkıdır.	

1993	 yılında	 imzalanan	 Maastricht	 Antlaşması	 hem	 Topluluk	 hem	 de	 tüketiciler	 için	
önemli	bir	dönüm	noktasıdır.	Bu	Antlaşma	ile	Topluluğun	ismi	“Avrupa	Birliği”	olarak	de-
ğiştirilmesinin	yanında	birincil	mevzuat	olarak	kabul	edilen	Roma	Antlaşmasının	aynı	mad-
desine	tekabül	eden	ve	genel	olarak	topluluk	politikalarından	bahseden	3	ncü	maddesinin	
(s)	 bendinde	 açıkça	 “tüketicinin	 korunmasının	 güçlendirilmesi”	 ilkesine	 yer	 verilmiştir19.	
Avrupa	Birliği	içinde	gittikçe	güçlenen	tüketici	hareketi,	Birliğin	politikaları	içinde	zamanla	
en	önemli	konu	başlıklarından	biri	haline	gelmiştir.	Birliğin	birincil	mevzuatını	oluşturan	
Antlaşmaların	yanısıra	ikincil	mevzuat	olarak	adlandırılan	tüzük	(regulation),	direktif	(di-
rective),	karar	(decision),	tavsiye	kararı	(recommendation)	ve	görüş	(opinion)	yolu	ile	tüke-
ticinin	korunması	alanında	pek	çok	düzenleme	hayata	geçirilmiştir.	

B. TÜRKİYE’DE TÜKETİCİNİN KORUNMASI ALANINDAKİ GELİŞMELER

Cumhuriyet	öncesi	dönemde	gerek	Selçuklu	ve	Osmanlı	İmparatorluğu’nda	tüketicinin	
korunmasına	 yönelik	 bir	 takım	 hukuki	 ve	mesleki	 düzenlemelerin	 olduğu	 bilinmektedir.	
Günümüzün	meslek	odalarına	oldukça	benzeyen	esnaf	örgütlenmesi	niteliğinde	olan	“Ahi-
lik	Teşkilatı”	 tüketici	 ile	yüz	yüze	gelen	satıcıların	ahlaki	kurallar	ve	yiğitlik	nitelikleri	 ile	
donatılarak	hareket	etmesine	sebep	olmuştur.	Diğer	bir	ifade	ile	Ahilik,	esas	itibariyle	tarihi	
ve	 sosyo-ekonomik	zorunlulukların	ortaya	 çıkardığı,	 ahlak	ve	 sanatın	uyumlu	bir	birleşi-
minden	oluşan	esnaf	birliğidir.	Bu	birlik,	meslek	ahlakına	ve	dini	kurallara	sıkı	sıkıya	bağlı,	
köklü,	sağlam	ve	düzenli	bir	toplum	yapısı	kurulması	ve	bunun	sürdürülmesi	amacını	ta-
şımaktadır.	Ahilerin	üretici	ve	tüketici	arasındaki	dengeyi	en	iyi	şekilde	koruyacak,	bu	dü-
zenlemeyi	nesiller	boyunca	aktaracak	bir	yapılanma	ile	sağlamaktadır.	Her	esnaf	grubunun	
belirli	bir	çarşı	 içinde	bir	arada	bulunması	biryandan	öz	denetim	sağlarken	diğer	yandan	
tüketicinin	istediği	malı	kolayca	seçme	ve	uygun	fiyata	alma	konusunda	ortam	yaratmıştır20.	

Osmanlı	 döneminde	1502	yılında	 yayımlanan	 “Kanunname-i	 İhtisap-ı	Bursa	Fermanı”	
(Bursa	Belediye	Kanunu)	ile	üretimde	standartlaşma	kavramı	üzerinde	durularak	tüketici-
nin	sağlık	ve	güvenliğini	korumaya	yönelik	tedbirler	alınmaya	başlanmıştır.	Diğer	taraftan	
devletin	pazarda	satışa	sunulan	 tüm	malların	perakende	satışında	en	yüksek	kâr	oranını	
narh	koyma	usulü	ile	belirleyerek	bir	anlamda	fakir	fukaranın	alım	gücünü	göz	önünde	bu-
lundurması	önemli	bir	düzenleme	olarak	karşımıza	çıkmaktadır.	19.	yüzyıla	kadar	son	de-
rece	etkin	bir	şekilde	yürütülen	bu	sistem	Osmanlı	İmparatorluğu’nun	çöküş	döneminde	gi-
derek	zayıflamış	ve	etkisini	yitirmiştir.	1839	yılında	lonca	ve	ihtisap	ağalının	kalkması,	1865	
yılında	narh	yolu	ile	yapılan	denetimlerin	sona	ermesi	bir	anlamda	tüketicinin	korunması	
yolunda	atılan	adımları	ortadan	kaldırmıştır21.	

19	 AKİPEK,	s.104.
20	 AKİPEK,	s.109.
21	 AKİPEK,	s.110.
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Cumhuriyetin	ilan	edilmesinden	sonra	ülkenin	bozulan	ekonomik	durumunun	düzeltil-
mesi,	iş	ve	istihdam	olanaklarının	arttırılması	ve	adaletsiz	gelir	paylaşımının	düzenlenme-
sine	yönelik	tedbirlere	öncelik	tanınmıştır.	Bu	şartlar	altında	serbest	piyasa	ekonomisinde	
devletin	müdahalesine	imkân	tanıyacak,	hızlı	bir	şekilde	kalkınmayı	sağlayacak	kamu	dü-
zeninin	tesis	edilmesi	amacını	gözetecek	bir	takım	yasal	mevzuatın	içinde	doğrudan	tüke-
ticilerin	korunmasına	dair	bir	düzenleme	olmasa	da	dolaylı	olarak	tüketicinin	korunmasına	
dair	hükümler	dâhil	edilmiştir22.	

Tüketicinin	korunmasına	yönelik	alınan	tedbirler	çağdaş	anlamda	ilk	kez	1970	yılında	
gündeme	 gelmiş,	 Ticaret	 Bakanlığı	 bünyesinde	 1971	 yılında	 kurulan	 daire	 1974	 yılında	
kadro	yetersizliği	sebebiyle	kapatılmıştır.	1971	yılında	hazırlanan	ilk	tüketicinin	korunması	
hakkındaki	yasa	 tasarısı	TBMM’ne	sevk	edilmesine	rağmen	uzun	yıllar	gündeme	alınma-
dığından	 tasarı	 kadük	olmuştur.	 1982	Anayasa’sında	 ilk	 kez	bir	 “Tüketicinin	Korunması”	
kenar	başlıklı	172.	madde	ile	“Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbir alır, tüketici-
lerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder.”	hükmü	yer	alarak	doğrudan	bu	konuya	
dikkat	çekilmiştir.	Anayasa’nın	amir	hükmü	karşısında	devletin	tüketicileri	korumaya	yöne-
lik	çalışmaları	hız	kazanmış,	biraz	birbirinden	dağınık	ve	kopuk	olsa	da	çeşitli	kanun,	kanun	
hükmünde	kararname	ve	yönetmelik	hazırlanmıştır23.	

8	Mart	1995	tarihinde	çıkarılan	4077	sayılı	 “Tüketicinin	Korunması	Hakkında	Kanun”	
hiç	kuşkusuz	çok	büyük	bir	öneme	sahiptir.	Bu	kanun	ile	ilk	defa	tüketiciler	doğrudan	bir	
yasal	korunma	şemsiyesi	altına	girmiştir.	Özel	bir	kanun	niteliğinde	olan	bu	düzenleme	ile	
ekonomik	çıkarları	ilgilendiren	konuların	çoğu	bir	arada	düzenlenmeye	çalışılmıştır.	“Torba	
Kanun”	niteliği	taşıdığı	ifade	edilen	bu	kanun	ile	pek	çok	alan	ayrıntısına	girilmeden	kale-
me	alınmıştır.	Gelişmiş	ülkelere	bakıldığında	belli	başlı	alanların	tek	tek	düzenlendiği	özel	
kanunların	yürürlükte	olduğu	görülmesine	rağmen	kanun	koyucunun	bir	çatı	altında	tüke-
ticileri	 ilgilendiren	bütün	hususları	düzenlemeye	çalışması	yerinde	olmamıştır.	Mevzuatı-
mızın	uyumlaştırılması	noktasında	özellikle	Avrupa	Birliği	içinde	tüketicinin	korunmasına	
yönelik	çıkarılan	birçok	direktiflerin	üye	ülkeler	 tarafından	 tek	 tek	yasalaştırılarak	kendi	
hukuk	sistemlerine	dâhil	etmeleri	yöntemi	ile	de	tezat	oluşturmaktadır.	Bu	sebeple	Tüke-
ticinin	Korunması	Hakkında	Kanun	bu	 açıdan	hedeften	 çok	uzaklaşarak,	Birliğin	 tüketici	
politikalarına	yakınlaşması	da	mümkün	olamamıştır24.	

4077	sayılı	Tüketicinin	Korunması	Hakkında	Kanunun	uygulanmasında	ve	yargı	sürecin-
de	yaşanan	gelişmeler	dikkate	alınarak	2003	yılında	4822	sayılı	Kanun	ile	birlikte	TKHK’da	
önemli	ölçüde	değişiklikler	yapılmıştır.	Ancak	yapılan	bu	değişikliklerin	de	yeterli	olmadığı,	
mevcut	kanun	üzerinde	çalışılması	gerektiği	doktrinde	sürekli	olarak	dile	getirilmesi	ve	ge-
lişen	 ihtiyaçlar	doğrultusunda	 topyekûn	bir	düzenlemenin	hayata	geçirilmesi	söz	konusu	
olmuştur.	Nihayetinde	28.05.2014	tarihinde	yürürlüğe	giren	6502	sayılı	TKHK	ile	günümüz	
düzenlemelerinin	gerçekleşmesine	imkân	yaratılmıştır.		

22	 POROY,	s.	548	vd.
23	 Ayrıca	bkz.	ASLAN,	İ.	Yılmaz:	Tüketici Hukuku Dersleri,	B.	7,	Bursa	2019,	s.	23.	
24	 AKİPEK,	s.112.
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6502	sayılı	Kanun	ile	çok	kapsamlı	düzenlemeler	gerçekleştiği	gözlenmektedir.	Buna	göre	
en	önemli	değişikliğin	tüketici	işleminin	tanımının	düzenlenmesi,	ayıplı	mal	ve	hizmetlere	
ilişkin	hükümler,	mesafeli	sözleşmeler,	tüketici	kredileri,	ön	ödemeli	konut	satışı,	devre	tatil	
sözleşmeleri	vb.	birçok	alanda	dikkate	değer	değişikliklerin	gerçekleştiği	anlaşılmaktadır.

II. TÜKETİCİ HUKUKUNUN NİTELİĞİ

Tüketici	hukuku,	gelişen	ekonomik	ve	sosyal	durumlara	ayak	uydurmakta	zorluk	çeken,	
üretici	karşısında	giderek	zayıf	ve	korumasız	hale	gelen	tüketicilerin	haklarını	koruma	nok-
tasındaki	yetersizlikleri	gidermeyi	ele	almaktadır.	Dünyada	olduğu	gibi	ülkemizde	de	yeni	
gelişen	bir	hukuk	alanı	niteliğindedir.	Sanayileşen	bir	toplumda	tüketicilerin	ferden	sesleri-
ni	duyurması,	üreticiler	üzerinde	baskı	yaratması	mümkün	değilken,	tüketici	olma	bilinci-
nin	tabana	yayıldığı,	tüketici	örgütlenmelerinin	yaşandığı,	hak	arama	vasıtalarının	güçlendi-
ği	bir	toplum	haline	gelme	yolunda	adımlar	atılmaktadır.	Aldığı	mal	ve	hizmetten	memnun	
kalmayan,	kalite	ve	fiyat	ilişkisinde	hep	istismar	edilen,	ürün	ve	hizmetler	konusunda	yeterli	
şekilde	bilgilendirilmeyen,	yaptığı	tüketim	harcamalarında	giderek	korumasız	kalan	tüke-
ticilerin	bir	yönü	ile	devlet	tarafından	korunması,	diğer	yönü	ile	tüketici	haklarını	savunan	
örgütler	ile	desteklenmesi	zorunlu	hale	gelmiştir.	

6502	sayılı	TKHK’nun	amacı;	“kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği 
ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunması-
nı sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini 
koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü 
örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir”	şeklinde	kaleme	alınmıştır.	Ka-
nun	koyucu	özellikle	kamu	yararını	öne	çıkarak	bu	hükmü	düzenlemiştir.	Tüketicinin	korun-
ması	aynı	zamanda	tüketicinin	sağlık	ve	güvenliği	ile	ekonomik	çıkarlarını	korumak,	mey-
dana	gelen	zararlarını	tazmin	etmek,	çevresel	tehlikelerden	korunmasını	sağlamaktadır.	Bu	
doğrultuda	tüketicinin	aydınlatılması,	bilinçlendirilmesi,	tüketicilerin	kendilerini	koruyucu	
girişimleri	almalarının	özendirilmesi	ve	tüketicinin	korunması	politikalarının	oluşturulma-
sında	gönüllü	örgütlenmeleri	teşvik	etmeye	ilişkin	hususları	düzenlemektedir.	

Tüketici	hukuku,	bir	tarafı	“tüketici”	niteliği	taşıyan	kişi	ile	bu	kişinin	yapmış	olduğu	“tü-
ketici	 işlemi”	sayesinde	ortaya	çıkan	hukuki	 işlemi	kapsamaktadır.	Hukuki	 işlemin	kanun	
yolu	ile	yapılmış	bir	tanımı	olmasa	da	“bir veya birden çok kişinin hukuk düzeninin öngör-
düğü sınırlar içinde gerektiğinde diğer unsurlarla birlikte hukuki sonuçlar doğurmaya yönel-
miş irade açıklaması veya açıklamalarından oluşan hukuki bir olgu”	şeklinde	ifade	edilmesi	
mümkündür25.	Tüketici	hukuku	ise	tüketiciyi	doğrudan	ya	da	dolaylı	olarak	koruyan	her	tür-
lü	düzenlemenin	yer	aldığı	özel	hukukun	farklı	alanlarından,	kamu	hukukunun	farklı	alanla-
rına	kadar	geniş	bir	yelpaze	içinde	yer	almaktadır26.	

25 EREN,	 Fikret:	Borçlar Hukuku Genel Hükümler,	 Ankara	 2013,	 s.119;	 KOCAYUSUFPAŞAOĞLU,	Necip	 /	HATEMİ,	
Hüseyin	/	SEROZAN,	Rona	/	ARPACI,	Abdülkadir:	Borçlar Hukuku Genel Bölüm,	C.	I,	6.	Bası,	İstanbul	2014.	s.	87	vd.	

26	 ASLAN,	s.24.
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Tüketicinin	korunmasına	yönelik	getirilen	özel	hukuk	 temelli	düzenlemeler,	doğrudan	
doğruya	tüketici	veya	tüketim	sözleşmesi	esasına	oturmuş	hususlardır.	Dar	anlamda	tüke-
tici	hukuku	olarak	adlandırılan	bu	kavram	yanında,	diğer	alanlarda	yapılan	düzenlemeler	
daha	çok	genel	ekonomik	düzene	ilişkin,	kamu	düzeni	ve	kamu	sağlığına	dair	hususlar	ve	
dolaylı	olarak	tüketiciyi	korumayı	hedefleyen	geniş	anlamda	düzenlemelerdir27.	Bu	niteliği	
itibariyle	tüketici	hukuku	klasik	anlamda	kamu	hukuku-özel	hukuk	ayrımına	girmeyerek,	
sosyal	hukukun	bir	dalı	olarak	kabul	edildiği	ifade	edilmektedir28.	

6502	sayılı	Tüketicinin	Korunması	Hakkında	Kanunun	3.	maddesinde	“tüketici”	tanımı	
yapılmış	ve	diğer	düzenlemelerin	buna	dayandırılması	yolu	tercih	edilmiştir.	Dolayısı	ile	bir	
hukuki	işlemde	taraflardan	birinin	“tüketici”	niteliği	taşıması	halinde	TKHK	uygulama	alanı	
bulmaktadır.	6502	sayılı	TKHK’da	“tüketici”	tanımı	kapsamlı	olarak	kaleme	alınmıştır.	Buna	
göre	kanun	gereği	tüketici;	“Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya 
tüzel kişiyi”	 işaret	etmektedir.	Tanımın	vermek	istediği	esas	anlam	tüketicinin;	ekonomik,	
sosyal	ve	kültürel	ihtiyaçlarını	karşılayabilmek	maksadıyla,	üretilen	mal	ve	hizmetleri	satın	
alma	yolu	ile	alıp	kullanan	ya	da	bunlardan	yararlanan	veya	kendi	kendine	üretip	kendisi	
kullanan	ve	hiçbir	mübadeleye	sokmayan	kişi,	kurum	ve	aile	şeklinde	nitelendirilmektedir.	

Tanımdan	da	anlaşılacağı	üzere	gerek	konu	gerek	amaç	ve	gerekse	kişi	yönünden	olduk-
ça	geniş	bir	sınır	çizilmiştir.	Kişi	niteliği	bakımından	özellikle	tüketiciyi	ticari	veya	mesleki	
olmayan	amaçlarla	hareket	eden	gerçek	ya	da	tüzel	kişi	olarak	nitelemesi	önemlidir.	Tüketici	
sıfatının	varlığı	bakımından	ticari	veya	mesleki	olmayan	amaçla	hareket	eden	ifadesinin	ay-
nen	lafzı	gibi	okunup	anlaşılmasını	gerektirmektedir.	

Bu	tanıma	göre	mülga	kanunda	olduğu	gibi	yeni	kanunda	da	“tüzel kişinin” tüketici ola-
rak	 nitelendirilmesi	 eleştiriye	 sebebiyet	 vermektedir.	 AB	 Parlamentosu	 ve	 Konseyi’nin	
2008/48CE	Art.	3/c;	İsviçre	Tüketici	Kredisi	Hakkında	Federal	Kanunu	LCC	Art.3	ve	Fransız	
Hukukunda	C.	Consom	Art.	L.311-1/2	kapsamında	tüzel	kişilerin	“tüketici”	olarak	sayılma-
masına	 rağmen	hukukumuzda	 tüzel	kişilerin	 tüketici	olarak	nitelendirilmesi	haklı	 olarak	
eleştirilmektedir29.	

27	 ASLAN,	s.26.
28	 ASLAN,	s.26;	DEMİR,	Mehmet:	Kapıdan İşlemlerde Tüketiciyi Koruyan Geri Alma Hakkı,	Ankara	2001,	s.7.
29	 	İNAL,	H.	Tamer:	Tüketici Hukuku,	Ankara	2014,	s.	68.
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2. BÖLÜM

TEMEL KAVRAMLAR

I. TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 
KAPSAMINDA TEMEL KAVRAMLAR 

6502	sayılı	Tüketicinin	Korunması	Hakkında	Kanunun	3.maddesinde	“Tanımlar”	başlığı	
altında	temel	bazı	kavramlara	yer	verilmiştir.	Maddenin	ilk	dört	bendinde,	Bakan,	Bakanlık,	
Genel	Müdür	ve	Genel	Müdürlük	kavramları	açıklanmıştır.	Bakan	olarak	Gümrük	ve	Ticaret	
Bakanını,	Bakanlık	olarak	Gümrük	ve	Ticaret	Bakanlığını,	Genel	Müdür	olarak	Tüketicinin	
Korunması	ve	Piyasa	Gözetimi	Genel	Müdürlüğünü,	Genel	Müdürlük	olarak	Tüketicinin	Ko-
runması	 ve	Piyasa	Gözetimi	Genel	Müdürlüğünü	 ifade	 etmektedir.	Tanımlar	 arasında	yer	
alan	temel	kavramlar	aşağıda	belirtilmiştir.	

A. HİZMET KAVRAMI 

6502	sayılı	TKHK’nun	3/d	bendinde	“hizmet”	kavramının	tanımı	yapılmıştır.	Buna	göre	
“hizmet; Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağ-
lama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu”	oluşturmaktadır.	Tanımda	yer	alan	“mal 
sağlama dışındaki”	her	türlü	tüketici	işlemi,	tüketiciye	sağlanan	hizmetin,	bedeni	veya	fikri	
emeğe	dayandığına	işaret	etmektedir.	Başka	bir	ifade	ile	bedeni	veya	fikri	emeğe	dayanan	
her	türlü	tüketici	 işlemi	hizmet	kapsamında	yer	almaktadır.	Hizmet,	yalnızca	bedeni	veya	
fikri	emeğe	dayanabileceği	gibi	her	ikisine	de	dayanması	mümkündür30.	Kanunla	getirilen	
bu	ayırım	ile	bir	tüketici	işleminin	kolayca	mal	veya	hizmet	sunumu	olduğunu	belirlemek	
mümkündür.	Mülga	4077	sayılı	TKHK’da	hizmet	kavramının	tam	olarak	altının	doldurulması	

30	 ZEVKLİLER,	Aydın	/AYDOĞDU,	Murat:	Tüketicinin Korunması Hukuku,	Ankara	2004,	s.93.
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söz	konusu	değilken,	6502	sayılı	TKHK’da	açıkça	mal	sağlama	dışındaki	her	türlü	tüketici	iş-
lemi	şeklinde	kaleme	alınarak	pratik	bir	yol	izlenmiştir.	

Tüketici	işleminin	konusunu	teşkil	eden	edimin	maddi	edim	niteliği	taşımadığı	her	du-
rumda	hizmet	sağlama	olgusunun	varlığı	kabul	edilmektedir31.	İfa	edilen	bir	tüketici	işle-
minde,	taraflardan	en	az	biri	bakımından	bir	fikir	veya	emeğin	ortaya	konulmasını	gerek-
tiren	kişisel	edimler	içermesi	halinde	hizmet	sağlama	söz	konusu	olmaktadır32.	Tüketicinin	
korunması	kavramı	altında	hizmet	sağlama	olgusu	giderek	genişlemekte,	mal	sağlama	dı-
şında	 kalan	hususların	 tamamını	 içini	 almaktadır.	 Bu	niteliği	 ile	 elle	 tutulamayan,	 gözle	
görülemeyen,	soyut	boyutu	öne	çıkan	tüketicilere	veya	işletmelere	sunulduğunda	belli	bir	
istek	ya	da	ihtiyaç	doygunluğu	yaratan	bütün	hukuki	işlemler	olarak	kabul	edilmektedir33.	
Hizmet	şeklinde	sunulan	edimlerin,	ihtiyaç	sahibi	tüketicinin	elde	etmek	istediği	anda	kar-
şılanması	beklenmektedir.	 İhtiyacın	ortadan	kalktığı	durumlarda	 tüketiciye	 sunulan	hiz-
met	edimleri	tam	anlamı	ile	tatmin	duygu	yaratmamaktadır.	Hizmetin	sağlandığı	zaman	ve	
şartlar	büyük	önem	arz	etmektedir.	Sunulan	hizmetten	en	fazla	yararlanabilme	ve	tatmin	
olabilme	ancak	ihtiyacın	ortaya	çıktığı	zaman	ve	şartların	uygunluğuna	bağlıdır.	Bu	hali	ile	
çoğunlukla	ileride	kullanılmak	üzere	saklanması	ve	muhafaza	edilmesi	mümkün	değildir.	
Bazı	durumlarda	ise	bir	mal	sağlama	edimi	ile	birlikte	ifa	edilmektedir.	Kimi	zaman	mal	ve	
hizmet	sunumunun	birlikte	gerçekleşmesi	tüketiciyi	en	üst	düzeyde	mutlu	ederken,	kimi	
zaman	bunların	ayrı	ayrı	 ifa	edilmesi	beklenmektedir.	 	Tüketicin	gerçekleştirmiş	olduğu	
tüketici	işlemi	niteliğindeki	edimler	bakımından,	tüketicinin	isteğine	karşılık	gelen	ve	kar-
şılanmasıyla	tüketicide	belli	bir	oranda	fayda	ve	tatmin	duygusunun	yaratılması,	tüketici-
nin	bu	işlemleri	yapma	noktasında	başkasının	yardım	ve	desteğine	ihtiyaç	duyması	önemli	
kazanmaktadır34.	

B. İTHALATÇI KAVRAMI 

Kanunun	3/e	bendinde	“ithalatçı”	tanımının	yapıldığı	görülmektedir.	Buna	göre;	“İthalat-
çı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere mal veya hizmetleri ya da bu malların ham mad-
delerini yahut ara mallarını ticari veya mesleki amaçlarla ithal ederek satım, kira, finansal ki-
ralama veya benzeri bir yolla piyasaya süren gerçek veya tüzel kişi”	olarak	nitelendirilmiştir.	
Mülga	4077	sayılı	TKHK’dan	farklı	olarak	6502	sayılı	TKHK’da	ithalatçı	kavramının	içinde	
“ticari veya mesleki”	 amaçla	hareket	 etme	amacının	dâhil	 olduğu	görülmektedir.	Bu	 şekli	
ile	mülga	Kanundan	ayrılarak	 ithalatçının	yapmış	olduğu	 faaliyetlerin	 ticari	veya	mesleki	
amaçlarla	gerçekleşmesi	beklenmektedir.	Bu	durumda	yurt	dışında	üretilen	bir	mal	veya	
hizmet	ile	bu	malların	hammaddelerinin	yahut	ara	mallarının	ithal	edilmesi	faaliyetinin	ti-
cari	veya	mesleki	amaçla	gerçekleştirilip	gerçekleştirilmediğinin	araştırılması	zorunludur.	

31	 GÜMÜŞ,	Alper:	6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi,	İstanbul	2014,	s.21.
32	 GÜMÜŞ,	s.21;	TİRYAKİ,	Betül:	Tüketicinin Korunması Hukuku Açısından Ayıplı Hizmetten Doğan Sorumluluk,	

Ankara	2007,	s.41
33	 AKİPEK,	Şebnem:	6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Milli Şerh,	İstanbul	2016,	s.46.
34	 AKİPEK,	Şerh,	s.46.
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Kanun	kapsamında	bir	gerçek	ya	da	tüzel	kişinin	ithalatçı	sıfatının	kazanması	ancak	ticari	
veya	mesleki	anlamda	bir	uğraş	içinde	olmasına	bağlı	olmaktadır.	

İthalat;	genel	manada	ülkedeki	özel,	tüzel,	kamu	iktisadi	kuruluşları	ya	da	bizzat	doğru-
dan	devlet	tarafından	başka	ülkelerde	üretilen	malların	satın	alınması	olarak	ifade	edilmiştir.	
İthalat,	dış	ülkelere	yapılan	satışlar	anlamında	olan	ihracat	kavramının	karşıtı	ve	ekonomik	
politikalarda	üzerinde	hassasiyetle	durulan	dış	ticaret	dengesinin	önemli	bir	tarafını	teşkil	
etmektedir.	Yurt	dışında	üretilen	malların,	ülkeye	getirilmesi,	mevcut	ithalat	rejimlerine	ve	
mevzuatına	uygun	olarak	gümrük	bölgesine	alınması	ve	yetkili	makamlar	tarafından	ithalat	
izni	verilmesiyle	kabul	edilen	işlemler	ithalat	kapsamında	değerlendirilmektedir.	İthalatçı	
kavramı	ise	teknik	olarak	ithalat	işlemlerini	gerçekleştirmek	üzere	gümrük	idaresine	kayıtlı,	
kimlik	numarasına	sahip	tüzel	kişiler	ile	yürürlükteki	mevzuat	hükümlerine	uygun	olarak	
hukuki	tasarruf	yapma	yetkisi	tanınan	ortaklıklar	şeklinde	belirtilmektedir35.	

6502	sayılı	TKHK’nun	ithalatçı	tanımında	mülga	kanundan	ayıran	önemli	bir	özellik,	eski	
kanunda	yer	alan	“tüketiciye sunulmuş olan”	ifadesinin	terk	edilmesidir.	Bu	değişiklik,	ithal	
edilen	mal	veya	hizmetlerin	yalnızca	tüketiciye	sunulması	maksadıyla	ithal	edilmesi	anla-
yışının	ortadan	kalktığını	göstermektedir.	Bu	ifadenin	kalkması	ile	geniş	anlamda	her	türlü	
mal	veya	hizmetin,	bu	mallara	ait	hammaddelerin	ya	da	ara	malların	ithal	edilmesi	önem	
kazanmıştır36.	

6502	sayılı	TKHK	kapsamında	bir	gerçek	ya	da	tüzel	kişinin	“ithalatçı”	sıfatına	sahip	ol-
ması	onun	ancak	piyasaya	doğrudan	mal	veya	hizmeti	sunmamasına	bağlıdır.	Mal	ve	hizmet	
piyasasına	doğrudan	ithal	ettiği	mal	veya	hizmeti	sunması	halinde	bu	kişilerin	artık	“itha-
latçı”	değil	“satıcı”	veya	“sağlayıcı”	olduğunu	söylemek	mümkündür.	Diğer	bir	ifade	ile	yurt	
dışında	üretilen	bir	mal	veya	hizmet	ile	bu	malların	hammaddeleri	yahut	ara	mallarının	ithal	
edilmesinde	ticari	veya	mesleki	amaçlarla	hareket	eden	gerçek	veya	tüzel	kişilerin,	bunları	
doğrudan	piyasaya	sunması	durumunda	“ithalatçı”	değil	“satıcı”	veya	“sağlayıcı”	olarak	ni-
telendirilmesi	gerekmektedir37.	

6502	sayılı	TKHK’nun	ithalatçı	yönünden	yapmış	olduğu	tanımda	bir	başka	dikkat	çeken	
husus	da	yalnızca	ithal	edilen	mal	veya	hizmetleri	piyasaya	süren	değil	aynı	zamanda	“mal-
ların	hammaddeleri”	veya	“ara	mallarını”	piyasaya	sürenlerin	de	 ithalatçı	olarak	adlandı-
rılmasıdır.	Sorumluluğun	tabana	yayılması	düşüncesi	ile	ifa	edilen	tüketici	işleminde	ticari	
veya	mesleki	amaçlarla	hareket	eden	ithalatçıların	yanında	hammadde	veya	ara	malı	itha-
latçılarının	da	kapsama	alınmasının	önemli	bir	gelişme	olduğu	değerlendirilmektedir.	 	Bu	
durumda	bir	mal	veya	hizmeti	ithal	eden	ithalatçı	gibi	malların	hammaddeleri	veya	ara	mal-
larını	da	ithal	edenlerin	ithalatçı	kavramı	içinde	düşünülmesi	gerektiği	belirtilmektedir38.	

6502	sayılı	TKHK’da	 ithalatçının	 ithal	ettiği	mal	veya	hizmeti	piyasaya	sürdüğü	huku-
ki	 sebep	 bakımından	 değişiklik	 göstermiştir.	 Mülga	 kanunda	 yalnızca	 “satış sözleşmesi” 

35	 AKİPEK,	Şerh,	s.47.
36	 AKİPEK,	Şerh,	s.47.
37	 AKİPEK,	Şerh,	s.47;	GÜMÜŞ,	s.23.
38	 AKİPEK,	Şerh,	s.47.
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uyarınca	piyasaya	sürdüğü	mallardan	sorumlu	iken	yeni	kanun	“… satım, kira, finansal ki-
ralama veya benzeri bir yolla piyasaya süren”	şeklindeki	düzenleme	ile	ithalatçının	piyasaya	
sürdüğü	mallar	bakımından	hukuki	sebebin	bir	önem	bulunmamaktadır.	Tanım	gereğince	
önemli	 olan	husus	 gerçek	 veya	 tüzel	 kişinin	 ticari	 veya	mesleki	 amaçla	 yurtdışında	 ithal	
ettiği	bir	mal	veya	hizmeti	herhangi	bir	hukuki	sebebe	dayanarak	piyasaya	sürmesidir.	Ka-
nun	koyucu	sayma	yöntemi	ile	satım,	kira,	finansal	kiralama	gibi	hukuki	sebeplere	dikkat	
çekerken	aynı	zamanda	“veya	benzeri	bir	yolla”	ifadesi	ile	hukuki	sebebin	sınırlı	olmadığına	
vurgu	yapmaktadır39.	

C. KALICI VERİ SAKLAYICISI KAVRAMI

Kanunun	3/f	bendinde	“kalıcı	veri	saklayıcı”	tanımı	yapılmıştır.	Buna	göre,	“Tüketicinin 
gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre 
incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan 
ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, 
DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı”	ifade	etmektedir.	Kalıcı	veri	saklayıcı	
kavramı	mülga	TKHK’da	yer	almamasına	rağmen,	2013	yılında	yayımlanan	“Tanıtma ve Kul-
lanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik”	ile	yürürlüğe	girmiştir.	Kanun	yapma	
tekniği	 açısından	uygun	olmayan,	 kanunda	 yer	 almadığı	 halde	 yönetmelik	 ile	 düzenleme	
yapılmaya	çalışılan	bu	husus,	6502	sayılı	TKHK’nun	yürürlüğe	girmesi	ve	bu	kanun	içinde	
yer	alması	bakımından	yerinde	olmuştur.	

Veri,	öğretide	çok	değişik	şekilde	 tanımlanmaktadır.	Buna	göre	en	yaygın	 tanımları	 şu	
şekilde	özetlemek	mümkündür.	Veri,	herhangi	bir	işleme	tabi	tutulmadan,	gözlem	veya	öl-
çüm	yöntemleri	ile	ortamdan	elde	edilen	her	türlü	değerdir40.	Benzer	şekilde	verinin,	veri	
tabanında	bulunan	enformasyon	 için	kullanılan	genel	bir	 terim	olduğu	belirtilmektedir41.	
Verinin	diğer	bir	tanımında;	“Tek başına anlam ifade etmeyen veya kullanılamayan, bununla 
birlikte enformasyona ve bilgiye temel oluşturan ilişkilendirilmeye, gruplandırılmaya, yorum-
lanmaya, anlamlandırılmaya ve analiz edilmeye gereksinim duyulan ham bilgi”	şeklinde	ka-
leme	alınmıştır42.	

Kalıcı	veri	saklayıcıları,	verilerin	bir	araya	getirilmesi,	birbiri	ile	uyumlu	ve	anlamlı	ve-
rilerin	gerektiğinde	ilişkilendirilerek,	enformasyon	haline	dönüştürülmesi	maksadıyla	be-
lirli	bir	düzen	ve	sistematik	şekilde	kayıt	altına	almaya	yardımcı	olmaktadır.	Enformasyon	
olarak	 kullanılabileceği	 değerlendirilen	 ve	 varsayılan	 verilerin	 veri	 tabanlarına	 kaydedil-
mesi	veri	 saklama	araçları	 ile	mümkün	olabilmektedir.	Veri	 tabanı	oluşturmak	 için	belir-
li	bir	konuda	dizgeli	şekilde	düzenlenmiş,	özellikle	bilgisayar	ortamında	korunan	verilere	

39	 ÇABRİ,	Sezer:	6502 sayılı Kanuna Göre Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi,	(Kanun	Şerhi),	Ankara	
2016,	s.31.

40	 ŞEKER,	Şadi	Evren:	İş	Zekâsı	ve	Veri	Madenciliği,	İstanbul	2013,	s.22.
41	 PRYTHERCH,	Ray:	Harrod’s Librarians’ Glossary and Reference Book: A Dictionary of Over 10,200 Terms,	UK	

2005,	s.195.
42	 YILMAZ,	 Malik:	 Enformasyon ve Bilgi Kavramları Bağlamında Enformasyon Yönetimi ve Bilgi Yönetimi,	

Ankara	Üniversitesi	Dil	ve	Tarih-Coğrafya	Fakültesi	Dergisi	S.49.1,	Ankara	2009,	s.98.
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ihtiyaç	 duyulmaktadır.	 Veri	 tabanında	 yer	 alan	 bilgi	 alanlarının	 düzenlenmesi,	 organize	
edilmesi,	gerektiği	hallerde	gruplandırılarak,	 ihtiyaç	sahibi	kullanıcılara	ulaştırılması	hat-
ta	belirli	düzende	raporlama	yapılması	gayretleri	 için	veri	saklama	araçları	yaygın	olarak	
kullanılmaktadır.	

Veri	saklama	birimleri,	bilgisayarda	enformasyon	bilgilerinin	kayıtlı	olduğu	donanım	bi-
rimidir.	Bilgisayarda	kayıtlı	her	türlü	bilgi	o	bilgisayarın	sabit	diskinde	yer	almaktadır.	Sabit	
diskler	haricinde,	verilerin	saklanması,	saklanan	verilerin	başka	ortamlara	ve	bilgisayarla-
ra	aktarılması,	taşınabilmesi	için	de	bazı	donanım	araçlarına	ihtiyaç	duyulmaktadır.	Bu	bi-
rimler	manyetik	depolama	birimleri,	optik	depolama	birimleri	ve	dijital	depolama	birimleri	
olarak	üç	gruba	ayrılmaktadır.	Manyetik	depolama	birimi	olarak	hard	disk	ve	disket	(floppy	
disk),	optik	depolama	birimi	olarak	CD,	DVD	ve	Blu-Ray	gibi	kayıt	araçları	akla	gelmektedir.	
Dijital	veri	depolama	birimleri	ise	en	yaygın	kullanımı	olan	flash	bellek	ve	hafıza	kartlarıdır43.	

Bilgisayarların	giderek	yaygın	olarak	kullanımı,	bilgi,	belge	ve	veri	üretimini	oldukça	art-
tırmıştır.	Bilgisayarlarda	üretilen	bilgi,	belge	ve	verilerin	ileride	kullanılmak	üzere	saklan-
ması	bu	dönemde	önem	kazanmıştır.	Bilgi	toplumunda,	bilgiye	erişim	ve	bilginin	istenilen	
zamanda	elde	edilmesi	gerekmektedir.	Zaman	çok	çabuk	akmakta	ve	bilgiye	erişimin	gecik-
tiği	 kimi	durumlarda	büyük	miktarda	bedeller	ödenmektedir.	Verilerin	 toplanması	kadar	
bunların	saklanmasının	da	dikkat	edilmesi	gereken	hususlar	arasında	yer	alması,	kâğıt	ve	
benzeri	ortamlara	ilave	olarak	kısa	mesaj,	elektronik	posta,	internet,	disk,	CD,	DVD,	hafıza	
kartı	ve	benzeri	her	türlü	araç	veya	ortamın	mevcudiyetine	bağlıdır.	

Üretilen	bilgi,	belge	ve	verinin	bir	kişiden,	sistemden	ya	da	uygulamadan	başka	bir	or-
tama	aktarılması,	çevrim	dışı	kayıt	alınması,	donanım	ve	yazılım	değişiklikleri	ile	başka	bir	
yere	nakledilmesi,	bunların	orijinalliğini	tehlike	altına	sokmaktadır44.	Bu	sebeple	bilinen	ar-
şiv	yöntemlerinin	yanı	sıra	elektronik	arşiv	sisteminin	de	devreye	girmesi	bir	zorunluluk	
halini	almıştır.	Bilgi,	belge	ve	verilerin	güvenliğinin	korunması,	kalıcı	veri	sağlayıcıları	 ile	
uygun	 şekilde	depolanması	 ve	 sonrasında	 ihtiyaç	 sahibi	kullanıcılara	ulaştırılması	 gerek-
mektedir.	Bu	süreçte	kuşkusuz	tüketicilerin	taraf	olduğu	hukuki	işlemlerde	kalıcı	veri	sakla-
yıcılarından	istifade	ile	hakkının	korunması	amaçlanmaktadır45.	

D. KONUT FİNANSMANI KURULUŞU KAVRAMI

3.	 maddenin	 g	 bendinde;	 konut	 finansmanı	 kuruluşu:	 “Konut finansmanı kapsamında 
doğrudan tüketiciye kredi kullandıran ya da finansal kiralama yapan bankalar ile Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından konut finansmanı faaliyetinde bulunması uygun 
görülen finansal kiralama şirketleri ve finansman şirketlerini”	tanımlamaktadır.	Tanım	6362	
sayılı	Sermaye	Piyasası	Kanunun	m.	57/2’den	aynen	alınmıştır.	6502	sayılı	TKHK’nun	kanun	
gerekçesinde	de	Sermaye	Piyasası	Kanunundan	alındığı	açıkça	belirtilmiştir.	

43	 AKİPEK,	Şerh,	s.48.
44	 ATAMAN,	 Bekir	 Kemal:	 Enformasyon Bilimlerine Fütüristik Bir Yaklaşım,	 Bilgi	 Dünyası	 Dergisi,	 S.9	 (1),	

Ankara	2008,	s.74.
45	 AKİPEK,	Şerh,	s.49.
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Tanımda	taraflardan	birinin	tüketici	olduğu	hukuki	işlemlerde,	konut	finansmanı	bakı-
mından	doğrudan	tüketiciye	kredi	kullandıran	ya	da	finansal	kiralama	yapan	bankalar	ile	
BDDK	tarafından	konut	finansmanı	faaliyeti	yürütmesi	uygun	bulunan	finansal	kiralama	şir-
ketleri	ile	finansman	şirketleri	dikkat	çekmektedir.	Kanun	koyucu	kimlerin	konut	finansman	
kuruluşu	olabileceğini	ayrıntısı	ile	ortaya	koymuştur.	Dolayısı	ile	konut	finansman	sözleş-
melerinin	mutlaka	tüketici	ile	konut	finansman	kuruluşu	arasında	kurulması	gerekmekte-
dir.	Kanunda	belirtilen	konut	finansman	kuruluşları	dışında	başka	gerçek	ya	da	tüzel	kişiler-
den	konut	finansmanına	yönelik	kredi	temin	edilmesi	durumunda	bu	sözleşmelerin	TKHK	
bağlamında	konut	finansman	sözleşmeleri	olarak	kabul	edilmesi	mümkün	değildir.	

Konut	finansman	sözleşmeleri;	6502	sayılı	TKHK’nun	m.	32/1	fıkrası	ve	Konut	Finansma-
nı	Sözleşmeleri	Yönetmeliği’nin	m.	4/f	gereğince;	tüketicilerin	konut	edinmeleri	maksadıy-
la,	tüketicilere	kredi	kullandırılmasına,	konutların	finansal	kiralama	yöntemi	ile	tüketicilere	
kiralanmasına,	sahip	oldukları	konutların	teminatı	altında	tüketicilere	kredi	kullandırılma-
sına	ve	bu	kredilerin	yeniden	finansmanı	amacıyla	kredi	kullandırılmasına	yönelik	sözleş-
melerdir46.	Burada	açıkça	görüldüğü	üzere	kanunen	tüketicinin	korunması	bakımından	dört	
çeşit	konut	finansman	sözleşmesinin	yapılacağı	belirtilmektedir.	Kanunda	konut	finansman	
sözleşmelerinin	 türleri	 sınırlı	 sayıda	 sayılmış	 olup	bunların	dışında	konut	 edinme	amacı	
olsa	dahi	akdedilen	kredi	sözleşmelerinin	konut	finansman	sözleşmesi	olarak	kabul	edilme-
si	söz	konusu	değildir47.	

Bu	 tanım	başlığı	 altında	düzenlenen	konut	 finansman	kuruluşları	 içinde	 tüketiciye	 en	
yakın	sistem	kuşkusuz	tüketicilerin	konut	edinmek	maksadıyla	başvurdukları	kredi	kulla-
nımı	uygulamasıdır.	Tüketicilerin	konut	edinmesi	maksadıyla	akdedilen	kredi	sözleşmeleri,	
TKHK’da	belirtilen	geçerlilik	şartlarını	taşıması	durumunda,	konut	finansman	kuruluşu	ve	
tüketici	arasında,	tüketicinin	konut	edinmesi	amacıyla	bir	miktar	kredinin	kullandırılması	
hususunda	anlaştıkları	sözleşme	olarak	tanımlanmaktadır48.	

Sermaye	Piyasası	Kanunu	kapsamında	ayrıntılı	olarak	 finans	ve	sermaye	piyasalarının	
durumlarına	ilişkin	düzenlemeler	yer	alırken,	tüketicinin	korunması	alanında	diğer	finans-
man	yöntemlerinin	hayat	bulmasının	söz	konusu	olamayacağı	değerlendirilmektedir49.	Di-
ğer	bir	ifade	ile	zaten	sözleşmenin	görece	zayıf	konumunda	bulunan	tüketicilerin	korunma-
sı	düşüncesi	ortadayken	 finansal	kiralama	yöntemi	 ile	 tüketicilerin	konut	kiralaması	gibi	
uygulamalarla	sıklıkla	karşılaşmak	mümkün	değildir.	

6502	sayılı	TKHK,	tüketici	vasfı	kazanma	ölçütü	bakımından	ticari	veya	mesleki	olmayan	
amaçlarla	hareket	eden	gerçek	veya	tüzel	kişiyi	 işaret	etmektedir.	Dolayısıyla	konut	edin-
mek	isteyen	tüketicinin	akdedeceği	konut	finansman	sözleşmesinin	ancak	ticari	ve	mesle-
ki	 olamayan	amaçlarla	 konut	 edinmek	maksadıyla	 kurulması	 halinde	kanun	kapsamında	

46	 AKİPEK,	Şerh,	s.49.
47	 YILMAZ,	 Yasemin:	 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Konut Finansman 

Sözleşmeleri,	İstanbul	Hukuk	Mecmuası,	S.77	(1),	İstanbul	2019,	s.401.
48	 KALENDER,	Ahmet:	Konut Kredisi Sözleşmesi,	Ankara	2016,	s.28.
49	 GÜMÜŞ,	s.25.
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değerlendirileceği	ifade	edilmektedir50.	Bu	kapsamda	özellikle	tüketicinin	ticari	ve	mesleki	
olmayan	amacının	açıkça	ortaya	konulması	önem	arz	etmekte,	tüketicinin	bu	amaçlarından	
farklı	konut	sözleşmesinin	tarafı	olması	onun	TKHK’nun	koruma	çizgisinden	uzaklaştırmak-
tadır.	Tüketicinin	ticari	ve	mesleki	olmayan	barınma	amacı	kâr	veya	gelir	elde	etme	amacına	
dönüşmesi	durumunda	finansman	kuruluşu	ile	yapacağı	konut	finansman	sözleşmesi	genel	
hükümlere	tabi	olacaktır51.	Diğer	taraftan	tüketicinin	barınma	maksadıyla	konut	edinmesi	
halinde	taşınmazın	belli	bir	dönem	ya	da	kredi	borcu	bitene	kadar	kiraya	vermesi,	konut	
finansman	sözleşmesinin	tüketici	işlemi	olma	niteliğini	değiştirmeyecektir52.	

Konut	finansman	sisteminin	iki	aşamadan	oluştuğu	ifade	edilmektedir.	İlk	aşamada	tüke-
ticinin	konut	edinmek	maksadıyla	kullandığı	kredi,	bu	kredi	karşılığında	satın	alınan	taşın-
mazın	kredi	veren	lehine	ipotek	ettirilmesi	ya	da	ileride	mülkiyeti	elde	etmek	maksadıyla	
tüketicinin	 finansal	kiralama	yoluyla	taşınmazı	kiralaması	yer	almaktadır.	 İkinci	aşamada	
ise	kredi	alacağının	veya	finansal	kiralamada	varlık	olarak	belirtilen	taşınmazın	değerinin	
fonlar	aracılığı	ile	menkul	kıymete	bağlanarak	(ipoteğe	veya	varlığa	dayalı	menkul	kıymet	
elde	edilmesi)	bu	menkul	kıymetlerden	elde	edilecek	gelirin	 tekrar	kredi	verilmek	üzere	
kullanılması	söz	konusudur53.		

Konut	 finansman	 sözleşmeleri,	 TKHK	m.32/2	gereğince	 yazılı	 olarak	 yapılmak	 zorun-
dadır.	Kanunen	yazılı	olarak	akdedilmeyen	konut	finansman	sözleşmeleri	geçerli	değildir.	
Ancak	maddenin	devamında	belirtildiği	üzere	geçerli	bir	 sözleşme	yapmamış	olan	konut	
finansman	 kuruluşu,	 sonradan	 sözleşmenin	 geçersizliğini	 tüketicinin	 aleyhine	 olacak	 şe-
kilde	ileri	sürmesi	mümkün	değildir.	Konu	Finansman	Sözleşmeleri	Yönetmeliğinin	m.8/2	
gereğince	sözleşmelerin	en	az	on	iki	punto	büyüklüğünde,	anlaşılabilir	bir	dilde,	açık,	sade	
ve	okunabilir	bir	şekilde	düzenlenmesi	ve	bir	örneğinin,	kâğıt	üzerinde	veya	kalıcı	veri	sak-
layıcısı	ile	tüketiciye	verilmesi	zorunludur.

E. KREDİ VEREN KAVRAMI

TKHK	m.	3/ğ’de	belirtildiği	üzere	kredi	veren;	mevzuatı	gereği	tüketicilere	kredi	verme-
ye	yetkili	olan	gerçek	veya	tüzel	kişiye	karşılık	gelmektedir.	Mülga	TKHK’da	kredi	verenin	
kimler	olduğu	ayrı	ayrı	belirtilmekte	iken	6502	sayılı	TKHK’da	yetkili	gerçek	ve	tüzel	kişi	
ifadesi	ile	genel	bir	tanım	getirmiştir54.	

6362	sayılı	 Sermaye	Piyasası	Kanunun	m.	57/2	ve	6502	sayılı	TKHK’nun	m.	3/g	kap-
samında	konut	finansmanı	kuruluşları,	konut	finansmanı	kapsamında	doğrudan	tüketiciye	
kredi	kullandıran	ya	da	finansal	kiralama	yapan	bankalar	ile	Bankacılık	Düzenleme	ve	De-
netleme	Kurulu	tarafından	konut	finansmanı	faaliyetinde	bulunması	uygun	görülen	finansal	
kiralama	 şirketleri	 ve	 finansman	 şirketleri	 şeklinde	 tanımlanmıştır.	 Bunlardan	 tüketiciye	

50	 YILMAZ,	s.396.
51	 ÇABRİ,	Sezer:	Konut Finansmanı Sözleşmeleri,	(Finansman	Sözleşmeleri),	İstanbul	2010,	s.57.
52	 YILMAZ,	s.397;	ÇABRİ,	Finansman	Sözleşmeleri,	s.57.	
53	 AKİPEK,	Şerh,	s.50.
54	 AKİPEK,	Şerh,	s.51.
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doğrudan	kredi	kullandıran	kuruluşlar,	kanunun	ön	gördüğü	“kredi	veren”	tanımı	içinde	yer	
almaktadır.	

5411	sayılı	Bankacılık	Kanununa	göre	bankalar;	Mevduat	Bankaları,	Katılım	Bankaları	
ve	Kalkınma	ve	Yatırım	Bankaları	olmak	üzere	üçe	ayrılmıştır.	Bunlar;	mevduat	bankala-
rı,	katılım	bankaları	ve	kalkınma	ve	yatırım	bankalarıdır.	Mevduat	bankaları;	kendi	nam	ve	
hesabına	mevduat	kabul	eden	ve	kredi	kullandırmak	üzere	faaliyet	gösteren	kuruluşlardır.	
Katılım	bankaları	özel	cari	ve	katılma	hesapları	yoluyla	fon	toplayan	ve	kredi	kullandırmak	
esas	olmak	üzere	 faaliyet	gösteren	kuruluşlardır.	Kalkınma	ve	yatırım	bankaları	 ise	mev-
duat	veya	katılım	 fonu	kabul	etme	dışında,	kredi	kullandırmak	esas	olmak	üzere	 faaliyet	
göstermektedir.	

Katılım	bankaları	ile	kalkınma	ve	yatırım	bankaları	TKHK	kapsamında	tüketiciler	ile	ko-
nut	 finansmanı	 açısından	 kanunda	 belirtilen	 bütün	 sözleşme	 tiplerini	 akdetme	 yetkisine	
sahip	olmasına	rağmen,	mevduat	bankalarının	 finansal	kiralama	yolu	 ile	 tüketicilerle	ko-
nut	finansman	sözleşmesi	akdetmesi	kanunen	yasaklanmıştır.	Diğer	bir	ifade	ile	Bankacılık	
Kanunun	m.	4/f	hükmü	gereği,	mevduat	bankalarının	finansal	kiralama	sözleşme	yapma-
larının	önü	kapanmıştır.	Dolayısıyla	mevduat	bankaları	konut	 finansmana	yönelik	 tüketi-
ciler	 ile	 finansal	 kiralama	 sözleşmesi	 akdedemeyecek,	 yalnızca	 kredi	 sözleşmesine	 taraf	
olabilecektir55.	

F. MAL KAVRAMI

TKHK	m.	3/h	bendine	göre	mal	kavramı;	“alışverişe konu olan; taşınır eşya, konut veya 
tatil amaçlı taşınmaz mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, 
görüntü ve benzeri her türlü gayri maddi malları”	kapsamaktadır.	

Hukukumuzda,	temelini	Medeni	Kanun’dan	alan	“eşya”,	“şey”	ve	“mal”	sözcüklerinin	kimi	
zaman	birbirlerinin	yerine	kullanıldığı	görülmektedir.	Bu	kavramlarının	her	birinin	 farklı	
anlamlar	taşıdığı,	her	birini	diğerinden	ayıran	farklı	özelliklerin	bulunduğu	öğretide	kabul	
edilmektedir56.	Dış	âlemi	meydana	getiren,	 insan	dışında	her	 türlü	maddi	ve	gayri	maddi	
varlıklara	 “şey”,	 insanların	 ihtiyaçlarını	 gideren	 ve	 bu	 sebeple	 de	 onlarca	 faydalı	 sayılan	
varlıklara	“mal”	denmekte	olup,	 “eşya”	 ise	“şey”in	çoğulu	manasındadır57.	 	Bu	üç	kavramı	
kapsamına	göre	sıralamak	gerekirse	en	geniş	anlamlıdan	en	dar	anlamına	doğru	“şey-mal-
eşya”	şeklinde	ifade	etmek	mümkündür.	“Mal”	kavramı	genellikle	Borçlar	Hukukunun	ko-
nusu	 olmakla	 birlikte	 eşya	 hukukunda	 dar	 anlamda	 “eşya”nın	 karşılığı	 olarak	 karşımıza	
çıkmaktadır58.	

“Mal”	kavramı	doğal	olarak	insan	ihtiyaçlarını	karşılayan	ve	insanlar	tarafından	yararlı	
sayılan	varlıklardır.	Ancak,	hukuki	anlamda	mal,	haklara	konu	olabilecek	bütün	şeyleri	ifa-
de	etmektedir.	Bu	durumda	hukuken	haklara	yalnızca	mallar	konu	olabilmektedir.	Hangi	

55	 YILMAZ,	s.399.
56	 AKİPEK,	Jale	G.:	Türk Eşya Hukuku,	Birinci	Kitap,	Zilyetlik	ve	Tapu	Sicili,	2.Bası,	Ankara	1972,	s.32	vd.	
57	 AKİPEK,	Şerh,	s.51.
58	 AKİPEK,	Jale	G.	/	AKINTÜRK,	Turgut:	Eşya Hukuku,	İstanbul	2009,	s.29.
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hukuki	sonuçların	ve	yetkilerin	ne	 tür	mallar	bakımından	söz	konusu	olabileceğini	belir-
leme	yetkisi	hukuk	düzenine	aittir59.	Mal	kavramı	insanların	ihtiyaçlarını	gideren	ve	bu	se-
beple	insanlara	faydalı	olan	varlıklar	olması	sebebiyle,	“fayda”	kavramının	üzerinde	durmak	
gerekmektedir.	Fayda	bir	anlamda	 insanların	herhangi	bir	malın	 tüketiminden	elde	ettiği	
doyum,	haz	duygusudur.	 İnsanların	 farklı	 ihtiyaçlara	sahip	olmasından	dolayı	bir	maldan	
elde	edilen	faydanın	her	bir	kişi	için	farklı	düzeyde	gerçekleşmesi	beklenmektedir.	Bu	özel-
liği	itibariyle	sübjektif	bir	unsur	olarak	karşımıza	çıkmakta,	kişiden	kişiye	değişiklik	göster-
mektedir.	Hatta	aynı	malın	aynı	kişiler	üzerinde	farklı	zamanlarda	gerçekleşen	faydası	da	
farklı	olmaktadır.	İhtiyaç	kavramı	burada	önemli	bir	faktördür.	Eğer	bir	mala	ihtiyaç	duyul-
muyorsa	o	maldan	fayda	beklenmesi	söz	konusu	değildir.	

“Eşya”	kavramı	bakımından	hukukî	anlamda	maddi	bir	varlığa	sahip	olması,	belirli	olma-
sı,	temellüke	elverişli	olması	ve	şahsi	nitelikte	olmaması	gerektiği	ve	“eşya, ekonomik değeri 
bulunsun veya bulunmasın, üzerinde hâkimiyet kurulabilen, kişisel niteliği olmayan, sınırları 
belirli, cismani (maddi) varlıklardır.” şeklinde	öğretide	tanımına	rastlanmaktadır60.	Diğer	bir	
ifadeyle	“Eşya”	kavramı	hukukî	açıdan;	“insanların ihtiyaçlarını gidermeye yarayan, edinil-
mesi mümkün, türdeşlerinden tartma, ölçme, sayma, sınırlarını belirleme gibi yollarla ayrıla-
bilen, üzerinde fiilî ve hukukî hâkimiyet kurulmaya elverişli olan insan dışı cisimsel varlıkları 
bir başka deyişle maddi; yani elle tutulup gözle görülen, hissedilen, mekânda bir yer kaplayan 
malları”	ifade	etmektedir.		Eski	hukuk	sisteminde	eşyanın	karşılığının	“ayn”	olarak	geçme-
sinden	dolayı	eşya	hukukunun	konusunu	“ayni	haklar”	oluşturmaktadır61.	

Mal	ve	hizmet	kavramları	arasında	yakın	bir	ilişki	bulunmaktadır.	TKHK	m.3/d’de	belir-
tildiği	üzere	bir	ücret	veya	menfaat	karşılığında	yapılan	ya	da	yapılması	taahhüt	edilen	mal	
sağlama	dışındaki	her	türlü	tüketici	işlemi,	“hizmet”	kavramının	konusunu	oluşturmaktadır.	
Kanunen	sağlanan	bu	yakınlık	ilişkisinde	tanımda	da	açıkça	görüleceği	üzere	“mal	sağlama	
dışındaki”	her	türlü	tüketici	işlemi	hizmet	kavramı	içinde	değerlendirilmektedir.	Dolayısıyla	
birbirlerine	sınırdaş	olan	bu	iki	kavram	birlikte	değerlendirilmek	durumundadır.	İnsanla-
rın	 ihtiyaçlarını	karşılama	konusunda	fiziksel	varlık	özellikleri	 taşımayan	her	türlü	husus	
“hizmet”	olarak	nitelendirilmekte,	geri	kalanlar	ise	“mal”	kavramının	içinde	yer	aldığı	kabul	
edilmektedir.	Kanunen	örtüşen	 tanımlanmaların	 yapılması	 ile	mal	 ve	hizmet	kavramları-
nın	birbirinden	ayrı	düşünülmesi	mümkün	olamamaktadır.	Diğer	bir	ifade	ile	mal	ve	hizmet	
kavramlarını	birbirinden	ayrı	düşünerek	hareket	etmenin	veya	tanımlamanın	söz	konusu	
olamayacağı	ifade	edilmektedir62.	

Tanımda	dikkat	çeken	başka	bir	husus	tüketicinin	korunması	anlamında	bir	şeyin	“mal”	
olarak	kabul	edilmesi	için	“alışverişe	konu	olması”	gerekmektedir.	Alışverişe	konu	olma	ifa-
desi,	 tüketicinin	 ihtiyaçlarını	karşılamak	maksadıyla	kendine	 faydalı	olduğunu	kabul	etti-
ği	maddi	veya	gayrimaddi	varlıkların	hayatımızda	karşılık	bulabileceği	bir	parasal	değere	

59	 “Şey-Eşya-Mal”	terminolojisi	ve	mukayesesi	için	bkz.	AKİPEK	/	AKINTÜRK,	s.32.
60	 ÜNAL,	Mehmet	/	BAŞPINAR,	Veysel:	Şekli	Eşya	Hukuku,	Ankara	2008,	s.62	vd.
61	 ÜNAL	/	BAŞPINAR,	s.62	vd.
62	 AKİPEK,	Şerh,	s.52.
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sahip	olmasına	işaret	etmektedir.	Başka	bir	ifade	ile	sadece	parasal	değeri	ve	alışverişe	konu	
olan	maddi	ve	gayrimaddi	varlıklar	TKHK	kapsamında	“mal”	olarak	nitelendirilmektedir63.	

TKHK	kapsamında	yer	alan	“mal”	kavramı	içinde	dikkat	çeken	başka	bir	husus	“taşınır 
eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar” nitelemesidir.	Taşınır-taşınmaz	eşya	kavramı	
Eşya	Hukukunun	belki	de	en	önemli	bir	temel	ayırım	özelliğidir.	Türk	Medeni	Kanunu’nda	da	
bu	ayırıma	benzer	nitelikte	hükümler	yer	almaktadır.	Başka	hukuk	sistemlerince	düzenle-
nen	tüketicinin	korunması	alanındaki	hükümlerin	aksine	TKHK	sadece	taşınır	malları	değil	
aynı	zamanda	taşınmaz	malları	da	kapsamına	almış,	ancak	bütün	taşınmazları	kapsamaya-
rak	bir	sınırlama	getirmiştir.	Bu	sınırlar	içinde	yalnızca	konut	veya	tatil	amaçlı	taşınmazlar	
yer	almıştır.	

Son	 olarak	 elektronik	 ortamda	 kullanılmak	 üzere	 hazırlanan	 yazılım,	 ses,	 görüntü	 ve	
benzeri	her	türlü	gayri	maddi	mallar	da	“mal”	kavramı	içine	dâhil	olmuştur.	Kanunen	sayma	
yöntemi	ile	sıralanan	“ve	benzeri	her	türlü	gayri	maddi	mal”	şeklinde	ifade	ile	genişletilen	
ve	bir	eşya	üzerinde	somutlaştırılmasına	imkân	tanıyan	CD,	DVD,	taşınır	disk,	hafıza	kartı,	
disket,	flash	bellek	vb.	ses	ve	kayıt	içeren	varlıklar	TKHK	kapsamında	mal	niteliğine	sahip	
olmaktadır64.	

G. SAĞLAYICI-SATICI KAVRAMI

Kanunun	3/ı	bendinde	sağlayıcı;	“Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mes-
leki amaçlarla tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket 
eden gerçek veya tüzel kişiyi”,	3/i	bendinde	ise	satıcı;	“Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üze-
re ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına 
hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi”	tanımlamaktadır.	

Bir	tüketici	işleminde	taraflardan	birinin	tüketici	sıfatını	taşıması	durumunda	karşı	tara-
fın	ya	satıcı	ya	da	sağlayıcı	olması	gerekmektedir.	Kanunen	tüketicinin	tanımı	açıkça	yapıl-
mıştır.	Tüketici,	ticari	veya	mesleki	olmayan	amaçlarla	hareket	eden	gerçek	veya	tüzel	kişiyi	
nitelemektedir.	Tanımda,	tüketicinin	karşısında	kamu	tüzel	kişilerinin	de	satıcı	veya	sağlayı-
cı	olabileceği	dikkat	çekmektedir.	Kamu	tüzel	kişilerinin	tüketici	ile	gerçekleştirmiş	olduğu	
tüketici	 işlemlerinde	aynı	düzeyde	kabul	görmektedir.	Tüketicinin	gerçekleştirmiş	olduğu	
tüketici	işlemlerinde	karşısında	yer	alan	kişilerden	görece	zayıf	kabul	edilmesi	anlayışı	ile	
koruma	altına	alınması	gerektiği	ön	plana	çıkmıştır.	Satıcı	ve	sağlayıcının	karşısında,	tüke-
ticinin	korunması	amacını	güden	kanun	koyucunun	bu	hükümde	de	niyetini	açıkça	ortaya	
koyduğu	görülmektedir.	

Satıcı,	tüketiciye	bir	mal	sunan	veya	mal	sunanın	hesabına	hareket	eden	kişi,	sağlayıcı	ise	
tüketiciye	bir	hizmet	sunan	veya	hizmet	sunanın	hesabına	hareket	eden	kişiyi	ifade	etmek-
tedir.	Hizmet	sunma	 ifadesi,	bir	ücret	karşılığında	menfaat	 sağlamaya	yönelik	olarak	mal	
sunma	dışında	kalan	her	türlü	faaliyeti	tanımlamak	üzere	kullanılmaktadır.	Mal	ve	hizmet	

63	 GÜMÜŞ,	s.26	vd.
64	 GÜMÜŞ,	s.29.
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sunma	ilişkisi	arasındaki	bu	örtüşen	tanım,	benzer	şekilde	satıcı	ve	sağlayıcı	tanımları	için	
de	geçerlidir.	Her	iki	tanımda	da	yer	alan	“ticari	veya	mesleki	amaçlarla	hareket	eden”	kişi-
lerin	satıcı	ya	da	sağlayıcı	olması	sunmuş	olduğu	mal	veya	hizmet	ile	yakından	bağlantılıdır.	

Tüketiciye	mal	veya	hizmet	sunan	tarafın	kanunen	ticari	ve	mesleki	amaçlarla	hareket	et-
mesi	ayırt	edici	bir	özelliktir.	Kamu	tüzel	kişileri	de	dâhil	olmak	üzere	gerçek	veya	tüzel	kişi-
lerin	satıcı	veya	sağlayıcı	sıfatına	sahip	olabilmeleri,	bu	sayede	tüketiciler	ile	yapmış	oldukla-
rı	tüketici	işlemlerinde	kanun	kapsamında	taraf	olabilmeleri	için	tacir,	esnaf,	serbest	meslek	
mensubu	vb.	kazanç	elde	etmeye	yönelik,	ticari	ve	mesleki	nitelikteki	mal	ve	hizmet	piyasa-
sında	örgütlenerek,	yürüttükleri	sürekli	faaliyetler	kapsamında	bulunmaları	gerekmektedir65.	

H. TEKNİK DÜZENLEME KAVRAMI

Kanunun	3/j	bendinde	“teknik	düzenleme”	kavramı	yer	almaktadır.	TKHK’da	belirtilen	
teknik	düzenleme	kavramı,	12.03.2020	tarihli	ve	31066	sayılı	Resmi	Gazete’de	yayınlanan	
ve	12.03.2021	tarihinde	yürürlüğe	girecek	olan	7223	sayılı	“Ürün	Güvenliği	ve	Teknik	Dü-
zenlemeler	Kanunu”	3/n	bendinde	yer	alan,	“İdari	hükümler	de	dâhil	olmak	üzere,	ürünün	
niteliğini,	işleme	veya	üretim	yöntemlerini	veya	bunlarla	ilgili	terminoloji,	sembol,	ambalaj-
lama,	işaretleme,	etiketleme	veya	uygunluk	değerlendirme	işlemlerini	tek	tek	veya	birkaçını	
ele	alarak	belirleyen	uyulması	zorunlu	mevzuatı”	ifade	etmektedir.	

I. TÜKETİCİ KAVRAMI

Tüketici	kavramı	ilk	kez	18.	yüzyılda	İngiltere’de	kullanılmaya	başlanmıştır.	Tüketicinin	
korunması	maksadıyla	kurulan	Malony	Komisyonu	raporunda	tüketici;	“kendi özel tüketimi 
için bir malı alan kişi” olarak	tanımladığı	görülmektedir	66.	Gelişen	ihtiyaçlar	doğrultusunda	
1932	yılında	Donoghue	v.	Steveson	davasında,	tüketici	tanımı	genişletilerek	üretim	zinciri	
sonunda	bir	mal	veya	hizmeti	nihai	olarak	kullanan	her	kişinin	tüketici	olarak	kabul	edilme-
si	gerektiği	ifade	edilmiştir	67.

Yapılan	bu	tanımların	giderek	yetersiz	kalması	sebebiyle	günümüzde	tüketicinin	kapsam-
lı	bir	şekilde	tanımlanması	gerektiği	kabul	edilmektedir.	Buna	göre;	tüketicinin	ekonomik,	
sosyal	ve	kültürel	ihtiyaçlarını	karşılayabilmek	maksadıyla,	üretilen	mal	ve	hizmetleri	satın	
alma	yolu	ile	alıp	kullanan	ya	da	bunlardan	yararlanan	veya	kendi	kendine	üretip	kendisi	
kullanan	ve	hiçbir	mübadeleye	sokmayan	kişi,	kurum	ve	aile	şeklinde	ifade	edilmeye	baş-
lanmıştır.	Tüketici	tanımının	en	önemli	özelliği,	bu	tanımın	giderek	artan	bir	şekilde	konu,	
amaç	ve	kişi	yönünden	son	derece	geniş	sınırlara	dayandırılmasıdır.	Sonuç	olarak	yapılan	
tanımlar	genellikle,	konu	denildiğinde	tüketilen	tüm	mal	ve	hizmetler,	amaç	denildiğinde	
doğrudan	veya	dolaylı	kullanım	ile	bunlardan	yararlanma	amacını,	kişi	yönünden	ise	hem	
gerçek	hem	de	tüzel	kişi	olabilme	özelliğini	bünyesinde	barındırmaktadır68.	

65	 GÜMÜŞ,	s.15.
66	 HARVEY,	Brain	W.	/	PARRY,	Deborah	L.;	The Law of Consumer Protection and Fair Trading,	Fourth	Edition,	

London	1992,	s.7.
67	 HARVEY	/	PARRY,	s.7.
68	 ALTAN,	Ömer	Z.İ:	Tüketici Kavramı ve Hakları,	I.	Tüketici	Kurultayı,	Ankara	22	Ekim	1994,	(yayınlanmamış	

tebliğ),	s.1;	AKİPEK,	Şebnem:	Tüketici Kredisi,	Ankara	1999,	s.64.
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1995	tarihli	mülga	TKHK’nda	“Bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai ola-
rak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişi”	şeklinde	ifade	edilirken,	2003	tarihli	ve	4822	
sayılı	 Tüketicinin	Korunması	Hakkında	Kanunda	Değişiklik	Yapılmasına	 İlişkin	Kanunda;	
“Tüketici: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya 
yararlanan gerçek ya da tüzel kişi”	şeklinde	hüküm	bulmuştur.

6502	sayılı	Tüketicinin	Korunması	Hakkında	Kanunun	yürürlüğe	girmesi	 ile	“Tüketici” 
tanımı	 şu	 şekilde	 belirlenmiştir.	 “Tüketici, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket 
eden gerçek veya tüzel kişidir.”	Kanun	koyucunun,	 tüketici	kavramının	 içini	zamanla	daha	
çok	doldurma	ve	ileri	götürme	gayreti	ile	tanımlamada	değişiklikler	yaptığı	görülmektedir.	
Burada	tüketici	açısından	“ticari veya mesleki olmayan amaçla hareket eden”	ifadesi	önem	
kazanmaktadır.	Bu	sayede	tüketici,	yapmış	olduğu	işlemlerde	ticari	veya	mesleki	olmayan	
amaçlarla	hareket	etmek	durumundadır.	Bu	ifadenin	aynen	lafzı	gibi	okunup	anlaşılması	ge-
rekmektedir69.	Kanundan	açıkça	anlaşılacağı	üzere,	kanun	koyucu	tüketici	kavramı	için	ticari	
veya	mesleki	olmayan	amaçla	hareket	etmesini	yeterli	görmüştür.	Bu	sayede	tüketicilerin	
nitelenmesinde	artık	sıkıntıların	ortadan	kalktığı,	gerçek	veya	tüzel	kişilerin	hangi	durumda	
tüketici	sayılacağı	konusunda	bir	anlaşmazlık	kalmadığı	ifade	edilmektedir.	

Kanun	koyucunun	aradığı	tek	bir	husus	ile	hem	gerçek	hem	de	tüzel	kişilerin	kapsama	
alındığı	görülmekte,	tüketici	olarak	nitelenip	nitelenmeyeceği	belirlenmektedir.	Hükümde	
yer	alan	ticari	veya	mesleki	olmayan	amaçla	hareket	etme	kriteri	sebebiyle	birçok	tüzel	kişi-
nin	kapsam	dışında	kalacağı	açıktır.	Diğer	bir	ifade	ile	gerçek	veya	tüzel	kişilerin	yapmış	ol-
duğu	işlemlerin	amacı	büyük	önem	taşımaktadır.	Türk	Ticaret	Kanunu	gereği	ticaret	şirket-
lerinin	amacının	ticari	ve	mesleki	olduğu	düşünüldüğünde	TKHK	kapsamı	dışında	kalması	
gayet	doğal	olarak	karşılanmaktadır.	Gerçek	ve	tüzel	kişilerin	amacının,	ticari	veya	mesleki	
olmayan	amaç	olması	durumunda	ise	tüketici	sıfatını	kazanmaları	konusunda	herhangi	bir	
engel	bulunmamaktadır.	Çok	 istisnai	durumlarda	dernek,	vakıf	vb.	 tüzel	kişilerin	 tüketici	
olarak	nitelendirilmesi	mümkün	olurken,	 bunun	dışında	kural	 olarak	 ticari	 veya	mesleki	
amaçla	hareket	etmeyen	gerçek	kişilerin	tüketici	olduğunu	söylemek	mümkündür.	

J. TÜKETİCİ İŞLEMİ KAVRAMI

6502	 sayılı	 TKHK’dan	 önce	mülga	 kanun	 döneminde	 hem	kanuna	 getirilen	 eleştiriler	
hem	de	uygulamada	yargı	kararlarına	yansıyan	hususlar	dâhilinde	“tüketici	işlemi”	oldukça	
dar	yorumlanmıştır.	Bu	sebeple	çeşitli	hak	mahrumiyetlerine	neden	olan	tüketici	işlemle-
rine	 ilişkin	kapsamlı	 bir	düzenlemenin	yapılması	 ancak	yeni	 kanunun	yürürlüğe	 girmesi	
ile	mümkün	 olmuş	 ve	 kavrama	 ilişkin	 yanlış	 nitelemeler	 ortadan	 kalkmıştır.	 6502	 sayılı	
TKHK’na	çeşitli	açılardan	eleştiriler	yapılsa	bile	özellikle	“tüketici	 işlemi”	kavramının	çok	
açık	ve	net	bir	şekilde	tanımlanması	yerinde	bir	düzenleme	olmuştur.	

6502	sayılı	TKHK	m.3/l	bendine	 tüketici	 işlemi;	 “mal veya hizmet piyasalarında kamu 
tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına 

69	 GÜMÜŞ,	s.30.
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ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, 
taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her 
türlü sözleşme ve hukuki işlem”	olarak	tanımlanmıştır.	

Tüketici	işlemi	niteliği	bakımından	bir	hukuki	işlem	olarak	kabul	edilmektedir.	Hukuki	
işlemin	kanunen	ifade	edilmiş	tanımı	ya	da	diğer	bir	ifade	ile	herhangi	bir	kanunda	verilmiş	
bir	tanımı	bulunmamakla	birlikte;	“bir veya birden çok kişinin hukuk düzeninin öngördüğü sı-
nırlar içinde gerektiğinde diğer unsurlarla birlikte hukuki sonuçlar doğurmaya yönelmiş irade 
açıklaması veya açıklamalarından oluşan hukuki bir olgudur”	şeklinde	ifade	edilmektedir70.	
Hukuki	işlemin	tanımının	yapılmasında	karşılaşılan	en	büyük	zorluk,	yapılan	işlemin	tama-
men	soyut	bir	kavram	olarak	nitelendirilmeye	çalışılmasıdır.	Hukuki	işlemin	kendi	kendine	
bağımsız	bir	varlığa	sahip,	salt	bir	hukuki	işlem	türünün	somut	olarak	bulunmamasından	
kaynaklanan	zorluklar	bu	duruma	sebebiyet	vermektedir.	İnsanların	günlük	hayatını	düzen-
leyen	tek	tip	bir	hukuki	işlemin	varlığından	ne	yazık	ki	söz	etmek	mümkün	değildir.	Aksine,	
yapılan	birçok	işlemin,	hukuki	açıdan	bir	arada	gerçekleştiği,	kimi	durumlarda	bunların	bir-
birinden	bile	ayrılmasının	mümkün	olmadığı	kapsamlı	ilişkiler	yumağı	görünümündedir71.

Hukuki	işlem	bakımından	en	önemli	husus	irade	açıklamasının	bulunması	ve	bu	açıkla-
manın	hukuki	bir	sonuca	yönelmesi	gerektiğidir.	Kişinin	niyet	ve	arzusunu	içeren	bir	irade-
sini,	hukuki	bir	sonuç	doğurmaya	yönelik	açıklaması	önemli	bir	rol	oynamaktadır.	Hukuki	
sonuç	açısından	açıklanan	 irade	beyanının,	bir	hakkın	veya	hukuki	 ilişkinin	kurulmasına,	
değiştirilmesine,	devredilmesine	ya	da	ortadan	kaldırılmasını	amaçlaması	gerekmektedir.	
Hukuki	 işlem,	belirli	 bir	 amacın	meydana	gelmesinde	başvurulan	hukuki	 fiil	 türü	 şeklin-
de	de	nitelendirilmektedir72.	Kuşkusuz	hukuki	 işlem	 türü	olarak	nitelenen	 tüketici	 işlemi	
kavramı,	kanunun	en	önemli	dayanak	noktası	haline	gelmiştir.	Kanunun	bütünü	itibariyle	
kapsamını	belirleyen	hususun	tüketici	işleminin	tanımında	yattığını	söylemek	mümkündür.	

Tüketici	işlemini,	tüketici	sözleşmesinden	ayıran	en	önemli	özellik,	tüketici	sözleşmele-
rinde,	sözleşmenin	kurulabilmesi	 için	gerekli	olan	kurucu	unsurların	varlığı	aranmaktay-
ken,	 tüketici	 işlemi	bakımından	karşı	 tarafın	kabul	 iradesinin	aranmadığı	durumlarda	da	
TKHK	hükümlerine	başvurulmasına	 imkân	 tanınmıştır.	Diğer	bir	 ifade	 ile	 tüketici	 işlemi,	
yalnızca	tüketici	sözleşmeleri	için	değil,	belirli	öğeleri	bünyesinde	barındırması	durumunda	
tek	taraflı	hukuki	işlemler	için	de	geçerli	olmaktadır73.	

Tüketici	işleminin	en	önemli	özelliği,	taraflardan	birinin	mutlaka	tüketici	sıfatına	haiz	ol-
ması	gerektiğidir.	Bu	manada	mal	veya	hizmetin	sağlanması	aşamasında	bunlara	sahip	olan,	
kullanan	veya	yararlanan	tarafın	ticari	ve	mesleki	faaliyetlerine	yönelik	bir	amacının	olma-
ması,	mal	veya	hizmetin	satın	alınması	ile	tüketilmesi	veya	ekonomik	değerinin	azaltılması	

70	 EREN,	 Fikret:	 Borçlar Hukuku Genel Hükümler,	 15.Bası,	 Ankara	 2013,	 s.119;	 KOCAYUSUFPAŞAOĞLU/
HATEMİ/SEROZAN/ARPACI,	s.	87	vd.

71	 EREN,	s.125.
72	 EREN,	s.119.
73	 Süreli	yayın	kuruluşları	 tarafınca	düzenlenen	promosyon	uygulamaları,	 ilan	yoluyla	vaad	niteliğinde	tek	
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Suretiyle Yapılan Vaadler,	Ankara	1961,	s.15.	
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şeklinde	bir	amacının	bulunması,	bütün	bunlardan	daha	önemlisi	ticari	bir	kaygı	ile	kâr	elde	
etme	gayreti	içinde	bulunmaması	büyük	önem	taşımaktadır.	Aksi	halde	tüketici	işleminden	
değil,	genel	hükümlere	tabi	adi	nitelikli	bir	sözleşmeden	ya	da	ticari	sözleşmeden	bahset-
mek	söz	konusu	olacaktır.

Kanun	koyucu	tüketici	 işlemi	bakımından	yalnızca	bir	tanım	getirmeyip	aynı	zamanda	
sınırlı	 sayıda	olmasa	da	örnekleme	yoluyla	sayma	yöntemini	 tercih	etmiştir.	Tanımda;	 “…
eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere 
her türlü sözleşme ve hukuki işlem”	 şeklinde	 ifade	edilen	bu	 tarz	sayma	tekniğinin	 ileride	
birtakım	sorunları	da	beraberinde	getireceği	değerlendirilmektedir.	“… ve benzeri sözleşme-
ler …”	ifadesi	ile	kastedilen	benzeri	sözleşmelerin,	tüketici	sözleşmesinin	temel	özelliklerini	
taşıması	durumunda	tüketici	işlemi	olarak	kabul	edilmesi	söz	konusudur74.	

Bir	işlemin	tüketici	işlemi	olup	olmadığını	belirlemede	en	önemli	kriter	her	somut	işlem	
bakımından	değerlendirilme	yapılmasıdır.	Zira	sayılan	işlemler	gerekli	nitelikleri	taşımıyor-
sa	 tüketici	 işlemi	olmayacağı	gibi,	sayılmayan	birçok	 işlem	de	gerekli	nitelikleri	 taşıyorsa	
tüketici	işlemi	olarak	kabul	edilecektir.	Buna	göre	bir	tüketici	işleminden	bahsedilmek	için	
üç	unsurun	varlığının	aranması	gerekmektedir.	Birincisi,	taraflardan	birinin	mutlaka	kanu-
nen	sınırları	çizilmiş	“tüketici”	sıfatına	sahip	olması,	ikincisi	karşı	tarafın	kanun	anlamında	
satıcı,	sağlayıcı,	kredi	veren,	üretici	gibi	bir	taraf	olması,	üçüncüsü	ise	yapılan	işlemin	konu-
sunun	TKHK	doğrultusunda	bir	mal	veya	hizmetin	kapsamına	girmesidir.	Her	somut	durum	
bu	üç	unsur	çerçevesinde	değerlendirilirse	kolaylıkla	doğru	sonuca	ulaşılabilecektir.

K. TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ KAVRAMI

Kanunun	3/ı	bendinde	tüketici	örgütleri;	“tüketicinin korunması amacıyla kurulan der-
nek, vakıf veya bunların üst kuruluşlarını”	ifade	etmektedir.	Tüketici	örgütleri,	tüketicilerin	
örgütlenmesi,	bilinçlendirilmesi,	eğitilmesi	ve	yapmış	olduğu	tüketici	işlemlerindeki	hakları	
konusunda	 bilgilendirilmesi	 alanlarında	 önemli	 görevler	 üstlenmektedir.	 Tüketicinin	 ko-
runmasının	en	etkili	yöntemi	ve	aracı	tüketici	örgütleridir.	Satıcı	ve	sağlayıcılar	karşısında	
ferden	bir	başarı	elde	etmesi	mümkün	olamayan	tüketicilerin	örgütlenerek	kamuoyu	oluş-
turması	ve	baskı	grubu	yaratması	çok	önemlidir.	Kanun	koyucu	da	bu	örgütlerin	neler	ol-
duğuna	dikkat	çekmektedir.	Tüketicinin	korunması	maksadıyla	kurulan	dernek,	vakıf	veya	
bunların	üst	kuruluşları,	tüketici	örgütleri	olarak	adlandırılmaktadır.	

Tüketici	örgütleri	sayesinde	pazarda	önemli	gelişmeler	yaşanmaktadır.	Ürün	bilgisi,	eti-
ketleme,	 tüketici	 eğitimi	ve	bilgilendirmesi,	 kalite	kontrolü	 sağlama,	devlet	politikalarına	
etki	etme,	yaşam	düzeyini	yükseltme,	tüketici	hareketlerine	 işletmelerin	olumlu	tepkisini	
sağlama	yönünde	önemli	etkilere	sahip	olmaktadır.	Tüketici	örgütlerinin	gerçekleştirmiş	ol-
duğu	faaliyetler	yalnızca	tüketiciler	için	değil	aynı	zamanda	kaliteli	ve	dürüst	üretim	yapan	
işletmeler	bakımından	da	önemli	bir	etki	yaratmaktadır.	

74	 Ayrıca	bkz.	ASLAN,	s.	5	vd.	
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Bu	 örgütler	 sayesinde	 tüketiciler	 bir	 araya	 gelmekte,	 kapsamlı	 bir	 dayanışma	 sergi-
lemekte	 ve	 haklarını	 daha	 yüksek	bir	 platformdan	 talep	 etme	hakkına	 sahip	 olmaktadır.	
Türkiye’de	ve	Dünyada	gerek	ulusal	ve	gerekse	uluslararası	düzeyde	faaliyette	bulunan	çok	
sayıda	örgüt	bulunmaktadır.	Bu	örgütlerin	etkinlik	dereceleri	ülkelerin	kendi	içinde	bulun-
durdukları	 yapısal	düzenlemeler	 ile	paralellik	göstermektedir.	Farklı	ülkelerdeki	kendine	
özgü	yapı	içinde	ve	içinde	bulundukları	koşullar	çerçevesinde	değişmektedir.	

Ülkemizde	tüketici	örgütlenmeleri	bakımından	 farklı	modeller	bulunmaktadır.	Bunlar-
dan	tüketici	derneklerini;	bağımsız,	gönüllü	çalışan	tüketici	dernekleri,	kısmen	bağımlı	ça-
lışan	tüketici	dernekleri	ve	ticari	faaliyet	içinde	bulunan	dernek	ve	kuruluşlar	şeklinde	üçe	
ayırmak	mümkündür.	Tüketim	kooperatifleri	ise;	işyeri	kooperatifleri,	semt	kooperatifleri	
ve	sendikalar	tarafından	organize	edilen	tüketim	kooperatifleri	şeklinde	ayrılmaktadır.	Tü-
ketici	örgütleri	arasında	değerlendirilen	vakıflar	bakımından,	bunların	dernek	ve	tüketim	
kooperatifleri	kadar	yaygın	olmadıkları	görülmektedir75.	

L. ÜRETİCİ KAVRAMI

Kanunun	3/n	bendinde	üretici;	“Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere tüketiciye sunul-
muş olan mal ya da bu malların hammaddelerini yahut ara mallarını üretenler ile mal üzerine 
markasını, unvanını veya herhangi bir ayırt edici işaretini koyarak kendisini üretici olarak 
gösteren gerçek veya tüzel kişi”	şeklinde	tanımlamaktadır.	Mülga	kanunda	üretici	ve	imalatçı	
olarak	ayrım	yapılırken,	isabetli	bir	şekilde	kanun	koyucu	imalatçı	kavramını	çıkararak	yal-
nızca	üretici	ifadesini	kullanmıştır.	Tanımda	yer	alan	“tüketiciye sunulmuş olan mal” üreti-
cisi,	asıl	ana	ürün	üreticisi	olarak	nitelendirilmektedir.	Tüketiciye	sunulmuş	olan	mal	ya	da	
bu	malların	hammaddesi	yahut	ara	mallarını	üretenler	ile	mal	üzerine	markasını,	unvanını	
veya	herhangi	bir	ayırt	edici	işaretini	koyarak	kendisini	üretici	olarak	gösteren	gerçek	veya	
tüzel	kişi	asıl	ana	ürün	üreticisi	olarak	kabul	edilmektedir.	

Tanımda	 yer	 alan	 hammaddeleri	 yahut	 ara	malları	 üreten	 kişilerin	 sorumluluklarının	
kapsamına	ilişkin	tam	anlamıyla	bir	netlik	bulunmamaktadır.	Bir	ürünün	ayıplı	olması	duru-
munda,	tüketicinin	ileri	sürebileceği	haklarının	tamamının	bu	ürünün	hammaddesini	yahut	
ara	malını	üreten	kişilere	karşı	ileri	sürülüp	sürülemeyeceği	hususu,	tartışmaları	beraberin-
de	getirmiştir76.	

Yeni	TKHK’da	kamu	tüzel	kişilerinin	de	üretici	olarak	nitelendirilmesi	dikkat	çekmekte-
dir.		Üretici	olarak	kabul	edilen	özel	işletme	sahiplerinin	yanında	kamu	kurum	ve	kuruluşları	
ile	kamu	iktisadi	teşebbüsleri,	yerel	yönetimler	ve	bağlı	kuruluşları,	kurumların	döner	ser-
maye	işletmeleri	de	TKHK	bağlamında	üretici	vasfını	kazanmıştır.	

75	 BAYAZIT	HAYTA,	Ateş:	Tüketicinin Korunmasında Tüketici Örgütlerinin Rolü ve Önemi,	Kastamonu	Eğitim	
Dergisi,	C.15,	No.1,	Mart	2007,	s.	16.

76	 ÇABRİ,	(Kanun	Şerhi),	s.	68.
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II. TEMEL KAVRAMLAR BAKIMINDAN GENEL 
DEĞERLENDİRME 

6502	sayılı	TKHK’nun	3.	maddesinde,	 tanımlara	 ilişkin	 temel	kavramlar	hüküm	altına	
alınmıştır.	Mülga	4077	sayılı	TKHK’da	yer	alan	“reklam	veren”,	“reklamcı”	ve	“mecra	kurulu-
şu”	kavramlarının	tanımlarına	yer	verilmemiştir.	Diğer	taraftan	mülga	4077	sayılı	TKHK’da	
yer	almayan	ancak	2013	yılında	yayımlanan	“Tanıtma	ve	Kullanma	Kılavuzu	Uygulama	Esas-
larına	Dair	Yönetmelik”	 ile	getirilen	“kalıcı	veri	saklayıcı”,	6502	sayılı	TKHK’na	 ithal	edil-
miştir.	Yukarıda	da	açıklandığı	üzere	mülga	kanun	döneminde	düzenlenen	kavramlardan	
bazılarının	tanımları	yeni	kanun	ile	değiştirilmiştir77.	

Kanun	yasalaşırken	yaşanan	en	büyük	değişiklik	“tüketici”	kavramında	görülmüş,	 tüm	
tüzel	kişiler,	 “görünürde”	tüketici	kavramının	kapsamına	dâhil	edilmiştir.	 	Bu	doğrultuda,	
6502	sayılı	TKHK	gereğince,	tüketici	olma	vasfı	için	aranacak	unsurlar;	ticari	veya	mesleki	
olmayan	amaçlarla	hareket	etmek	ve	gerçek	veya	tüzel	kişi	olmak	şeklinde	belirlenmiştir.	

6502	sayılı	TKHK,	“tüketici	işlemi”	bakımından	esaslı	bir	değişiklik	yapıldığı	görülmek-
tedir.	Mülga	kanun	döneminde	uygulamada	tüketici	işleminin	kapsamı	oldukça	daraltılarak	
yorumlanmakta	ve	tüketicilerin	mağduriyet	yaşamasına	sebep	olmaktayken	eski	kanundan	
farklı	olarak,	yeni	kanunda	tüketici	kavramı	sınırlayıcı	mahiyette	olmayacak	şekilde	sayma	
yöntemine	başvurulmuştur.	Sayılan	hukuki	işlemlerin,	açıkça	belirtilmiş	olması	uygulamada	
ortaya	çıkan	ve	tüketici	işlemlerinin	kapsamını	daraltan	sonuçların	önüne	geçmiştir78.	

Tüketici	işleminin	tanımında,	mülga	kanunda	yer	alan	“satıcı-sağlayıcı”	kavramı	yerine	
“kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticarî veya meslekî amaçlarla hareket eden veya 
onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler”	ifadesinin	yer	alması	isa-
betli	olmuştur.	Ancak,	tanımda	“her türlü sözleşme ve hukuki işlem”	 ifadesinin	kullanılma-
sı	uygun	olmayıp	yerine	yalnızca	“hukuki işlem”	kavramının	kullanılması	gerekmektedir79.	
Çünkü	sözleşmelerin	de	bir	hukuki	işlem	olduğu,	hukuki	işlem	ifadesinin	kapsayıcı	bir	ni-
telik	taşıdığı	bilindiğine	göre	kanun	koyucunun	bu	eleştiriyi	dikkate	alarak	düzenleme	yap-
ması	beklenmektedir.	

77	 AKÇAAL,	Mehmet	/	UYUMAZ,	Alper:	6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Bazı Hükümlerine 
(m. 1-16) İlişkin Bir İnceleme,	İnönü	Üniversitesi	Hukuk	Fakültesi	Dergisi	C.	4,	S.2,	Yıl	2013,	s.244.

78	 AKÇAAL	 /	 UYUMAZ,	 s.	 247;	 YILDIRIM,	 Abdulkerim:	 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı 
Taslağının Bazı Maddelerine İlişkin Değerlendirmeler,	GÜHFD,	C.	17,	S.1-2,	2013,	s.1021.

79	 AKÇAAL	/	UYUMAZ,	s.	248.
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3. BÖLÜM

AYIPLI MAL VE HİZMETLER

Tüketicinin	ayıplı	mal	ve	hizmet	sebebiyle	korunması	6502	sayılı	Tüketicinin	Korunma-
sı	Hakkında	Kanun’un	(TKHK)	“Üçüncü	Kısmı”nda	düzenlenmiştir.	İki	bölümden	oluşan	bu	
kısımda	önce	ayıplı	mal	sebebiyle	koruma	(m.	8-12);	daha	sonra	ise	ayıplı	hizmet	sebebiyle	
koruma	(m.	13-16)	ele	alınmıştır.	

I.  AYIPLI MAL TESLİMLERİNE KARŞI TÜKETİCİNİN 
KORUNMASI

A. MAL KAVRAMI

Mal	kavramı,	TKHK	m.	3,	b.	d’de	 tanımlanmıştır.	Buna	göre	mal;	 “Alışverişe konu olan; 
taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere 
hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü gayri maddi malları”	ifade	etmektedir.	
Görüldüğü	üzere	Kanun’da	mal	kavramı	taşınırlarla	sınırlandırılmamış,	konut	ve	tatil	amaçlı	
taşınmazlar	da	bu	kavram	kapsamına	dâhil	edilmiştir.	Aynı	şekilde,	elektronik	ortamda	kul-
lanılmak	üzere	hazırlanan	ve	maddî	bir	varlığı	bulunmayan	yazılımlar,	ses	kaydı,	görüntüler	
ve	benzeri	varlıklar	da	mal	olarak	nitelendirilmiştir.

B. AYIPLI MAL KAVRAMI

1. Genel Olarak
Ayıplı	mal	kavramının	tanımı,	TKHK	m.	8’de	yer	almaktadır.	Düzenlemeye	göre;	(1) Ayıplı 

mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olma-
ması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye 
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aykırı olan maldır. (2) Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet 
portalında ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını ta-
şımayan; satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı 
olan; muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul olarak bekle-
diği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren 
mallar da ayıplı olarak kabul edilir. (3) Sözleşmeye konu olan malın, sözleşmede kararlaştırı-
lan süre içinde teslim edilmemesi veya montajının satıcı tarafından veya onun sorumluluğu 
altında gerçekleştirildiği durumlarda gereği gibi monte edilmemesi sözleşmeye aykırı ifa ola-
rak değerlendirilir. Malın montajının tüketici tarafından yapılmasının öngörüldüğü	hâllerde,	
montaj	talimatındaki	yanlışlık	veya	eksiklik	nedeniyle	montaj	hatalı	yapılmışsa,	sözleşmeye	
aykırı	ifa	söz	konusu	olur80.”

2. Kanun’da Ayıp Olarak Nitelendirilen Haller
Tüketicinin	 Korunması	 Hakkında	 Kanun	 m.	 8,	 ayıp	 kavramının	 kapsamını	 Türk	 Borç-

lar	 Kanunu	 (TBK)’ndaki	 satış	 sözleşmesi	 hükümlerine	 nazaran	 oldukça	 geniş	 tutmuştur.	
Gerçekten	TBK	m.	219/I’e	göre;	“Satıcı, alıcıya karşı herhangi bir surette bildirdiği nitelikle-
rin satılanda bulunmaması sebebiyle sorumlu olduğu gibi, nitelik veya niteliği etkileyen nice-
liğine aykırı olan, kullanım amacı bakımından değerini ve alıcının ondan beklediği faydaları 
ortadan kaldıran veya önemli ölçüde azaltan maddi, hukuki ya da ekonomik ayıpların bulun-
masından da sorumlu olur.”	Görüldüğü	üzere	TBK,	satış	sözleşmesinde	ayıp	kavramını	bildi-
rilen	vasıflarda	eksiklik	ve	lüzumlu	vasıflarda	eksiklik	hâlleriyle	sınırlandırmaktadır81.	TKHK	 
m.	8’de	ise,	lüzumlu	vasıflarda	eksiklik	ve	bildirilen	vasıflarda	eksikliğin	yanı	sıra,	malın	süresi	
içinde	teslim	edilmemesi	ve	montajın	gereği	gibi	yapılmaması	da	ayıp	olarak	nitelendirilmiştir.	

a. Bulunması Gereken Vasıflarda Eksiklik
Tüketicinin	Korunması	Hakkında	Kanun	uyarınca	ayıp	olarak	nitelendirilen	ilk	hâl,	malın	

objektif	olarak	sahip	olması	gereken	özelliklere,	yani	bulunması	gereken	vasıflara82 sahip 
olmamasıdır.	Bu	hâl,	TKHK	m.	8/I’de	“objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşıma-
ması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan”	biçiminde	ifade	edilmiştir.	Öte	yandan	TKHK	m.	8/
II’de	yer	alan	“teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan; muadili olan malların 
kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya or-
tadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren”	nitelendirmesiyle	de	bulun-
ması	 gereken	vasıflarda	 eksiklikten	kaynaklanan	 ayıplara	 işaret	 edilmiştir.	Bu	 çerçevede, 

80	 Ayıplı	Malın	Neden	Olduğu	Zararlardan	Sorumluluk	Hakkında	Yönetmelik	(RG,	S.	25137,	T.	13.06.2003)	m.	
5/I’de	ise	ayıplı	mal	şu	şekilde	tanımlanmıştır;	“Malın piyasaya sunum tarzı, makul kullanım şekli ve piyasa-
ya sürüldüğü an ve benzeri diğer hususlar göz önüne alınarak, bir kimsenin o maldan haklı olarak bekleyebi-
leceği güvenliği sağlamayan mal ayıplı sayılır.”

81 ZEVKLİLER, Aydın / GÖKYAYLA, K. Emre: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Ankara 2016, 
s. 122-125. Genel olarak ayıp kavramına ilişkin bkz. EREN, s. 107; GÜMÜŞ, Borçlar Özel, C. I, s. 68; 
ZEVKLİLER/GÖKYAYLA, s. 120. 

82	 Kavrama	ilişkin	bkz.	EREN,	s.	109-110.
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malın	muadillerinin	kullanım	amacına	hizmet	etmemesi	ve	teknik	düzenlemesinde83 belir-
lenen	özellikleri	bünyesinde	barındırmaması,	bulunması	gereken	vasıflarda	eksiklik	kapsa-
mında	değerlendirilir84.	

Bulunması	gereken	vasıflardaki	eksiklik	maddî,	ekonomik	ya	da	hukukî	eksiklik	olarak	
ortaya	çıkabilir	 (TKHK	m.	8/II).	Maddî	eksiklik,	malın	 fiziksel	yapısına	 ilişkin	eksiklikleri	
ifade	eder85.	Malın	kırık,	yırtık	veya	defolu	olması,	bu	tür	eksikliklere	örnek	olarak	gösteri-
lebilir.	Ekonomik	eksiklikler	maldan	beklenen	ekonomik	faydayı	azaltan	ya	da	ortadan	kal-
dıran	eksikliklerdir86.	Bir	malın	kendisinden	beklenen	geliri	getirmemesi	veya	beklenenden	
daha	çok	gidere	yol	açması	bu	kapsamdadır87.	Hukukî	eksiklikler	ise	hukuk	düzeninin	koy-
duğu	sınırlama	ve	kısıtlamalar	nedeniyle	malın	kendisinden	beklenen	faydayı	sağlamaması	
şeklinde	kendisini	gösterir88.	Bunlara	örnek	olarak	ise	üzerine	inşaat	yapılmak	üzere	satın	
alınan	bir	arazi	bakımından	inşaat	yasağının	varlığı	gösterilebilir89.

Bulunması	gereken	vasıflar	malın	niteliği	itibariyle,	objektif	olarak	bünyesinde	barındır-
ması	gereken	özellikleri	 ifade	ettiğinden,	bu	vasıflardaki	eksiklik,	anılan	vasıfların	varlığı	
satıcı	tarafından	vadedilmemiş	olsa	dahi	ayıp	kavramı	kapsamında	değerlendirilir.	Bu	çer-
çevede,	TBK	m.	219/II’de	açıkça	ifade	edilen	esas	TKHK	bakımından	da	uygulanır.	Böylece	
satıcı,	bu	tür	ayıpların	mevcudiyetini	bilmese	dahi	bunlardan	sorumlu	olur90.

b. Bildirilen Vasıflardaki Eksiklik
Tüketicinin	Korunması	Hakkında	Kanun	bakımından	ayıp	olarak	kabul	edilen	hâllerden	

birisi	de	satıcı	tarafından	bildirilen	vasıfların	tüketici	işleminin	konusunu	oluşturan	malda	
bulunmamasıdır.	Bu	durum,	TKHK	m.	8/I’de	malın	“taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya 
da modele uygun olmaması”	şeklinde	ifade	edilmiştir.	Bu	çerçevede,	satış	konusuna	ilişkin	
taraflarca	kararlaştırılan	bir	örnek	ya	da	model	mevcutsa,	bu	örnek	ya	da	modelin	sahip	
olduğu	özellikleri	taşımayan	mallar	ayıplı	kabul	edilir.

83	 TKHK	m.	10/III,	c.	3’te,	teknik	düzenlemesine	uygun	olmayan	ürünlerin	hiçbir	şekilde	piyasaya	arz	edile-
meyeceği	düzenlenmiştir.	Aynı	şekilde	7223	sayılı	Ürün	Güvenliği	ve	Teknik	Düzenlemeler	Kanunu	(RG,	S.	
31066,	T.	12.03.2020)	m.	4/I’de	de	“Ürünlerin,	teknik	düzenlemesine	uygun	olması	zorunludur.	Bu	hüküm,	
kullanılmış	olmakla	birlikte	değişiklik	yapılarak	piyasaya	tekrar	arz	edilen	veya	arz	edilmesi	hedeflenen	
ürünler	 ile	Avrupa	Birliği	üyesi	ülkeler	dışındaki	ülkelerden	ithal	edilen	eski	ve	kullanılmış	ürünlere	de	
uygulanır.	 Teknik	 düzenlemesine	 uygun	 olmayan	 ürünler,	 uygunsuzlukları	 giderilmeden	 piyasaya	 arz	
edilemez,	piyasada	bulundurulamaz	veya	hizmete	sunulamaz”	düzenlemesine	yer	verilmiştir.	Teknik	dü-
zenlemeye	uygun	olmayan	ürünler	bu	hükümlere	rağmen	piyasaya	arz	edilmişse,	TKHK	m.	8/II	uyarınca	
ayıptan	sorumluluğun	doğmasına	sebebiyet	verir.

84	 Karş.	ZEVKLİLER/GÖKYAYLA,	s.	121;	ZEVKLİLER/ÖZEL,	s.	151-152.
85	 ARAL/AYRANCI,	 s.	 121;	 EREN,	 s.	 104-105;	 GÜMÜŞ,	 Borçlar	Özel,	 C.	 I,	 s.	 72;	 ÖZEL,	 s.	 114;	 ZEVKLİLER/

GÖKYAYLA,	s.	123;	ZEVKLİLER/ÖZEL,	s.	156-157.
86	 ZEVKLİLER/GÖKYAYLA,	s.	123-124;	ZEVKLİLER/ÖZEL,	s.	157-158.
87	 ARAL/AYRANCI,	s.	121;	EREN,	s.	105;	GÜMÜŞ,	Borçlar	Özel,	C.	I,	s.	73.
88	 ARAL/AYRANCI,	s.	121;	EREN,	s.	105-106;	GÜMÜŞ,	Borçlar	Özel,	C.	I,	s.	72-73;	ÖZEL,	s.	114-115;	ZEVKLİLER/

GÖKYAYLA,	s.	124;	ZEVKLİLER/ÖZEL,	s.	157.
89	 EREN,	s.	106;	ZEVKLİLER/GÖKYAYLA,	s.	124.
90	 Kanun’un	gerekçesinde	malın	 lüzumlu	vasıflara	 sahip	bulunması	gerekliliğinin,	 sözleşmenin	örtülü	olarak	

kararlaştırılan	içeriğine	dâhil	bulunduğu	belirtilmiştir.	Gerçekten	gerekçeye	göre;	“… bir malın objektif olarak 
sahip olması gereken asgari özellikleri taşıması gerektiği de taraflar arasında zımnen kararlaştırılmış sayılır.”
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Öte	yandan	TKHK	m.	8/II’de	de	“ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzun-
da, internet portalında ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden 
fazlasını taşımayan; satıcı tarafından bildirilen (…) niteliğe aykırı olan”	mallardan	söz	edile-
rek	yine	bildirilen	vasıflardaki	eksiklikten	kaynaklanan	ayıp	hâli	düzenlenmiştir.	Görüldüğü	
üzere,	satıcı	tarafından	bildirilen	vasıftan	söz	edilebilmesi	için	bu	bildirimin	satıcı	tarafın-
dan	müzakereler	 sırasında	 sözlü	olarak	yapılmış	olması	 şart	değildir.	Malın	ambalajında,	
etiketinde,	tanıtma	ve	kullanma	kılavuzunda,	internet	portalında,	reklam	ve	ilanlarında	mal-
da	mevcut	olduğu	belirtilen	özellikler	de	bildirilen	vasıflar	olarak	adlandırılır	ve	bunların	
eksikliği	de	bildirilen	vasıflarda	eksiklik	kapsamına	girer.

Bununla	birlikte	kanun	koyucu,	reklam	yoluyla	yapılan	açıklamalar	bakımından	satıcının	
sorumluluğunu	bazı	hâllerde	ortadan	kaldırmıştır.	TKHK	m.	9/II’ye	göre;	“Satıcı, kendisinden 
kaynaklanmayan reklam yoluyla yapılan açıklamalardan haberdar olmadığını ve haberdar 
olmasının da kendisinden beklenemeyeceğini veya yapılan açıklamanın içeriğinin satış söz-
leşmesinin akdi anında düzeltilmiş olduğunu veya satış sözleşmesi kurulma kararının bu açık-
lama ile nedensellik bağı içinde olmadığını ispatladığı takdirde açıklamanın içeriği ile bağlı 
olmaz.”	Dolayısıyla	eğer	vasıf	vaadi	reklam	yoluyla	yapılmışsa,	satıcının	haberdar	olmadığı	
ve	olmasının	da	beklenemeyeceği	açıklamaların	yanı	sıra,	satış	sözleşmesi	kurulduğu	anda	
düzeltilmiş	 olan	 veya	 satış	 sözleşmesinin	 kurulmasıyla	 arasında	 illiyet	 bağı	 bulunmayan	
açıklamalarla	vadedilen	vasıfların	eksikliği	hâlinde	ayıptan	söz	edilemez.

c. Malın Sözleşmede Kararlaştırılan Süre İçinde Teslim Edilmemesi
Tüketicinin	Korunması	Hakkında	Kanun,	malın	 sözleşmede	kararlaştırılan	 süre	 içinde	

teslim	edilmemesini,	 yani	 geç	 ifayı	da	ayıplı	 ifa	kapsamında	değerlendirmiştir	 (m.	8/III).	
Böylece	kanun	koyucu,	geç	ifa	ve	ayıplı	ifa	hâllerini	birbirinden	ayrı	biçimde	ele	alan	Türk	
Borçlar	Kanunu’na	nazaran	farklılık	arz	eden	bir	tercihte	bulunmuştur.	Bu	yolla	tüketicinin,	
satıcının	borçlu	temerrüdüne	düşmesi	hâlinde	TKHK’daki	ayıplı	ifa	düzenlemelerinin	ken-
disine	tanıdığı	haklardan	yararlanmasına	imkân	tanınmıştır.	Ancak	bu	düzenleme,	tüketi-
cinin,	ayıplı	ifa	hükümlerine	dayanmak	yerine	borçlu	temerrüdüne	ilişkin	TBK	m.	117	vd.	
hükümlerinde	alıcıya	tanınan	talepleri	ileri	sürmesinin	önünde	engel	teşkil	etmez91.

d. Malın Montajının Gereği Gibi Yapılmamış Olması
Tüketicinin	Korunması	Hakkında	Kanun,	satış	konusu	malın	montajının	gereği	gibi	ya-

pılmamış	olmasını	da	ayıp	kavramı	kapsamına	dâhil	etmiştir.	Kanun’a	göre	montajın	gere-
ği	gibi	yapılmamasının	ayıp	sayılması,	iki	farklı	ihtimalde	gündeme	gelir.	Bu	ihtimallerden	
ilki,	“malın (…) montajının satıcı tarafından veya onun sorumluluğu altında gerçekleştirildiği 
durumlarda gereği gibi monte edilmemesi”dir	(TKHK	m.	8/III,	c.	1).	Buna	göre	satıcı,	 söz-
leşmeyle	montajı	gerçekleştirme	yükümü	altına	girdiği	takdirde,	bu	yükümünü	gereği	gibi	
yerine	getirmezse	ayıp	hükümlerine	göre	sorumlu	olur.	İkinci	ihtimal	ise	Kanun’da;	“malın 

91	 Aynı	görüşte	bkz.	GÜMÜŞ,	Şerh,	s.	92.	Anılan	düzenlemenin	TKHK’da	satıcının	temerrüdünün	düzenlendiği	
şeklinde	yorumlanmaması	gerektiği	yönünde	görüş	ve	eleştiri	için	bkz.	KIRCA,	s.	171-173.
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montajının tüketici tarafından yapılmasının öngörüldüğü hâllerde, montaj talimatındaki 
yanlışlık veya eksiklik nedeniyle montaj hatalı yapılmışsa”	şeklinde	 ifade	edilmiştir	 (TKHK	 
m.	8/III,	c.	2).	Böylece,	sözleşmede	montajın	tüketici	tarafından	yapılacağı	öngörülmüş	olsa	
dahi,	tüketicinin	montajı	hatalı	yapmasının	satıcının	montaja	ilişkin	yanlış	ya	da	eksik	tali-
matlarından	kaynaklanması	hâlinde	yine	ayıplı	ifadan	söz	edilir.	

C. AYIPLI MALDAN SORUMLULUK

Satıcı	tarafından	tüketiciye	TKHK	m.	8	anlamında	ayıplı	bir	malın	teslim	edilmesi	hâlinde	
ayıplı	ifadan	bahsedilir.	Ayıplı	ifada	bulunarak	TKHK	m.	9/I’de	öngörülen	“Satıcı, malı satış 
sözleşmesine uygun olarak tüketiciye teslim etmekle yükümlüdür”	hükmüne	aykırı	davranan	
satıcı,	bu	davranışı	nedeniyle	tüketiciye	karşı	sorumlu	olur.	Satıcının	bu	sorumluluğu,	mal-
daki	ayıbı	bilip	bilmediğinden	ve	ayıplı	ifada	kusurlu	olup	olmadığından	bağımsız	biçimde,	
doğrudan	kanundan	doğmaktadır92.	Ayıplı	maldan	sorumluluğun	şartları,	tüketicinin	sahip	
olduğu	haklar	ve	zamanaşımı,	TKHK	m.	9-12	hükümleri	arasında	düzenlenmiştir.

Önemle	belirtilmelidir	ki	TKHK’da	yer	alan	ayıplı	maldan	sorumluluğa	ilişkin	düzenle-
meler	nispî	emredici	niteliktedir	ve	bu	nedenle	tüketici	aleyhine	değiştirilemez.	Bu	çerçeve-
de,	satıcının	ayıptan	sorumluluğunun	hafifletilmesine,	daha	ağır	şartlara	bağlanmasına	ya	
da	kaldırılmasına	ilişkin	sözleşme	hükümleri,	nispî	emredici	hükümlere	aykırılık	dolayısıyla	
kesin	hükümsüzlük	yaptırımıyla	karşılaşır93.

1.  Ayıplı Maldan Sorumluluğun Şartları
a.  Malın Teslim Anında Ayıplı Olması
Satıcının	ayıptan	sorumlu	 tutulabilmesi	 için	 ilk	şart,	 satış	konusu	malın	 teslim	anında	

ayıplı	olmasıdır.	Bu	şartın	gerçekleşmesi	 için	öncelikle	malın	tüketiciye	teslim	edilmiş	ol-
ması	 gerekir.	 Mal	 henüz	 tüketiciye	 teslim	 edilmemişse,	 satıcının	 ayıptan	 sorumluluğuna	
gidilemez94.

Tüketicinin	Korunması	Hakkında	Kanun	m.	8/I’e	göre;	“Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anın-
da, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif ola-
rak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır.”	Bu	
doğrultuda	ayıbın	malın	tüketiciye	teslimi	anında	mevcut	olması	gerekir.	Satıcı,	teslim	anın-
da	mevcut	olmayan,	teslimden	sonra	doğan	ayıplardan	kural	olarak	sorumlu	olmaz95.	Fakat	
teslimden	sonra	doğan	ayıplar	sözleşmenin	kurulmasından	önce	ortaya	çıkan	bir	nedene	
dayandırılabiliyorsa,	bu	ihtimalde	yine	satıcının	sorumlu	olacağı	kabul	edilmelidir96.

Tüketicinin	Korunması	Hakkında	Kanun	m.	10/I’de,	ayıbın	teslim	anında	mevcut	oldu-
ğunun	ispatına	ilişkin	olarak	tüketiciye	bir	kolaylık	sağlanmıştır.	Hükümde	yer	alan	karine	

92	 ASLAN,	s.	97;	EREN,	s.	100-101;	GÜMÜŞ,	Borçlar	Özel,	C.	I,	s.	63;	ZEVKLİLER/ÖZEL,	s.	164-165.
93	 AYDOĞDU/KAHVECİ,	s.	156;	ZEVKLİLER/ÖZEL,	s.	166.
94	 GÜMÜŞ,	Şerh,	s.	93.
95	 ZEVKLİLER/GÖKYAYLA,	s.	126.
96	 Üretim	ayıpları	bu	kapsamda	değerlendirilebilir.	Bkz.	ŞAHİNİZ,	s.	62;	ZEVKLİLER/GÖKYAYLA,	s.	126.
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uyarınca;	“Teslim tarihinden itibaren altı ay içinde ortaya çıkan ayıpların, teslim tarihinde var 
olduğu kabul edilir.”	Dolayısıyla	ayıbın	teslim	anında	mevcut	olması	şartını	ispatlayabilmesi	
için,	tüketicinin	ayıbın	teslim	tarihinden	itibaren	altı	ay	içinde	ortaya	çıktığını	ispatlaması	
yeterli olur97.	Bu	durumda	malın	 teslim	anında	ayıplı	olmadığını,	 ayıbın	daha	sonraki	bir	
tarihte	doğduğunu	ispat	yükü	satıcıya	düşer.

Kanun	koyucu,	TKHK	m.	10/I’in	ilk	cümlesinde	öngördüğü	karinenin,	malın	veya	ayıbın	
niteliği	ile	bağdaşmadığı	hâllerde	uygulanmayacağını	belirtmiştir	(TKHK	m.	10/I,	c.	3).	Bu	
çerçevede,	satıcı	için	ayıbın	teslim	anında	var	olmadığının	ispatının,	malın	veya	ayıbın	niteli-
ği	dolayısıyla	güçlük	arz	edeceği	durumlarda	ispat	yükü	tüketici	üzerinde	bırakılmış	olmak-
tadır.	Bu	durumlara	örnek	olarak,	çabuk	bozulan,	çürüyen	veya	yok	olan	mallardaki	ayıp	ile	
tüketicinin	kullanım	hatasının	açık	olduğu	ihtimaller	gösterilebilir98.

Tüketicinin	Korunması	Hakkında	Kanun	m.	10/I’de	öngörülen	karineyle,	mülga	4077	sa-
yılı	TKHK’da	(m.	4/II)	ve	TBK’da	(m.	223)	öngörülen	gözden	geçirme	ve	bildirim	(ihbar)	
külfeti,	tüketici	işlemleri	yönünden	kaldırılmıştır99.	Bu	kapsamda,	tüketici	herhangi	bir	bil-
dirimde	bulunma	ödevi	altında	olmaksızın,	ayıbın	teslimden	itibaren	altı	ay	içinde	ortaya	
çıktığını	ispatladığında	ayıptan	sorumluluk	hükümlerine	başvurabilmektedir.

b.  Tüketicinin Ayıbı Bilmemesi
Satıcının	ayıptan	doğan	sorumluluğunun	gündeme	gelebilmesi	 için,	 tüketicinin	sözleş-

me	kurulduğu	sırada	ayıbı	bilmemesi	ve	bilebilecek	durumda	da	olmaması	gerekir.	TKHK	 
m.	10/II’de	bu	durum;	 “tüketicinin, sözleşmenin kurulduğu tarihte ayıptan haberdar oldu-
ğu veya haberdar olmasının kendisinden beklendiği hâllerde, sözleşmeye aykırılık söz konusu 
olmaz. Bunların dışındaki ayıplara karşı tüketicinin seçimlik hakları saklıdır”	şeklinde	ifade	
edilmiştir.	Bu	çerçevede	 tüketici,	 sözleşme	kurulduğu	sırada	maldaki	ayıptan	haberdarsa	
veya	kendisinden	beklenen	dikkat	ve	özeni	sergilediğinde	ayıbın	mevcut	olduğunu	fark	ede-
bilecek	durumdaysa,	artık	satıcı	ayıp	nedeniyle	sorumlu	tutulamaz100.	Ancak	tüketici,	TKHK	 
m.	 10/II’nin	 son	 cümlesinde	 ifade	 edildiği	 üzere,	 malda	 kendisinin	 bildiği	 ayıptan	 baş-
ka	 ayıpların	 da	 bulunduğunun	 anlaşılması	 hâlinde	 yine	 satıcının	 ayıptan	 sorumluluğuna	
başvurabilir101.

97	 Hükmün	gerekçesine	göre	ispat	yüküne	ilişkin	bu	düzenlemenin	amacı,	özellikle	malın	ayıp	nedeniyle	telef	
olduğu	hâllerde	ortaya	çıkan	ispat	güçlüğüdür.

98	 Bkz.	TKHK	m.	10	gerekçesi;	“Diğer yandan, bazı mallar açısından tüketiciye bu tür bir ispat kolaylığı getirilme-
sinin satıcıyı mağdur edebilmesi söz konusudur. Örneğin doğası gereği çabuk bozulan, çürüyen veya yok olan 
mallar açısından bu tür bir karinenin kabulü, malın niteliği ile bağdaşmaz. Koltuk takımlarında sigara yanıkları 
gibi, ayıbın, tüketicinin kullanım hatasına dayanmasının çok daha muhtemel olduğu hallerde de satıcının ispat 
yükü altında olması doğru olmaz. Bu açıdan hâkimin, ayıbın ve malın niteliğini takdir ederek, ayıbın teslim anın-
da var olduğu konusundaki ispat yükünün yine tüketicide olduğuna karar vermesi mümkündür.”

99	 Aynı	yönde	bkz.	ARAL/AYRANCI,	s.	130;	ASLAN,	B.,	s.	135,	136,	141,	142;	ASLAN,	s.	103,	104;	AYDOĞDU/
KAHVECİ,	 s.	 133;	 ÇABRİ,	 s.	 197-199;	 GÜMÜŞ,	 Şerh,	 s.	 96,	 97;	 İNCEOĞLU,	 s.	 175,	 176;	 ÖZEL,	 s.	 125;	
ZEVKLİLER/ÖZEL,	s.	169.

100	 ATAMER/BAŞ,	s.	28;	İNCEOĞLU,	s.	170;	ZEVKLİLER/ÖZEL,	s.	163.
101	 ATAMER/BAŞ,	s.	28;	İNCEOĞLU,	s.	171.
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Tüketicinin	Korunması	Hakkında	Kanun	m.	10/III’te;	“Satışa sunulacak ayıplı mal üzerine 
ya da ambalajına, üretici, ithalatçı veya satıcı tarafından tüketicinin kolaylıkla okuyabileceği 
şekilde malın ayıbına ilişkin açıklayıcı bilgiyi içeren bir etiket konulur. Bu etiketin tüketiciye 
verilmesi veya ayıba ilişkin açıklayıcı bilginin tüketiciye verilen fatura, fiş veya satış belgesi 
üzerinde açıkça gösterilmesi zorunludur”	düzenlemesine	yer	verilmiştir.	Bu	etiketin	koyul-
ması	ve	tüketiciye	verilmesiyle	veya	ayıba	ilişkin	bilginin	tüketiciye	verilen	fatura,	fiş	veya	
satış	belgesi	üzerinde	gösterilmesiyle	tüketicinin	ayıptan	haberdar	olması	sağlanır102.	Böyle-
ce	satıcı,	ayıptan	dolayı	sorumluluk	altına	girmekten	kurtulur.	

Teknik	düzenlemesine	uygun	olmayan	malların	ise	piyasaya	arzı	kanun	koyucu	tarafın-
dan	yasaklanmıştır.	Gerçekten	TKHK	m.	10/III’ün	üçüncü	ve	dördüncü	cümleleri	uyarınca;	
“Teknik düzenlemesine uygun olmayan ürünler ise hiçbir şekilde piyasaya arz edilemez. Bu 
ürünlere, Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve 
ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.”	Bu	çerçevede,	anılan	ürünler	bir	şekilde	piyasa-
ya	sürülmüşse,	bunların	üzerine	ayıplı	veya	güvensiz	olduklarına	dair	etiket	koyulsa	dahi	
tüketici,	 satıcının	 ayıptan	 sorumluluğuna	başvurabilir.	Diğer	bir	 ifadeyle	bu	 tür	mallarda	
tüketicinin	sözleşme	kurulduğu	anda	ayıbı	bilmesi	veya	bilebilecek	durumda	olması,	satıcıyı	
ayıptan	sorumluluktan	kurtarmaz.	Hemen	belirtilmelidir	ki	düzenlemede	geçen	4703	sayılı	
Ürünlere	İlişkin	Teknik	Mevzuatın	Hazırlanması	ve	Uygulanmasına	Dair	Kanun,	7223	sayı-
lı	Ürün	Güvenliği	ve	Teknik	Düzenlemeler	Kanunu103	 ile	 ilga	edilmiştir	(Ürün	Güvenliği	ve	
Teknik	Düzenlemeler	Kanunu	m.	25/I).	Ürün	Güvenliği	ve	Teknik	Düzenlemeler	Kanunu	m.	
25/II	uyarınca,	mülga	4703	sayılı	Kanun’a	yapılan	söz	konusu	atıf,	Ürün	Güvenliği	ve	Teknik	
Düzenlemeler	Kanunu’na	yapılmış	sayılmaktadır104.	

2.  Ayıplı Mal Teslimi Halinde Tüketicinin Hakları
a.  Seçimlik Haklar
Ayıplı	bir	malın	teslim	edilmesi	hâlinde	tüketicinin	sahip	olduğu	seçimlik	haklar,	TKHK	

m.	 11/I’de	 düzenlenmiştir.	 Hükme	 göre;	 “Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda 
tüketici;

a)	Satılanı	geri	vermeye	hazır	olduğunu	bildirerek	sözleşmeden	dönme,
b)	 	Satılanı	alıkoyup	ayıp	oranında	satış	bedelinden	indirim	isteme,
c)	Aşırı	bir	masraf	gerektirmediği	takdirde,	bütün	masrafları	satıcıya	ait	olmak	üzere	sa-

tılanın	ücretsiz	onarılmasını	isteme,
d)	İmkân	varsa,	satılanın	ayıpsız	bir	misli	ile	değiştirilmesini	isteme,
seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine ge-

tirmekle yükümlüdür.”

102	 ZEVKLİLER/ÖZEL,	s.	166,	167.
103	 RG,	T.	12.03.2020,	S.	31066.
104	 Fakat	7223	sayılı	Kanun	yayımı	tarihinden	bir	yıl	sonra	(12.03.2021’de)	yürürlüğe	girecektir.
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Tüketicinin	Korunması	Hakkında	Kanun	m.	11/I’de	öngörülen	haklar	seçimlik	hak	nite-
liğinde	olduğundan,	tüketici,	Kanun’da	belirtilen	sınırlar	içerisinde	bu	haklardan	istediğini	
seçebilir.	Tüketici,	bu	haklardan	birini	seçip	kullandıktan	sonra,	kural	olarak	bundan	vaz-
geçip	diğer	seçimlik	hakları	kullanamaz105.	Öte	yandan	tüketicinin	seçimlik	hakları	kullana-
bilmesi	için	satıcının	kusurlu	olması	şart	değildir.	Satıcı	ayıplı	ifa	bakımından	kusursuz	olsa	
dahi	tüketici	bu	seçimlik	haklara	başvurabilir.

Tüketicinin	seçimlik	hakları	kullanması	nedeniyle	ortaya	çıkan	masraflara	satıcı	katlan-
mak	zorundadır	(TKHK	m.	11/VI).	Bu	çerçevede	nakliye,	posta,	iletişim	masrafları	gibi	mas-
raflar	satıcı	üzerinde	bırakılmıştır106.

aa. Sözleşmeden Dönme
Kendisine	teslim	edilen	malın	ayıplı	olması	hâlinde	tüketici,	satış	konusunu	geri	vermeye	

hazır	olduğunu	bildirerek	sözleşmeden	dönebilir.	TBK	m.	230	uyarınca;	birden	çok	mal	veya	
birden	çok	parçadan	oluşan	bir	mal,	birlikte	satılmış	olup	da	bunlardan	bazısı	ayıplı	çıkarsa,	
dönme	hakkı	bunlardan	ancak	ayıplı	çıkanlar	için	kullanılabilir.	Fakat,	alıcıya	veya	satıcıya	
önemli	bir	zarar	vermeksizin	ayıplı	parçanın	diğerinden	ayrılmasına	imkân	yoksa,	dönme	
hakkı	satılanın	tamamını	kapsar.	Öte	yandan	satılanın	aslı	için	satıştan	dönülmesi,	ayrı	satış	
bedeli	gösterilerek	satılmış	olsalar	bile,	 eklentilerini	de	kapsar.	Eklentiler	 için	dönme	 ise	
satılanın	aslını	kapsamaz.

Dönme	 hakkının	 kullanılması	 neticesinde	 taraflardan	 her	 biri,	 sözleşme	 çerçevesinde	
aldığı	şeyi	diğer	tarafa	iade	etme	yükümü	altına	girer107.	Satış	sözleşmesinde	dönmenin	so-
nuçlarını	düzenleyen	TBK	m.	229’	göre;	 sözleşmeden	dönen	alıcı,	malı,	 ondan	elde	ettiği	
yararları	ile	birlikte	satıcıya	geri	vermekle	yükümlüdür.	Buna	karşılık	alıcı	da,	satıcıdan	öde-
miş	olduğu	satış	bedelinin,	faiziyle	birlikte	geri	verilmesini,	satılanın	tamamen	zaptında	ol-
duğu	gibi,	yargılama	giderleri	ile	satılan	için	yapmış	olduğu	giderlerin	ödenmesini	ve	ayıplı	
maldan	doğan	doğrudan	zararının	giderilmesini	talep	edebilir.	Satıcı,	kendisine	hiçbir	kusur	
yüklenemeyeceğini	ispat	etmedikçe,	alıcının	diğer	zararlarını	da	ödemekle	yükümlüdür.	

TKHK	m.	11/V	düzenlemesine	göre;	“Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranın-
da bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden 
yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.”	Bu	düzenlemeyle	kanun	koyucu,	dönme	
hâlinde	satış	bedelinin	tüketiciye	derhâl	iade	edilmesini	güvence	altına	almıştır.

105	 ASLAN,	s.	117;	ATAY,	s.	112;	KARA,	s.	755;	ZEVKLİLER/GÖKYAYLA,	s.	134;	ZEVKLİLER/ÖZEL,	s.	176.	Bu	yön-
de	bkz.	Yargıtay	13.	HD,	E.	2015/14635,	K.	2016/22900,	T.	07.12.2016;	“6502 Sayılı Tüketicinin Korunması 
Hakkındaki kanunun tüketicinin seçimlik hakları başlıklı 11. maddesine göre tüketiciye tanınan haklar yenilik 
doğurucu yani tüketilen haklardan olup, tüketici bunlardan ancak birini seçebilir. Davacının terditli talebi de 
bulunmamaktadır. Mahkemece, davacıya satılan televizyonun davalıya iade edilerek ayıpsız misli ile değişti-
rilmesine, bunun mümkün olmaması halinde bedelinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine dair hüküm 
terditli karar mahiyetinde olup, mahkemece davacının, televizyonun ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebi göz 
önüne alınarak karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde terditli şekilde hüküm usul ve yasaya aykırı olup boz-
mayı gerektirir.”,	(www.kazanci.com).	Ayrıca	bkz.	ATAY,	s.	117.

106	 Bkz.	TKHK	m.	11’in	gerekçesi.	Ayrıca	bkz.	İNCEOĞLU,	s.	183;	ATAMER/BAŞ,	s.	41.
107	 YAVUZ/ACAR/ÖZEN,	s.	96;	ATAY,	s.	123.	
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bb. Ayıp Oranında Satış Bedelinden İndirim İsteme
Tüketici,	satılanı	alıkoyarak,	ayıp	nedeniyle	malın	değerinde	meydana	gelen	azalma	ora-

nında	satış	bedelinden	indirim	talep	edebilir.	Satış	bedelinden	yapılacak	indirim,	nispî	yön-
teme	göre	hesaplanır108.	Bu	yönteme	göre,	malın	ayıpsız	değeri	ile	ayıplı	değerinin	birbirine	
oranı	belirlenir	ve	bu	oran	satış	bedeline	uygulanarak	indirimli	satış	bedeli	tespit	edilir.	Söz-
leşmede	kararlaştırılan	satış	bedeliyle	indirimli	satış	bedeli	arasındaki	fark,	satış	bedelin-
den	yapılacak	indirim	miktarını	oluşturur109.	Tüketici	bu	hakkı	kullandığında,	satıcı	için	bu	
indirim	miktarını	tüketiciye	iade	etme	borcu	doğar110.

cc. Satılanın Ücretsiz Onarılmasını İsteme
Tüketici,	bütün	masrafları	satıcıya	ait	olmak	üzere	satış	konusunun	ücretsiz	onarılması-

nı,	diğer	bir	ifadeyle	satış	konusundaki	ayıbın	giderilmesini	isteyebilir.	Bu	hak	kullanıldığın-
da,	onarım	için	sarf	edilecek	emeğe	ve	kullanılacak	malzemeye	ilişkin	masraflara	tamamen	
satıcı	katlanır111.	Fakat	tüketicinin	bu	hakkı	kullanabilmesi	 için,	onarımın	satıcı	yönünden	
aşırı	masrafı	gerektirmiyor	olması	şarttır	(TKHK	m.	11/I).	Diğer	yandan	ücretsiz	onarım,	
satıcı	 için	 orantısız	 güçlükleri	 beraberinde	 getiriyorsa,	 tüketici	 yine	 bu	 hakka	 başvurma	
imkânını	kaybeder	(TKHK	m.	11/III).	Bu	hâlde	Kanun,	tüketicinin	ancak	sözleşmeden	dön-
me	ve	ayıp	oranında	bedelden	indirim	taleplerini	kullanabileceğini	öngörmüştür	(TKHK	m.	
11/III,	 c.1).	Kanun	koyucu,	somut	olayda	bir	orantısız	güçlüğün	bulunup	bulunmadığının	
tespitinde	yararlanılacak	ölçütleri	de	belirlemiştir.	TKHK	m.	11/III’ün	ikinci	cümlesine	göre	

108	 Yargıtay	da	yerleşik	içtihatlarında	nispî	yöntemi	uygulamaktadır.	Örnek	olarak	bkz.	13.	HD,	E.	2018/2513,	
K.	 2020/3180,	 T.	 11.03.2020:	 “Ayıp nedeniyle satış bedelinden indirilecek miktarın tespitinde, doktrinde, 
“mutlak ...”, “nisbi ...” ve “tazminat metodu” adıyla bilinen değişik görüşler mevcutsa da, gerek Dairemiz ge-
rekse Yargıtay tarafından öteden beri uygulanan “nispi ...” olarak adlandırılan hesaplama yöntemi benimsen-
mektedir. Bu metoda göre; satış tarihi itibariyle satılanın, ayıpsız ve ayıplı değerleri arasındaki oranın, satış 
bedeline yansıma miktarı belirlenmektedir. Başka bir ifade ile satılanın, tarafların kararlaştırdıkları satış be-
deli gözetilmeksizin, satış tarihi itibariyle gerçek ayıpsız rayiç değeri ile, ayıplı haldeki rayiç değeri ayrı ayrı 
belirlenerek, bu iki değerin birbirine bölünmesi suretiyle elde edilecek oran, satış bedeline uygulanmaktadır.”,	
(www.kazanci.com).	Aynı	yönde	ayrıca	bkz.	13.	HD,	E.	2014/20089,	K.	2015/13015,	T.	22.04.2015,	(www.
kazanci.com).

109	 Nispî	yönteme	ilişkin	bkz.	EREN,	s.	149;	KARA,	s.	776-777;	ZEVKLİLER/ÖZEL,	s.	179-180.	“Ayıplı mallarda 
indirilecek miktarın tespitinde; doktrinde, “mutlak metod”, “nisbi metod” ve “tazminat metodu” adıyla bilinen 
değişik görüşler mevcutsa da, Dairemizce, Yargıtay tarafından öteden beri uygulanan “nispi metod” olarak 
adlandırılan hesaplama yöntemi benimsenmektedir. Bu metoda göre; satış tarihi itibariyle satılanın, ayıp-
sız ve ayıplı değerleri arasındaki oranın, satış bedeline yansıma miktarı belirlenmektedir. Başka bir ifade ile 
satılanın, tarafların kararlaştırdıkları satış bedeli gözetilmeksizin, satış tarihi itibariyle gerçek ayıpsız rayiç 
değeri ile, mevcut ayıplı haldeki rayiç değeri ayrı ayrı belirlenerek, bu iki değerin birbirine bölünmesi suretiyle 
elde edilecek oran, satış bedeline uygulanmaktadır.”	(3.	HD,	2020/4127	E.,	2020/5680	K.,	08/10/2020	T.),	
(karararama.yargitay.gov.tr).	

110	 GÜMÜŞ,	Şerh,	s.	113.
111	 ASLAN,	B.,	s.	178;	ÇABRİ,	s.	256-257;	İNCEOĞLU,	s.	193.	Bilirkişi	ve	vekâlet	ücretleri	gibi	dava	masrafla-

rının	da	bu	kapsamda	satıcıya	yükletileceği	kabul	edilmektedir.	Bu	yönde	bkz.	ZEVKLİLER/ÖZEL,	s.182.	
Ayrıca	bkz.	Garanti	Belgesi	Yönetmeliği	(RG,	S.	29029,	T.	13.06.2014)	m.	8/I:	“Tüketicinin, Kanunun 11 inci 
maddesinde yer alan seçimlik haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, 
değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını 
yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür”.
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bu	değerlendirmede	malın	ayıpsız	değeri,	ayıbın	önemi	ve	diğer	seçimlik	haklara	başvurma-
nın	tüketici	açısından	sorun	oluşturup	oluşturmayacağı	göz	önünde	bulundurulur.

TKHK	m.	11/II’de,	ücretsiz	onarım	hakkının,	satıcının	yanı	sıra	üretici	ve	ithalatçıya	karşı	
da	kullanılabileceği	düzenlenmiştir.	Hükme	göre;	“Ücretsiz	onarım	veya	malın	ayıpsız	misli	
ile	değiştirilmesi	hakları	üretici	veya	ithalatçıya	karşı	da	kullanılabilir.	Bu	fıkradaki	hakla-
rın	yerine	getirilmesi	konusunda	satıcı,	üretici	ve	ithalatçı	müteselsilen	sorumludur.	Üretici	
veya	 ithalatçı,	malın	 kendisi	 tarafından	piyasaya	 sürülmesinden	 sonra	 ayıbın	doğduğunu	
ispat	ettiği	takdirde	sorumlu	tutulmaz.”

TKHK	m.	11/IV’te	ise,	satıcının,	üreticinin	ya	da	ithalatçının	ücretsiz	onarım	talebini	ye-
rine	getirirken	uymak	zorunda	oldukları	süreler	belirlenmiştir.	Anılan	düzenleme	uyarınca;	
“Ücretsiz	onarım	veya	malın	ayıpsız	misli	 ile	değiştirilmesi	haklarından	birinin	 seçilmesi	
durumunda	bu	talebin	satıcıya,	üreticiye	veya	ithalatçıya	yöneltilmesinden	itibaren	azami	
otuz	iş	günü,	konut	ve	tatil	amaçlı	taşınmazlarda	ise	altmış	iş	günü	içinde	yerine	getirilmesi	
zorunludur.	Ancak,	bu	Kanunun	58	inci	maddesi	uyarınca	çıkarılan	yönetmelik	eki	listede	
yer	alan	mallara	 ilişkin,	 tüketicinin	ücretsiz	onarım	talebi,	yönetmelikte	belirlenen	azami	
tamir	süresi	içinde	yerine	getirilir.	Aksi	hâlde	tüketici	diğer	seçimlik	haklarını	kullanmakta	
serbesttir.”	Görüldüğü	üzere	Kanun,	ücretsiz	onarım	talebinin	yöneltilmesinden	başlayarak	
taşınırlarda	azamî	otuz	iş	günü,	konut	ve	tatil	amaçlı	taşınmazlarda	ise	azamî	altmış	iş	günü	
içinde	karşılanmaması	hâlinde,	tüketicinin	diğer	seçimlik	haklarını	kullanmasına	imkân	ta-
nımıştır.	Bu	düzenleme,	seçimlik	haklardan	birisi	kullanıldıktan	sonra	artık	diğerlerine	baş-
vurulamayacağı	kuralına	istisna	oluşturmaktadır.

Onarım	talebinin	tercih	edildiği	ihtimale	ilişkin	bir	diğer	düzenleme	ise,	“Garanti	belgesi”	
başlıklı	TKHK	m.	56	hükmünün	üçüncü	 fıkrasında	yer	almaktadır.	Hükme	göre;	 “Tüketici 
bu Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen seçimlik haklarından onarım hakkını kullanmışsa, 
malın garanti süresi içinde tekrar arızalanması veya tamiri için gereken azami sürenin aşıl-
ması veya tamirinin mümkün bulunmadığının anlaşılması hâllerinde 11 inci maddede yer alan 
diğer seçimlik haklarını kullanabilir. Satıcı tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine 
getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.”

dd. Satılanın Ayıpsız Bir Misli ile Değiştirilmesini İsteme
Tüketici,	eğer	imkân	varsa,	yani	satılanın	ayıpsız	bir	misli	mevcutsa,	ayıpsız	misliyle	de-

ğiştirme	hakkını	kullanabilir112.	Ancak	TKHK	m.	11/III	uyarınca	ayıpsız	misliyle	değiştirme	

112	 	“…Tüketici, satın aldığı aracın sıfır kilometre araçlardan haklı olarak bekleneceği üzere, hasarsız olduğu düşüncesi 
ile sözleşmeyi imzalamış ve bu niteliğe göre bedelini ödemiştir. Ne var ki araç satış öncesi aşamada hasar görmesi 
yahut kusurlu imal edilmesi nedeniyle işlem görmüş ve bilirkişi tarafından da tespit edildiği üzere renk farklılığı 
olmaması için bagaj kapağına da boya taşırılarak ve boyanın orijinalliği bozularak kusurlu onarımlarla ayıp giz-
lenmek istenmiştir. Oysa 4077 sayılı Kanun’un 4. maddesinin altıncı fıkrasının birinci cümlesi gereği, satışa ayıplı 
şekilde sunulan malda bu yöne ilişkin bir açıklama ve uyarının bulunması zorunludur. Gerek ayıbın açıklanan bu 
mahiyeti gerekse kusurlu onarımlarla kendisinden gizlenen ayıbın satımdan çok kısa bir süre sonra ortaya çıkması 
ve hemen akabinde tüketicinin hakkını elde edebilmek için tüm yasal yolları takip etmesi göz önünde bulundu-
rulduğunda somut olay bakımından malın ayıpsız misli ile değişimine karar verilmesinin hukuka uygun olduğu 
sonucuna varılmıştır.”	(HGK,	2017/633	E.,	2020/663	K.,	23.09.2020	T.),	(karararama.yargitay.gov.tr).	
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satıcı	 için	 orantısız	 güçlükleri	 beraberinde	 getiriyorsa,	 tüketici	 yine	 bu	 hakka	 başvurma	
imkânını	kaybeder.	Bu	hâlde	tüketici,	sözleşmeden	dönme	veya	ayıp	oranında	bedelden	in-
dirim	haklarından	birini	kullanabilir	 (TKHK	m.	11/III,	 c.	1)113.	 Somut	olayda	bir	orantısız	
güçlüğün	bulunup	bulunmadığı	malın	ayıpsız	değeri,	ayıbın	önemi	ve	diğer	seçimlik	haklara	
başvurmanın	 tüketici	 açısından	 sorun	oluşturup	oluşturmayacağı	 gözetilerek	 tayin	 edilir	
(TKHK	m.11/III,	c.2).

Tüketicinin	Korunması	Hakkında	Kanun	m.	11/II’de,	ayıpsız	misliyle	değiştirme	hakkı-
nın,	satıcının	yanı	sıra	üretici	ve	ithalatçıya	karşı	da	kullanılabileceği	düzenlenmiştir.	Hük-
me	göre;	 “Ücretsiz	 onarım	veya	malın	 ayıpsız	misli	 ile	değiştirilmesi	hakları	 üretici	 veya	
ithalatçıya	karşı	da	kullanılabilir.	Bu	fıkradaki	hakların	yerine	getirilmesi	konusunda	satıcı,	
üretici	ve	ithalatçı	müteselsilen	sorumludur.	Üretici	veya	ithalatçı,	malın	kendisi	tarafından	
piyasaya	sürülmesinden	sonra	ayıbın	doğduğunu	ispat	ettiği	takdirde	sorumlu	tutulmaz.”

Tüketicinin	Korunması	Hakkında	Kanun	m.	 11/IV’te	 ise,	 satıcının,	 üreticinin	 ya	 da	 it-
halatçının	ayıpsız	misliyle	değiştirme	 talebini	yerine	getirirken	uymak	zorunda	oldukları	
süreler	belirlenmiştir.	Anılan	düzenleme	uyarınca;	 “… malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi 
haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yönel-
tilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü 
içinde yerine getirilmesi zorunludur... Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta 
serbesttir.”

b. Tazminat Talebi 
Tüketicinin	Korunması	Hakkında	Kanun	m.	11/VI	uyarınca;	“Tüketici bu seçimlik haklar-

dan biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca 
tazminat da talep edebilir.”	Böylece	tüketiciye,	ayıplı	maldan	bir	zararın	doğmuş	olması	ihti-
malinde,	seçimlik	hakların	yanı	sıra	veya	seçimlik	haklardan	bağımsız	olarak	tazminat	talep	
etme	yetkisi	tanınmıştır114.	Tazminat	diğer	seçimlik	haklarla	birlikte	talep	edilebileceğinden,	
tazminat	talebi	bir	seçimlik	hak	değildir115.

113	 	“…6502 sayılı yasa 11/3. maddesi hükmü ile “Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin 
satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp 
oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayı-
bın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hu-
suslar dikkate alınır.” düzenlemesi yapıldığı gibi yine Türk Borçlar Kanunu’nun 227/4. maddesi hükmü ile 
de “Alıcının, sözleşmeden dönme hakkını kullanması hâlinde, durum bunu haklı göstermiyorsa hâkim, satı-
lanın onarılmasına veya satış bedelinin indirilmesine karar verebilir.” düzenlemesi kanun koyucu tarafından 
öngörülmüş olup, birbirini tamamlayan bu iki hüküm ile yasa koyucu temel hukuk prensibi olarak iyiniyet 
kurallarının hayata geçirilmesini hedeflemekte ve her ne kadar seçimlik hakları yasa ile sayılmış ve bu se-
çimlik hakların içerisinde herhangi birini tercih etme bakımından tüketici serbest bırakılmış ise de, bunun 
sınırı olarak iyiniyet kuralları ve tarafların hak ve menfaatler dengesi nazara alınmak suretiyle sözleşmenin 
ayakta tutulması sağlanırken varlığı tespit ve kabul edilen ayıp nedeniyle tüketicinin bir kayıp veya zarara 
uğramasının da önüne geçilmesi hedeflenmiştir…”	(13.	HD,	2018/3387	E.,	2020/5467	K.,	29/06/2020	T.),	
(karararama.yargitay.gov.tr).	

114	 ATAMER/BAŞ,	s.	51;	AYDOĞDU,	Tüketici	Hukuku	Dersleri,	s.	176	vd.;	ÇABRİ,	s.	270;	EREN,	s.	158;	İNCEOĞLU,	
s.	184;	ZEVKLİLER/ÖZEL,	s.	182,	183.	

115	 ZEVKLİLER/ÖZEL,	s.	176.



TÜKETİCİ HUKUKUNDA UZMAN ARABULUCULUK

38

Kanun	koyucu	 tazminat	 talebinin	hukukî	dayanağı	olarak	6098	sayılı	TBK	hükümlerine	
işaret	etmiştir.	Tüketici	sözleşmeden	dönme	hakkını	kullanmışsa,	bu	atıf	TBK	m.	229’a	yapıl-
mış	sayılır116.	Bu	çerçevede	tüketici,	satıcı	ayıplı	ifada	kusursuz	olsa	dahi,	ayıplı	maldan	doğan	
doğrudan	zararının	giderilmesini	talep	edebilir	(TBK	m.	229/I,	b.	3).	Satıcı	kusursuz	olduğunu	
ispat	etmedikçe,	tüketicinin	dolaylı	zararlarını	da	tazmin	etmek	zorundadır	(TBK	m.	229/II).

Sözleşmeden	dönme	dışındaki	seçimlik	haklardan	birinin	kullanılması	hâlinde	ise	tazmi-
nat	talebinin	dayanağını	TBK	m.	112	oluşturur.	Bu	çerçevede,	zararın	doğrudan	veya	dolaylı	
olmasına	 göre	bir	 ayrım	yapılmaksızın	 satıcı,	 kendisine	hiçbir	 kusur	 yükletilemeyeceğini	
ispat	etmedikçe,	tüketicinin	ayıp	nedeniyle	uğradığı	zararları	gidermekle	yükümlü	olur.	Se-
çimlik	haklardan	hiçbiri	kullanılmaksızın	tazminat	talep	edilmesi	hâlinde	de	yine	TBK	m.	
112	uygulanır117.

c. Zamanaşımı
Ayıplı	maldan	sorumluluğun	tâbi	olduğu	zamanaşımı,	TKHK	m.	12/I’de	düzenlenmiştir.	

Hükme	göre;	“Kanunlarda veya taraflar arasındaki sözleşmede daha uzun bir süre belirlen-
mediği takdirde, ayıplı maldan sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın 
tüketiciye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir. Bu süre konut veya tatil 
amaçlı taşınmaz mallarda taşınmazın teslim tarihinden itibaren beş yıldır118.”	Görüldüğü	üze-
re	TKHK,	zamanaşımı	sürelerinin	başlangıcını	hem	taşınırlar	hem	taşınmazlar	bakımından	
malın	 tüketiciye	 teslim	 tarihi	olarak	belirlemiştir.	Kanun	koyucu,	bu	 tercihiyle,	 taşınmaz-
lar	bakımından	zamanaşımını	mülkiyetin	geçişi	 tarihinden	başlatan	TBK	m.	244/III	hük-
münden	farklı	bir	esas	benimsemiştir.	Diğer	yandan	düzenlemede	hem	taşınırlar	hem	de	
taşınmazlar	bakımından	açıkça	 teslim	kavramının	kullanılması	karşısında,	 zilyetliğin	 tes-
limsiz	devri	ihtimalinde	zamanaşımının	işlemeye	başlamayacağı	kabul	edilmelidir.	Diğer	bir	
ifadeyle	zamanaşımı	sürelerinin	işlemeye	başlaması	için,	tüketicinin	sözleşme	konusu	mal	
üzerinde	dolaysız	zilyetlik	kurmuş	olması	şarttır119.

Kanun	koyucu,	TKHK	m.	12/I’de	yer	verdiği	 “Kanunlarda veya taraflar arasındaki söz-
leşmede daha uzun bir süre belirlenmediği takdirde”	ibaresiyle,	Kanun’da	öngörülen	zama-
naşımı	 sürelerinin	 sözleşmeyle	 uzatılabileceğini,	 ancak	 kısaltılamayacağını	 hüküm	 altına	
almıştır120.	İkinci	el	satışlar	ise	bu	kuralın	istisnasını	oluşturur.	Bu	tür	satışlarda	zamanaşımı	

116	 Aynı	yönde	bkz.	ÇABRİ,	s.	272;	ZEVKLİLER/ÖZEL,	s.	184,	185.	Ayrıca	karş.	ASLAN,	s.	136.
117	 Aynı	yönde	bkz.	ZEVKLİLER/ÖZEL,	s.	186.
118	 	Eksik	 ifa	 durumunda	 ise	 genel	 hükümler	uygulanır.	Bu	 yönde	bkz.	 “Davacı tüketicinin, kendisine teslim 

edileceğinin sözleşme ve tanıtım materyalleri ile taahhüt edildiğini iddia ettiği sosyal donatı alanlarının mül-
kiyeti site sakinlerine ait olmayan taşınmaz üzerinde yapılmasının satın alınan taşınmazda değer kaybı yarat-
tığını ileri sürerek açtığı davanın yukarıda yapılan açıklamalar ve 4077 sayılı TKHK’nın “Bu Kanunda hüküm 
bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır” şeklindeki 30. maddesi hükmü gereği ihbar koşuluna bağlı 
olmaksızın BK’nın 125. maddesinde düzenlenen on yıllık genel zamanaşımı süresine tabi eksik ifa iddiası ola-
rak değerlendirilmesi gerekir.”	HGK,	(2019/516	E.,	2020/540	K.),	(karararama.yargitay.gov.tr).	

119	 Aynı	yönde	bkz.	GÜMÜŞ,	Şerh,	s.	126.
120	 Aynı	yönde	bkz.	ASLAN,	s.	123;	ATAY,	s.	155.
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sürelerinin	kısaltılması	mümkündür121.	Fakat	TKHK	m.	12/II	uyarınca;	“Bu Kanunun 10 uncu 
maddesinin üçüncü fıkrası saklı olmak üzere ikinci el satışlarda satıcının ayıplı maldan sorum-
luluğu bir yıldan, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallarda ise üç yıldan az olamaz.”

Nihayet	TKHK	m.	12/III’e	göre;	 “Ayıp, ağır kusur ya da hile ile gizlenmişse zamanaşımı 
hükümleri uygulanmaz.”	Bu	düzenlemeyle	gerek	taşınır	gerekse	taşınmaz	mallar	bakımın-
dan	ayıp	satıcı	tarafından	kasten	gizlenmiş	veya	satıcı	ayıplı	ifaya	ağır	ihmaliyle	yol	açmış-
sa,	 satıcının	zamanaşımı	def’i	 ileri	 sürerek	sorumluluktan	kurtulamayacağı	hüküm	altına	
alınmıştır122.

II. AYIPLI HİZMET SUNUMLARINA KARŞI TÜKETİCİNİN 
KORUNMASI

A. HİZMET KAVRAMI

6502	sayılı	Tüketicinin	Korunması	Hakkında	Kanun	(TKHK)	m.	3/I,	b.	d’ye	göre	hizmet;	
“Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dı-
şındaki her türlü tüketici işleminin konusunu”	ifade	eder.	Bu	tanım	uyarınca	TKHK	anlamında	
bir	tüketici	işleminin	konusunun	hizmet	olarak	nitelendirilebilmesi	için	iki	şartın	gerçekleş-
mesi	gerekir.	Bu	şartlardan	ilki	işlemin	bir	ücret	veya	menfaat	karşılığında	yapılması	ya	da	
yapılmasının	taahhüt	edilmesidir.	Bu	bağlamda,	karşılığında	bir	ücret	ya	da	menfaat	sağlan-
maksızın,	örneğin	hatır	için,	yardım	veya	ahlaki	bir	görevi	yerine	getirmek	amacıyla	yapılan	
işlemler,	TKHK	anlamında	hizmet	niteliği	taşımaz123.	İkinci	şartı	ise,	mal	sağlama	niteliğin-
de	bir	tüketici	işleminin	söz	konusu	olmaması	oluşturmaktadır.	Kanun	koyucu	burada,	mal	
sağlama	anlamını	taşıyan	işlemler	dışında	tüm	işlemleri	hizmet	kavramı	kapsamına	almak	
suretiyle,	hizmet	kavramına	son	derece	geniş	bir	içerik	atfetmiştir.	Vekâlet	sözleşmesi,	eser	
sözleşmesi,	taşıma	sözleşmesi	ve	yayım	sözleşmesi	gibi	iş	görme	sözleşmelerinin	kapsamı-
na	giren	her	türlü	iş	görme	faaliyeti,	hizmet	kavramının	kapsamına	dâhil	edilmiştir124.

Tüketicinin	Korunması	Hakkında	Kanun’un	kapsamına	dâhil	olan	hizmetlere	örnek	ola-
rak;	sağlık	hizmetleri	(doktor	muayenesi,	veteriner	muayenesi	vb.),	eğitim	hizmetleri	(özel	
eğitim	kurumlarının	verdiği	eğitim	vb.),	konaklama	ve	barınma	hizmetleri	(otel,	pansiyon	
vb.),	 taşıma	 hizmetleri	 (otobüs,	 taksi	 vb.),	 malların	 saklanması,	 korunması	 ve	 bakımına	
ilişkin	 hizmetler,	 eğlence	 hizmetleri	 (sinema,	 tiyatro,	 konser,	 spor	 müsabakaları,	 düğün	

121	 Karş.	ÇABRİ,	s.	280,	281.
122	 KARA,	s.	799,	800;	YAVUZ,	s.	163.	Bu	durumda	TBK	m.	146	uyarınca	on	yıllık	zamanaşımı	süresinin	uygu-

lanacağı	yönünde	bkz.	ÇABRİ,	s.	282,	283;	GÜMÜŞ,	Şerh,	s.	126-129.	Bir	yapının	ayıplı	olmasından	doğan	
davalar	ise,	mülkiyetin	geçmesinden	başlayarak	satıcının	ağır	kusuru	varsa	yirmi	yılın	geçmesiyle	zamana-
şımına	uğrar	(TBK	m.	244/III).	

123	 ASLAN,	s.	8;	KARA,	s.	126-127.
124	 ATAY,	s.	160.	TKHK	açısından	hizmet	kavramına	 ilişkin	değerlendirme	ve	eleştiriler	 için	ayrıca	bkz.	BAŞ	

SÜZEL,	s.	967	vd.;	ÇAĞLAYAN,	s.	358-359.
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organizasyonu	vb.),	sanatçı	ve	zanaatkârların	verdiği	hizmetler	(ressamın	resim	yapması,	
kuaförlük,	terzilik,	tamircilik	vb.),	tercüme	faaliyetleri,	imal	ve	inşa	işleri,	avukatlık,	mimar-
lık	ve	mühendislik	faaliyetleri	gösterilebilir125.

B. AYIPLI HİZMET KAVRAMI

1. Genel Olarak 
Tüketicinin	Korunması	Hakkında	Kanun	m.	3/I,	b.	d’ye	göre	konusu	hizmet	sağlanması	

olan	tüketici	işlemlerinin	ayıplı	olarak	gerçekleştirilmesi	hâlinde	ayıplı	hizmetten	söz	edilir.	
6502	sayılı	TKHK	ayıplı	hizmeti,	ayıplı	maldan	ayrı	olarak,	özel	hükümler	sevk	etmek	sure-
tiyle	düzenleme	yoluna	gitmiştir.	Ayıplı	hizmetlere	ilişkin	düzenlemeler,	Kanun’un	üçüncü	
kısmının	birinci	bölümünde	yer	alan	ayıplı	mala	ilişkin	hükümlerden	(TKHK	m.	8-12)	he-
men	sonra,	üçüncü	kısmın	ikinci	bölümünde	(TKHK	m.	13-16)	yer	almaktadır.	

Ayıplı	hizmet,	TKHK	m.	13’te	tanımlanmıştır.	TKHK	m.	13/I’e	göre;	“Ayıplı hizmet, sözleş-
mede belirlenen süre içinde başlamaması veya taraflarca kararlaştırılmış olan ve objektif ola-
rak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan hizmettir.”		
TKHK	m.	13/II’ye	göre	ise;	“Hizmet sağlayıcısı tarafından bildirilen, internet portalında veya 
reklam ve ilanlarında yer alan özellikleri taşımayan ya da yararlanma amacı bakımından de-
ğerini veya tüketicinin ondan makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran 
maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren hizmetler ayıplıdır.”

Tüketicinin	Korunması	Hakkında	Kanun	m.	13’ten	hareketle	hizmet	sağlanması	bakımın-
dan	ayıp,	bir	hizmetin,	sağlayıcının	bildirdiği	nitelikleri	taşımaması	veya	kullanım	amacı	ba-
kımından	değerini	veya	bunlardan	beklenen	faydaları	ortadan	kaldıran	ya	da	önemli	ölçüde	
azaltan	eksikliklere	sahip	bulunması	olarak	tanımlanabilir126.

2. Ayıp Olarak Nitelendirilen Haller 
Tüketicinin	Korunması	Hakkında	Kanun	m.	13	bir	bütün	olarak	incelendiğinde,	bir	hiz-

metin	ayıplı	olarak	kabul	edildiği	dört	 farklı	 ihtimal	göze	çarpmaktadır.	Bunlar;	hizmetin	
sözleşmede	belirtilen	süre	 içinde	başlamaması,	 taraflarca	kararlaştırılmış	olan	özellikleri	
taşımaması,	 sağlayıcı	 tarafından	bildirilen	özellikleri	 taşımaması	 ve	objektif	 olarak	 sahip	
olması	gereken	özellikleri	taşımaması	şeklinde	ifade	edilebilir.

a. Hizmetin Sözleşmede Belirtilen Süre İçinde Başlamaması
Tüketicinin	Korunması	Hakkında	Kanun’un	 bir	 hizmeti	 ayıplı	 olarak	 nitelendirdiği	 ilk	

durum,	hizmetin	sözleşme	ile	belirlenen	süre	içinde	başlamamasıdır.	Esasında	geç	ifaya	yol	

125	 Hizmet	kavramının	örneklendirilmesi	için	bkz.	ÇABRİ,	s.	29-30;	ZEVKLİLER/ÖZEL,	s.	101-102.
126	 Genel	 olarak	 ayıp	 kavramına	 ilişkin	 bkz.	 EREN,	 s.	 107;	 GÜMÜŞ,	 Borçlar	 Özel,	 C.	 I,	 s.	 68;	 ZEVKLİLER/

GÖKYAYLA,	s.	120.	Yargıtay	3.	HD	bir	kararında;	“davacının aracına davalı ... Sanayi ve Ticaret A.Ş.’in çalışanı 
tarafından motorin yerine benzin konulması şeklinde gerçekleşen olayda”	ayıplı	hizmet	nitelemesi	yapmıştır.	
(2020/3188	E.,	2020/4776	K.,	24.09.2020),	(karararama.yargitay.gov.tr).	
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açacak	olan	ve	bu	bağlamda	temerrüt	kapsamında	ele	alınması	gereken	bu	durum127,	TKHK	 
m.	13/I	tarafından	ayıp	olarak	nitelendirilmiştir.	Bu	çerçevede,	sağlanmaya	başlaması	için	
belirli	bir	tarih	veya	tarih	aralığı	belirlenen	hizmetlerin	sağlanmasına	bu	tarih	ya	da	tarih	
aralığında	başlanmaması	hâlinde,	anılan	hizmet	TKHK	bağlamında	ayıplı	olarak	kabul	edilir.	

b. Hizmetin Taraflarca Kararlaştırılmış Olan Özellikleri Taşımaması
Tüketicinin	Korunması	Hakkında	Kanun	m.	13	anlamında	ayıplı	bir	hizmetin	gündeme	

geleceği	diğer	durum,	hizmetin	taraflarca	sözleşmede	kararlaştırılmış	olan	özellikleri	taşı-
mamasıdır.	Bu	ihtimalde	hizmet,	tarafların	sözleşme	kurulurken	üzerinde	anlaştıklarından	
farklı	bir	 şekilde	 sağlanmakta,	 sözleşmeyle	belirlenen	nitelikleri	bünyesinde	barındırma-
maktadır.	Eğitimin	sözleşmede	yüz	yüze	verileceği	kararlaştırılmasına	rağmen	uzaktan	eği-
tim	şeklinde	gerçekleştirilmesi	veya	 sözleşmede	kararlaştırılan	 şarkıların	düğünde	çalın-
maması,	bu	kapsamda	değerlendirilebilecek	örneklerdir.

c. Hizmetin Sağlayıcı Tarafından Bildirilen Özellikleri Taşımaması
Sağlanan	hizmetin	sağlayıcı	tarafından	bildirilen	özellikleri	taşımaması	hâlinde	de	ayıplı	

hizmet	söz	konusu	olur.	Burada,	genel	olarak	ayıp	kavramının	görünüm	biçimlerinden	olan,	
bildirilen	(vadedilen,	zikredilen)	niteliklerde	bir	eksiklik128	söz	konusudur129.	Söz	konusu	bil-
dirim	ciddi	nitelik	taşımalı,	yani	tüketicinin	sözleşmeyi	akdetmeye	karar	vermesinde	etkili	
olmalıdır130.	Esasında	bu	hâlde,	sözleşme	kurulurken	bildirilen	niteliklerin	tüketici	tarafın-
dan	açıkça	veya	örtülü	biçimde	kabulü	söz	konusu	olduğundan,	anılan	nitelikler	sözleşme-
nin	içeriğine	dâhildir131.	Dolayısıyla	burada	da	ayıp,	hizmetin	sözleşmede	taraflarca	karar-
laştırılmış	olan	özellikleri	taşımamasından	kaynaklanmaktadır.	Gerçekten	TKHK	m.	13’ün	
gerekçesinde	de;	“Bu düzenleme ile hizmetin, sağlayıcı tarafından bildirilen veya reklam ve 
ilânlarında yer alan niteliklere sahip olacağının da taraflarca kararlaştırılmış olduğu kabul 
edilmiştir”	ifadesiyle	bu	esas	vurgulanmıştır.

Tüketicinin	Korunması	Hakkında	Kanun	m.	13/II,	hizmet	sağlayıcısı	tarafından	yapılan	
bildirimin	sözleşme	kurulurken	taraflar	arasında	yapılmasını	şart	koşmamıştır.	Düzenleme-
de,	tüketicilere	ulaşmak	amacıyla	sıklıkla	kullanılan	internet	portalları,	reklamlar	ve	ilanlar	
özel	olarak	zikredilmiş;	bu	araçlarla	 tüketiciye	vadedilen	niteliklerin	bulunmamasının	da	
hizmeti	ayıplı	hâle	getireceği	öngörülmüştür.

Tanıtım	broşürlerinde	veya	internet	sitesinde	odalarda	klima	bulunduğu	belirtilmesine	
rağmen	konaklanan	otelin	odalarında	klimanın	mevcut	olmaması,	bu	 tür	bir	ayıba	örnek	
olarak	gösterilebilir.

127	 Konu	hakkında	bilgi	ve	değerlendirme	için	bkz.	BAŞ	SÜZEL,	s.	979.
128	 Bildirilen	niteliklerdeki	eksiklik	şeklinde	ortaya	çıkan	ayıp	hakkında	bilgi	için	bkz.	ZEVKLİLER/GÖKYAYLA,	

s.	122.
129	 ÖZEL,	s.	138.
130	 ARAL/AYRANCI,	s.	107;	AYDOĞDU/KAHVECİ,	s.	137-138;	EREN,	s.	107.
131	 EREN,	s.	107.
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d. Hizmetin Objektif Olarak Sahip Olması Gereken Özellikleri Taşımaması
Hizmetin	objektif	olarak	 sahip	olması	gereken	özellikleri	 taşımaması	da	hizmeti	ayıp-

lı	hâle	getirir.	Burada,	sözleşmede	kararlaştırılmasa	veya	sağlayıcı	tarafından	bildirilmese	
bile,	objektif	olarak	taşımak	durumunda	olduğu	nitelikleri	taşımayan	bir	hizmet	söz	konu-
sudur.	Anılan	nitelikler,	hizmetin	kullanılması	veya	hizmetten	yararlanılması	için	o	hizmette	
bulunması	gereken	özelliklerdir132.	Dolayısıyla	tüketicinin	hizmetten	bu	nitelikleri	bekleme-
si	makul	kabul	edilir.	Bu	niteliklerin	yokluğu,	yararlanma	amacı	bakımından	hizmetin	değe-
rini	veya	tüketicinin	ondan	beklediği	faydaları	azaltmakta	veya	ortadan	kaldırmakta	(TKHK	 
m.	13/II),	bu	da	hizmetin	ayıplı	olmasına	yol	açmaktadır.	Bir	konserde	ses	sisteminin	çalış-
maması,	bu	tür	bir	ayıba	örnek	olarak	gösterilebilir.

Hizmetin	yararlanma	amacı	bakımından	değerini	veya	tüketicinin	ondan	beklediği	fay-
daları	azaltan	ya	da	ortadan	kaldıran	eksiklik	maddî,	hukukî	ya	da	ekonomik	nitelikte	olabi-
lir	(TKHK	m.	13/II).	Eksikliğin	niteliğine	göre;	maddî,	hukukî	ve	ekonomik	ayıptan	söz	edilir.	
Maddî	(cismanî)	ayıp,	fiziksel	olarak	hizmetin	sağlanmasına	ilişkin	eksiklikleri	 ifade	eder.	
Hukukî	ayıp,	hizmetin	sunulmasına	engel	olan,	hizmetten	yararlanma	olanağını	yok	eden	
kamu	hukuku	kısıtlamalarıdır.	Ekonomik	ayıp	ise,	hizmetten	beklenen	ekonomik	faydanın,	
gelirin	elde	edilememesi	hâlinde	söz	konusu	olur133.		

C. SAĞLAYICININ AYIPLI HİZMETTEN SORUMLULUĞU

1. Genel Olarak 
“Ayıplı hizmetten sorumluluk”	başlığını	taşıyan	TKHK	m.	14’ün	ilk	fıkrasında;	“Sağlayıcı, 

hizmeti sözleşmeye uygun olarak ifa etmekle yükümlüdür”	düzenlemesine	yer	verilmiştir.	Bu-
radan	çıkan	sonuç,	sözleşmeye	uygun	olarak	ifa	edilmeyen	hizmetin	ayıplı	nitelik	taşıyacağı	
ve	sağlayıcının	sorumluluğuna	yol	açacağı	yönündedir.	

Hizmetin	ayıplı	olup	olmadığının	tayininde	hizmetin	tüketiciye	sağlandığı	an	esas	alınır134.	
Tüketicinin	Korunması	Hakkında	Kanun	m.	14/II’de,	sağlayıcıya,	kendisinden	kaynaklan-

mayan	reklam	yoluyla	yapılan	açıklamalar	nedeniyle	doğan	ayıptan	sorumluluktan	kurtul-
ma	imkânı	tanıyan	bir	düzenlemeye	yer	verilmiştir.	Buna	göre	sağlayıcı,	aşağıdaki	durum-
larda,	kendisinden	kaynaklanmayan	bir	reklam	aracılığıyla	bildirilen	niteliklerin	hizmette	
bulunmaması	ihtimalinde	ayıp	dolayısıyla	sorumlu	tutulamaz:

■ Sağlayıcı,	kendisinden	kaynaklanmayan	reklam	yoluyla	yapılan	açıklamalardan	haber-
dar	olmadığını	ve	haberdar	olmasının	da	kendisinden	beklenemeyeceğini	ispatlarsa.

■ Sağlayıcı,	 yapılan	açıklamanın	 içeriğinin	 sözleşmenin	kurulduğu	 tarihte	düzeltilmiş	
olduğunu	ispatlarsa.

■ Sağlayıcı,	sözleşmenin	kurulması	kararının	bu	açıklama	ile	nedensellik	bağı	içermedi-
ğini	ispatlarsa.

132	 EREN,	s.	110.
133	 Maddî,	hukukî	ve	ekonomik	ayıp	hakkında	geniş	bilgi	için	bkz.	AYDOĞDU/KAHVECİ,	s.	134-136;	GÜMÜŞ,	

Borçlar	Özel,	C.	I,	s.	72-74;	ZEVKLİLER/ÖZEL,	s.	190.
134	 ÖZEL,	s.	139.
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Madde	gerekçesinde	açıkça	belirtildiği	üzere135,	yukarıdaki	üç	durumdan	birinin	sağlayıcı	
tarafından	ispatlanması	hâlinde	kanun	koyucu,	artık	reklamda	yer	alan	bildirim	ve	taahhüt-
lerin	sözleşmenin	 içeriğine	dâhil	bulunmayacağından	hareket	etmiştir.	Bu	nedenle	anılan	
niteliğin	eksikliği,	ayıp	olarak	kabul	edilmemektedir136.

Ayıplı	mala	ilişkin	düzenlemeler	(TKHK	m.	8-12),	niteliğine	uygun	düştüğü	ölçüde	ayıplı	
hizmetler	bakımından	da	uygulanır137.

2. Tüketicinin Seçimlik Hakları 
Tüketicinin	Korunması	Hakkında	Kanun	m.	 15/I,	 ayıplı	 hizmet	 durumunda	 tüketiciye	

dört	seçimlik	hak	tanımıştır.	Bunlar;	hizmetin	yeniden	görülmesi,	hizmet	sonucu	ortaya	çı-
kan	eserin	ücretsiz	onarımı,	ayıp	oranında	bedelden	indirim	ve	sözleşmeden	dönmedir.

Ayıplı	hizmet	ihtimalinde	tüketiciye	tanınan	seçimlik	haklar,	tek	taraflı	ve	varması	gere-
ken	bir	irade	açıklamasıyla	kullanılabilir.	Tüketicinin	irade	açıklaması	sağlayıcının	hâkimiyet	
alanına	ulaştığı	anda	hüküm	ve	sonuçlarını	doğurur.	Tüketici,	TKHK	m.	15/II’de	çizilen	sı-
nıra	uymak	kaydıyla	seçimlik	haklar	arasından	istediğini	seçmekte	özgürdür.	TKHK	m.	15/I	
uyarınca	sağlayıcı,	tüketicinin	seçtiği	hakkın	gereklerini	yerine	getirmekle	yükümlüdür.	Se-
çilen	hak	çerçevesinde	meydana	gelen	tüm	masraflar	da,	yine	TKHK	m.	15/I’e	göre	sağlayıcı	
tarafından	karşılanır.

Tüketici,	kullandığı	seçimlik	hakkın	yanı	sıra,	Türk	Borçlar	Kanunu	hükümleri	uyarınca	
tazminat	da	talep	edebilir	(TKHK	m.	15/I,	c.	son).	Tazminat	talebinin	söz	konusu	olması	için	
tüketicinin	ayıp	nedeniyle	bir	zarara	uğramış	olması	şarttır.	Zararın	tazminini	isteme	hakkı	
bir	seçimlik	hak	niteliği	taşımaz;	seçimlik	haklarla	birlikte	ya	da	bunlardan	ayrı	olarak	kul-
lanılabilen	bir	hak	niteliğindedir138.	

a. Hizmetin Yeniden Görülmesi
Hizmetin	 yeniden	 görülmesi,	 daha	önce	 ayıplı	 olarak	 görülen	hizmetin	 ayıpsız	 hâliyle	

yeniden	 sağlanmasına	yönelir.	Bu	hak,	 ayıplı	mallar	bakımından	 söz	konusu	olan	ayıpsız	
benzeriyle	değiştirme	hakkına	karşılık	gelmektedir.	Hizmetin	yeniden	görülmesi,	özellikle	
sonucun	değil,	sürecin	borçlanıldığı	sözleşmelerde	gündeme	gelir.

Tüketicinin	Korunması	Hakkında	Kanun	m.	15/II	uyarınca	hizmetin	yeniden	görülme-
si	sağlayıcı	için	orantısız	güçlükleri	beraberinde	getirecekse	tüketici	bu	hakkı	kullanamaz.	
Hükme	göre	orantısız	güçlüklerin	söz	konusu	olup	olmayacağı	hizmetin	ayıpsız	değeri,	ayı-
bın	önemi	ve	diğer	seçimlik	haklara	başvurmanın	tüketici	açısından	sorun	teşkil	edip	etme-
yeceği	gibi	hususlar	gözetilerek	belirlenir.

135	 “İkinci	 fıkrada	 sağlayıcının,	 reklam	 ve	 ilânlarında	 yer	 alan	 açıklamalara	 ilişkin	 olarak	 sorumluluktan	
kurtulabileceği	durumlar	düzenlenmiştir.	Sağlayıcı,	kendisinden	kaynaklanmayan	reklam	veya	ilân	yoluyla	
yapılan	 açıklamalardan	haberdar	olmadığını	 ve	haberdar	olmasının	da	kendisinden	beklenemeyeceğini	
veya	yapılan	açıklamanın	içeriğinin	hizmet	sözleşmesinin	akdi	anında	düzeltilmiş	olduğunu	veya	hizmet	
sözleşmesi	 akdetme	 kararının	 bu	 açıklama	 ile	 nedensellik	 bağı	 içinde	 olmadığını	 ispatladığı	 takdirde	
açıklamanın	içeriği	ile	bağlı	olmayacaktır.”

136	 Konuya	ilişkin	bkz.	DERYAL/KORKMAZ,	s.	102-103;	YAVUZ,	s.	64.
137	 ZEVKLİLER/ÖZEL,	s.	188.
138	 AYDOĞDU/KAHVECİ,	s.	171,	198;	EREN,	s.	652;	ZEVKLİLER/GÖKYAYLA,	s.	143.
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Tüketici	hizmetin	yeniden	görülmesini	 talep	etmişse,	TKHK	m.	15/IV’e	göre	 sağlayıcı,	
hizmetin	niteliği	ve	tüketicinin	bu	hizmetten	yararlanma	amacı	dikkate	alınarak	belirlene-
cek	makul	bir	süre	içinde	ve	tüketici	 için	ciddi	sorunlara	yol	açmayacak	şekilde	bu	talebi	
yerine	getirir.	Ancak	talep,	her	hâlükârda,	bunun	sağlayıcıya	yöneltilmesinden	itibaren	en	
geç	otuz	iş	günü	içinde	yerine	getirilmek	durumundadır.	Aksi	hâlde	tüketici	diğer	seçimlik	
haklardan	birisini	kullanma	hakkını	elde	eder.

b. Hizmet Sonucu Ortaya Çıkan Eserin Ücretsiz Onarımı
Hizmetin	 görülmesinin	neticesinde	bir	 eser	meydana	geliyorsa,	 tüketici	 eserin	onarıl-

ması	suretiyle	ayıbın	giderilmesini	 talep	edebilir.	Ücretsiz	onarım	talebi,	bilhassa	tüketici	
işlemi	niteliğindeki	eser	sözleşmelerinde	fayda	sağlar.	TKHK	m.	15/I	uyarınca	seçimlik	hak-
ların	kullanılmasına	ilişkin	tüm	masraflara	sağlayıcı	katlanacağından,	onarım	masrafları	da	
tamamıyla	sağlayıcı	üzerindedir.

Hizmetin	yeniden	görülmesi	talebi	bakımından	kanun	koyucu	tarafından	öngörülen,	sağ-
layıcı	için	orantısız	güçlüklere	yol	açmama	şartı,	hizmet	sonucu	ortaya	çıkan	eserin	ücretsiz	
onarımını	 isteme	hakkı	bakımından	da	geçerlidir.	Ücretsiz	onarım	sağlayıcı	 için	orantısız	
güçlüklere	yol	açacaksa,	tüketici	bu	hakkı	kullanamaz	(TKHK	m.	15/II).	Orantısız	güçlükle-
rin	söz	konusu	olup	olmayacağı,	yine	hizmetin	ayıpsız	değeri,	ayıbın	önemi	ve	diğer	seçimlik	
haklara	başvurmanın	tüketici	açısından	sorun	teşkil	edip	etmeyeceği	gibi	hususlar	gözetile-
rek	belirlenir	(TKHK	m.	15/II).

TKHK	m.	15/IV’e	göre	sağlayıcı,	hizmetin	niteliği	ve	tüketicinin	bu	hizmetten	yararlanma	
amacı	dikkate	alınarak	belirlenecek	makul	bir	süre	içinde	ve	tüketici	için	ciddi	sorunlara	yol	
açmayacak	şekilde	ücretsiz	onarımı	gerçekleştirmelidir.	Ancak	talep,	her	hâlükârda,	bunun	
sağlayıcıya	yöneltilmesinden	itibaren	en	geç	otuz	iş	günü	içinde	yerine	getirilmek	durumun-
dadır.	Aksi	hâlde	tüketici	diğer	seçimlik	haklardan	birisini	kullanma	hakkını	elde	eder.

c. Ayıp Oranında Bedelden İndirim
Ayıp,	hizmetin	değerinde	bir	azalmaya	yol	açmışsa,	tüketici	ödediği	bedelden	ayıp	ora-

nında	indirim	yapılmasını	talep	edebilir.	Bu	indirim	hesaplanırken	kural	olarak	nispî	yön-
tem	uygulanır139.	Nispî	hesaplama	yöntemi	uyarınca,	hizmetin	objektif	ayıplı	değeri	ile	söz-
leşmede	kararlaştırılan	bedel	çarpıldıktan	sonra	bulunan	miktar,	hizmetin	ayıpsız	objektif	
bedeline	bölünür.	Bu	 şekilde	bulunan	bedel,	 tüketici	 tarafından	ödenecek	olan	 indirilmiş	
bedeli	oluşturur.	Tüketici	daha	önce	ödeme	yapmışsa	sağlayıcı,	indirilmiş	bedeli	aşan	kısmı	
tüketiciye	 iade	etmekle	yükümlüdür.	TKHK	m.	15/III	uyarınca	bu	 tutar,	 tüketiciye	derhâl	
iade	edilmelidir.

d. Sözleşmeden Dönme
Nihayet	ayıplı	hizmetin	muhatabı	olan	tüketici,	ayıp	nedeniyle	sözleşmeden	dönme	hak-

kını	haizdir.	Bu	 ihtimalde	sözleşme	kural	olarak	geçmişe	etkili	biçimde	ortadan	kalkar140.	

139	 Nispî	yönteme	ilişkin	olarak	bkz.	ARAL/AYRANCI,	s.	151-152,	381-382;	GÜMÜŞ,	Borçlar	Özel,	C.	I,	s.	104-
105;	ZEVKLİLER/GÖKYAYLA,	s.	138.

140	 AYDOĞDU/KAHVECİ,	s.	764;	GÜMÜŞ,	Borçlar	Özel,	C.	II,	s.	65.
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Tüketicinin	ödediği	bedel,	sağlayıcı	tarafından	tüketiciye	iade	edilir141.	TKHK	m.	15/III	uya-
rınca	bu	 iade,	 sağlayıcı	 tarafından	derhâl	 gerçekleştirilmelidir.	Hizmetin	görülmesi	 sonu-
cunda	bir	eser	meydana	gelmiş	ve	 tüketiciye	 teslim	edilmişse,	 tüketicinin	de	bunu	sağla-
yıcıya	 iade	etmesi	gerekir142.	Hizmet	 sağlamaya	yönelik	 tüketici	 sözleşmesinin	bir	 sürekli	
borç	ilişkisi	niteliği	taşıması	hâlinde	ise,	sözleşmeden	dönme	yerine	sözleşmeyi	feshetme	
hakkının	varlığından	söz	edilir143.

3. Zamanaşımı 
Tüketicinin	ayıplı	hizmetten	doğan	taleplerine	 ilişkin	zamanaşımı,	TKHK	m.	16’da	dü-

zenlenmiştir.	TKHK	m.	16/I	uyarınca;	kanunlarda	veya	taraflar	arasındaki	sözleşmede	daha	
uzun	bir	süre	belirlenmediği	takdirde	ayıplı	hizmetten	sorumluluk,	ayıp	daha	sonra	ortaya	
çıkmış	olsa	bile,	hizmetin	 ifası	 tarihinden	itibaren	 iki	yıl	geçmesiyle	zamanaşımına	uğrar.	
Ancak	ayıp	ağır	kusur	ya	da	hileyle	gizlenmişse	zamanaşımı	hükümleri	uygulanmaz	(TKHK	
m.	16/II).

141	 “Davacı ile davalı arasında 11.05.2013 tarihli eğitim ve sınav sözleşmesinde sözleşmenin iptali durumunda 
başlıklı paragrafın 2.maddesinde kursiyerin katılmadığı sınavlar haricinde tüm kurs ve doküman hizmetle-
rini kullanmış sayılacağından ücret iadesinin sadece katılmadığı sınavlar için yapılacağı belirtilmiştir. Bu 
durumda, mahkemece, davacının katıldığı ve katılmadığı sınavlar tespit edilerek yukarıda anılan sözleşme 
hükmü uyarınca ücret iadesi yapılıp yapılmayacağı değerlendirilmeden eksik inceleme ile davanın reddine 
karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.”	13.	HD,	(2017/1700	E.,	2020/4500	K.,	
10/06/2020	T.),	(karararama.yargitay.gov.tr).	

142	 Tüketicinin	elde	ettiği	yararların	sağlayıcının	iade	edeceği	bedelden	indirileceği	yönünde	bkz.	ÖZEL,	s.	141;	
ZEVKLİLER/ÖZEL,	s.	189.

143	 ÇABRİ,	s.	317,	318;	GÜMÜŞ,	Şerh,	s.	140;	İNCEOĞLU,	s.	213.	
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4. BÖLÜM

TEMEL TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİ

I. TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMESİ
A. GENEL OLARAK

Tüketiciler	mal	ve	hizmet	ihtiyaçlarını	karşılarken	bedeli	bir	defada	ödemek	yerine	eko-
nomik	açıdan	daha	avantajlı	gördükleri	taksitle	ödeme	yöntemini	kullanmayı	tercih	edebil-
mektedir.	Tüketicinin	bedeli	kısım	kısım	ödediği	bu	sözleşmelerde	onu	bekleyen	birtakım	
tehlikeler	de	bulunmaktadır.	Bu	sebeple	kanun	koyucu	ödemenin	taksitle	gerçekleştirildiği	
sözleşmelerde	tüketicinin	korunması	için	özel	hükümler	sevk	etmiştir.

Alışveriş	hayatında	önemli	bir	yere	sahip	olan	 taksitle	 satış	 sözleşmeleri	 temel	olarak	
TKHK	m.	17-21’de	ve	bu	Kanun’un	21	ve	84.	 	maddelerine	dayanılarak	çıkarılan	Taksitle	
Satış	Sözleşmeleri	Hakkında	Yönetmelik	(TSHY)144’te	düzenlenmiştir.	TKHK’da	hüküm	bu-
lunmayan	hâllerde	genel	hükümler	uygulanacağından	(TKHK	m.	83/I),	taksitle	satış	sözleş-
meleri	hakkında	TBK	m.	253	vd.	hükümlerinden	de	yararlanmak	mümkündür145.	Fakat	taraf-
lardan	birini	tüketicinin	oluşturduğu	işlemler	ile	ilgili	diğer	kanunlarda	düzenleme	olması,	
bu	 işlemin	 tüketici	 işlemi	 sayılmasını	 ve	TKHK’nın	görev	ve	yetkiye	 ilişkin	hükümlerinin	
uygulanmasına	engel	olmaz	(TKHK	m.	83/II).	

Hemen	belirtelim	ki;	 taksitle	ödemelere	uygulamada	çoğunlukla	satış	sözleşmelerinde	
rastlandığından	kanun	koyucu	“taksitle satış sözleşmeleri”	ifadesini	kullanmayı	tercih	etmiş-
tir.	Fakat	bu	durum	taksitle	satışa	ilişkin	TKHK	hükümlerinin,	ödemenin	kısım	kısım	gerçek-
leştirildiği	diğer	tüketici	sözleşmeleri	bakımından	da	uygulanmasına	engel	değildir146. 

144	 RG,	T.	14.01.2015,	S.	29236.	
145	 Örneğin	TBK	m.	254	uyarınca;	ayırt	etme	gücüne	sahip	bir	küçük	veya	kısıtlı	tarafından	yapılmış	olan	taksitle	

satış	sözleşmesinin	geçerliliği,	yasal	temsilcinin	yazılı	rızasına	bağlıdır.	Böyle	bir	durumda	rızanın,	en	geç	söz-
leşmenin	kurulduğu	anda	verilmiş	olması	gerekir.	Bu	hüküm	tüketici	işlemleri	bakımından	da	uygulanır.	

146	 Bkz.	ve	karş.	GÜMÜŞ,	s.	156;	ASLAN,	s.	152;	ÜNLÜTEPE,	s.	305-306.	
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Öte	yandan	tüketicinin,	kira	süresi	sonunda	bir	malın	mülkiyetini	edinme	zorunluluğu-
nun147	bulunduğu	finansal	kiralama	sözleşmeleri	hakkında	da	taksitle	satışa	ilişkin	hüküm-
ler	uygulanır	(TKHK	m.	17/II).	Zira	madde	gerekçesinde	de	belirtildiği	üzere	burada	kira	
bedelleri	esasen	birer	taksit	ödemesi	niteliği	taşımaktadır.	Böylelikle	taksitle	satış	sözleş-
melerine	ilişkin	TKHK	hükümlerinin	uygulama	sahası	genişletilmiştir148.	Fakat	kredi	kartı	ile	
yapılan	alışverişlere	bu	hükümler	uygulanmaz	(TSHY	m.	2/IV).	

B. TANIMI VE UNSURLARI 

1. Tanımı
Taksitle	satış	sözleşmesi,	satıcı	veya	sağlayıcının	malın	teslimi	veya	hizmetin	ifasını	ta-

ahhüt	ettiği,	tüketicinin	de	bedeli	kısım	kısım	ödediği	sözleşmelere	denir	(TKHK	m.	17/I)149.	
Kanundaki	bu	tanımdan	hareketle	taksitle	satış	sözleşmelerinin	unsurlarını	aşağıdaki	gibi	
belirlemek	mümkündür.	

2. Unsurları 
a. Bedelin Taksitler Halinde Ödenmesi
Bir	tüketici	sözleşmesinin	taksitli	tüketici	işlemi	olarak	kabul	edilebilmesi	ve	dolayısıyla	

TKHK	m.	17	vd.	hükümlerine	tabi	olması	için	tüketicinin	asli	edim	borcu	olan	bedel	ödeme	
borcunun	tek	seferde	değil	kısım	kısım	ödenmesinin	taahhüt	edilmesi	gerekir.	Başka	bir	an-
latımla	bu	tür	sözleşmelerin	ayırt	edici	noktası	tüketicinin	ödemesini	taksitler	halinde	ger-
çekleştirmesidir.	Taksit	sayısı	iki	veya	daha	fazla	olabilir.	Taksit	ödemeleri	arasındaki	zaman	
aralığı	önem	arz	etmediği	gibi	taksit	miktarlarının	birbirine	eşit	olması	da	şart	değildir150.		

Türk	Borçlar	Kanunu	m.	256/I	uyarınca;	taksitli	satışlarda	alıcı,	peşin	satış	bedelinin	en	
az	onda	birini	en	geç	 teslim	anında	peşin	olarak	ve	satış	bedelinin	geri	kalan	kısmını	da	
sözleşmenin	kurulmasını	izleyen	üç	yıl	içinde	ödemekle	yükümlüdür.	TKHK’da	ise	böyle	bir	
düzenlemeye	yer	verilmemiştir.	Doktrinde	genellikle	peşinat	ödeme	yükümlülüğüne	ilişkin	
hükmün	tüketici	işlemlerinde	uygulanmayacağı	fakat	taksit	ödemelerinin	TBK’daki	gibi	söz-
leşmenin	kurulmasını	izleyen	üç	yıl	içinde	tamamlanması	gerektiği	kabul	edilmektedir151.	

b. Karşı Edimin İfa Zamanının Önem Arz Etmemesi
Ödemenin	kısım	kısım	gerçekleştirildiği	tüketici	sözleşmelerinde	karşı	edimin	ifa	zama-

nı	kural	olarak	önem	taşımaz.	Bu	bağlamda	mal	tesliminin	veya	hizmet	ifasının	sözleşme-
nin	kurulduğu	zamanda	gerçekleştirileceği	öngörülebileceği	gibi	daha	sonraki	bir	zamanda	

147	 Bu	ifadenin	“edinme	hakkı”	olarak	yorumlanması	gerektiği	yönünde	bkz.	ÇABRİ,	s.	336.	
148	 Bu	yönde	bkz.	TKHK	m.	17	gerekçesi.	
149	 TBK’ya	göre	 ise	 taksitle	satış,	satıcının,	satılan	taşınırı	alıcıya	satış	bedelinin	ödenmesinden	önce	teslim	

etmeyi,	alıcının	da	satış	bedelini	kısım	kısım	ödemeyi	üstlendiği	satıştır	(m.	253/I).	Doktrindeki	tanımlar	
için	bkz.	ÜNLÜTEPE,	s.	298,	dn.	10;	ZEVKLİLER/ÖZEL,	s.	205-206.	

150	 Bkz.	TKHK	m.	17	gerekçesi.
151	 Konuyla	ilgili	olarak	bkz.	ÜNLÜTEPE,	s.	309;	ÇABRİ,	s.	338.	Her	iki	hükmün	de	uygulanacağı	yönünde	bkz.	

GÜMÜŞ,	s.	157-158.	
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gerçekleştirileceği	de	kararlaştırılabilir152.	Fakat	taraflar	karşı	edimin	ifasını	taksit	ödemele-
rinin	tamamen	bitimine	bağlamışlarsa	böyle	bir	durumda	taksitler	halinde	gerçekleştirilen	
ön	ödemeli	tüketici	sözleşmesi	ortaya	çıkar153.	Bu	tür	işlemlerde	ödeme	süresinin	uzunluğu-
na	göre	sözleşmeye	uygulanacak	hükümler	değişir.	Şöyle	ki	TKHK	m.	21/I	uyarınca;	tarafla-
rın	taşınır	bir	malın	satış	bedelinin	önceden	kısım	kısım	ödeneceğini,	satılanın	da	bedelin	
tamamen	ödenmesinden	sonra	teslim	edileceğini	öngördükleri	ve	ödeme	süresi	bir	yıldan	
daha	uzun	veya	belirsiz	olan	sözleşmeler	hakkında	TBK’nın	ön	ödemeli	 taksitle	satış	hü-
kümleri	 (m.	264	vd.)	uygulanır154.	 Fakat	 ödeme	 süresi	 bir	 yıldan	uzun	olmayacak	 şekilde	
kararlaştırılmışsa	TBK	m.	264	vd.	değil	yine	TKHK’nın	taksitle	satışlara	 ilişkin	hükümleri	
uygulanır.	

c. Karşı Edimin Mal Teslimi veya Hizmet İfasına İlişkin Olabilmesi 
Bir	tüketici	sözleşmesinin	taksitli	tüketici	işlemi	olarak	kabul	edilebilmesi	için	karşı	edi-

min	konusunun	mal	teslimi	ile	hizmet	edimi	olması	arasında	kural	olarak	bir	fark	bulunma-
maktadır.	Bu	bağlamda	taksitli	tüketici	işleminin	konusu	taşınır	eşya,	konut	veya	tatil	amaçlı	
taşınmaz	mallar	ile	elektronik	ortamda	kullanılmak	üzere	hazırlanan	yazılım,	ses,	görüntü	
ve	benzeri	her	 türlü	 gayri	maddi	mallar	olabileceği	 gibi	mal	 sağlama	dışındaki	her	 türlü	
edim	(hizmet)	de	bu	sözleşmelere	konu	olabilir155.	Bir	mal	tedariki	durumunda	söz	konusu	
malın	özel	üretim	olup	olmamasının	da	bir	önemi	yoktur156.	

C. ŞEKLİ VE ŞEKLE UYMAMANIN SONUÇLARI 

1. Sözleşmenin Şekli
Kanun	 koyucu	 tüketicinin	 korunması	 amacıyla	 taksitli	 tüketici	 işlemlerini	 yazılı	 şekle	

tabi	tutmuştur	(TKHK	m.	17/III,	c.	1)157.	Aşağıda	da	belirtileceği	üzere,	sözleşmede,	gerek	

152	 Bu	yönde	bkz.	TKHK	m.	17	gerekçesi.	Ayrıca	bkz.	ZEVKLİLER/ÖZEL,	s.	208-209;	KARA,	s.	852.
153	 ASLAN,	s.	153-154.	
154	 Ancak	belirtelim	ki,	böyle	bir	 ihtimalde	dahi	taraflar	arasındaki	sözleşme	tüketici	 işlemi	olarak	kalmaya	

devam	eder.	Dolayısıyla	bu	sözleşme	hakkında,	taksitle	satışlara	ilişkin	hükümler	hariç	olmak	üzere,	TKHK	
hükümleri	uygulanmaya	devam	eder.	Aynı	yönde	bkz.	ÇABRİ,	s.	373.

155	 Türk	Borçlar	Kanunu	düzenlemesinde	 ise	 taksitle	 satış	 sözleşmesinin	konusunu	 taşınırlar	 oluşturabilir.	
Gerçekten	de	TBK	m.	253/I’de	taksitle	satış	tanımlanırken	satılanın	taşınır	olmasına	vurgu	yapılmıştır.	

156	 Bu	yönde	bkz.	“…açıklamaya göre, taraflar arasındaki 07/03/2015 tarihli satış sözleşmesinde, özel üretime 
ilişkin bir ibare bulunmadığından ve özel üretim olsa dahi 6502 Sayılı Yasada özel üretim siparişlerinden 
cayma hakkının kullanılamayacağına ilişkin bir düzenleme bulunmadığı halde bilirkişi raporu esas alınarak 
yanlış değerlendirme ve yanılgılı gerekçeye dayalı yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozma 
sebebidir.”	(Yargıtay	13.	HD,	E.	2016/24524,	K.	2019/1118,	T.	4.2.2019),	(www.kazanci.com).	

157	 Fakat	sözleşme	konut	veya	tatil	amaçlı	bir	taşınmaza	ilişkinse	geçerlilik	için	yazılı	şekil	yetmez,	resmi	şe-
kil	aranır	(TBK	m.	237;	ön	ödemeli	konut	satışları	 için	bkz.	TKHK	m.	41).	Bu	yönde	bkz.	“Davacı, davalı 
ile imzaladığı sözleşmesinin iptali…istemiyle eldeki davayı açmıştır. Mahkemece…, tüketicinin cayma hakkını 
24/02/2016 tarihinde süresinden sonra kullanmış olduğu ….olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar ve-
rilmiştir. Oysaki taraflar arasında imzalanan devremülk satış sözleşmesinin “SÖZLEŞME KONUSU” başlıklı 2. 
maddesinde ‘İş bu sözleşmenin konusu .....Anonim Şirketine ait Yalova İli Termal İlçesi ….G22D14C2D pafta, 
424 Ada, 23, .... parsellerinin …satışı, satış bedeli, teslimi, site aidatı, resim, harç ve vergilerin ödeme koşulları 
ile ilgili alıcı ve satıcı arasındaki karşılıklı taahhütleri kapsar.’ şeklinde ifade edilen hükümle taraflar arasında 
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belirli	bir	punto	büyüklüğü	aranması	gerekse	asgari	zorunlu	içerik	öngörülmesi	sebebiyle	
taksitli	tüketici	sözleşmeleri	nitelikli	bir	yazılı	şekle	bağlanmış	olmaktadır158.	

Gerçekten	de	TSHY	m.	5/I’e	göre;	 sözleşmenin	yazılı	 şekilde	yapılması	ve	bir	örneğinin	
kâğıt	üzerinde	veya	kalıcı	veri	saklayıcısı	(kısa	mesaj,	elektronik	posta,	internet,	disk,	CD,	DVD,	
hafıza	kartı	ve	benzeri	her	türlü	araç	veya	ortamı159)	ile	tüketiciye	verilmesi	zorunludur.	Yine	
tüketicinin	daha	sonraki	tarihlerde	talep	etmesi	durumunda,	kendisinden	ücret	istenmeden	
bir	kereye	özgü	olmak	üzere	sözleşmenin	bir	örneği	tüketiciye	verilir.	Sözleşme	en	az	on	iki	
punto	büyüklüğünde,	anlaşılabilir	bir	dilde,	açık,	sade	ve	okunabilir	bir	şekilde	hazırlanır160.

Yazılı	şekil	sayesinde	tüketici	gerek	sözleşmeyi	yapıp	yapmama	konusunda	acele	ile	ka-
rar	vermekten	kurtulacak	gerekse	hak	ve	yükümlüklerinin	neler	olduğu	konusunda	aydın-
latılarak	sözleşme	hukuksal	açıdan	şeffaf	bir	zemine	oturtulmuş	olacaktır.

Sözleşmenin	zorunlu	içeriğinin	ne	olduğu	TKHK	m.	21/II	hükmü	ile	Yönetmeliğe	bıra-
kılmıştır.	Nitekim	bu	husus	TSHY	m.	6/I’de	belirtilmiştir.	Bu	hüküm	uyarınca	taksitle	satış	
sözleşmesinin	aşağıdaki	bilgileri	içermesi	gerekir:	

“a) Tüketicinin adı, soyadı ve iletişim bilgileri.
b) Satıcı, sağlayıcı veya kiralayanın isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer iletişim 

bilgileri.
c) Sözleşmenin düzenlendiği tarih.
ç) Malın veya hizmetin teslim veya ifa tarihi.
d) Sözleşmeye konu mal veya hizmet.
e) Malın veya hizmetin tüm vergiler dâhil Türk lirası olarak peşin fiyatı.
f) Malın veya hizmetin tüm vergiler dâhil Türk lirası olarak taksitle satış fiyatı.
g) Tüketicinin cayma hakkının olduğu ve bu hakkın hangi sürede ve nasıl kullanılacağı.
ğ) Ödeme planı161.
h) Tüketicinin erken ödemede bulunma hakkı ile satıcı veya sağlayıcı tarafından faiz veya 

komisyon alınmışsa, ödenen miktara göre faiz ve komisyon indirimi talep etme hakkı 
olduğuna ilişkin bilgi.

ı) Faiz miktarı, faizin hesaplandığı yıllık oran ve sözleşmede belirlenen faiz oranının yüzde 
otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faiz oranı.

i) Tüketicinin temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları.

devremülk satış sözleşmesi yapıldığı ve söz konusu sözleşmenin resmi şekil şartına tabi olduğu ve taraflar 
arasında imzalanan sözleşmenin resmi şekilde yapılmadığından geçersiz sözleşmeye dayalı olarak tarafların 
verdiklerini iade edecekleri hususu değerlendirilmemiştir.”	(Yargıtay	13.	HD,	E.	2016/26742,	K.	2019/2269,	
T.	21.2.2019),	(www.kazanci.com).

158	 Ayrıca	bkz.	KARA,	s.	854.	
159	 TSHY	m.	4,	b.	ç.	
160	 TKKH’nın	“Temel	İlkeler”	kenar	başlıklı	4.	maddesinin	ilk	fıkrasında	belirtilen	bu	husususun	Yönetmelik’te	

ayrıca	zikredilmesi	kanaatimizce	gereksiz	bir	tekrardan	ibarettir.	Benzer	yönde	eleştiri	için	bkz.	ÇABRİ,	s.	373.
161	 “Taksitle satış sözleşmesinde tüketicinin yapacak olduğu ödemede esas alınacak taksit, tutar ve vadeleriyle 

birlikte anapara, faiz, komisyon, vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülükler ile diğer masrafların ayrı ayrı 
belirtildiği tabloyu”	ifade	eder	(TSHY	m.	4,	b.	g).	
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j) Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını tüketici mahkemesine veya tüketici 
hakem heyetine yapabileceklerine dair bilgi162.”

2. Şekle Uymamanın Sonuçları
Taksitli	tüketici	sözleşmesi	TKHK’da	belirtilen	şekle	uygun	yapılmamışsa	geçerli	olmaz.	

Fakat	sözleşmenin	yazılı	şekle	uygun	yapılmasını	sağlamak	esasen	satıcı/sağlayıcıya	aittir.	
Bu	sebeple	TKHK	m.	17/III,	c.	2’ye	göre;	geçerli	bir	sözleşme	yapmamış	olan	satıcı	veya	sağ-
layıcı,	sonradan	sözleşmenin	geçersizliğini	tüketicinin	aleyhine	olacak	şekilde	ileri	süremez.	
Tüketici	işlemlerinin	şekle	bağlanmasında	temel	amaç	tüketicinin	korunmasıdır.	Bu	sebeple	
şekle	aykırılık	sebebiyle	geçersizliği	ancak	tüketici	ileri	sürebilir163.		

Yazılı	 şekilde	yapılan	sözleşme	TSHY	m.	6’da	belirtilen	zorunlu	bilgilerden	birini	veya	
birkaçını	 içermiyorsa	bu	eksiklik	 sözleşmenin	geçerliliğini	 etkilemez.	Böyle	bir	durumda	
eksiklik	TKHK	m.	4/I,	c.	2	uyarınca	düzenleyen	tarafından	derhâl	giderilir.

D. TAKSİTLİ İŞLEMLERDE TÜKETİCİYİ KORUYAN DÜZENLEMELER

1. Sözleşmeden Cayma Hakkı 
Kanun	koyucu	taksitli	 işleme	taraf	olan	tüketiciye	sözleşmeden	serbestçe	cayma	hakkı	

tanımıştır.	Eski	TKHK’da	yer	almayan	bu	hak	tüketicilere	6502	sayılı	TKHK	ile	verilmiştir.	

a. Cayma Hakkının Hukuki Niteliği, Süresi ve Kullanılması 
aa. Hukuki Niteliği
Cayma	hakkı	geçerli	olarak	kurulmuş	bir	sözleşmeyi	tüketicinin	tek	taraflı	irade	beyanıy-

la	serbestçe	ortadan	kaldırmasına	yarayan	bozucu	yenilik	doğuran	bir	haktır.	Bu	hak	saye-
sinde	tüketici	taraf	olduğu	sözleşme	ile	bağlılığını	bir	kez	daha	gözden	geçirerek	dilerse	bu	
ilişkiyi	serbestçe	ortadan	kaldırma	özgürlüğüne	sahiptir.	Cayma	hakkının	kullanılabilmesi	
için	tüketicinin	herhangi	bir	gerekçe	göstermesi	veya	malın	ayıplı	olması	gerekmez164.	Öte	
yandan	bu	hakkın	kullanılması	sebebiyle	tüketiciden	ceza	koşulu	veya	tazminat	istenemez.	
Zira	TKHK	m.	18/I	uyarınca;	tüketici,	herhangi	bir	gerekçe	göstermeksizin	ve	ceza	koşulu	
ödemeksizin	taksitle	satış	sözleşmesinden	cayma	hakkına	sahiptir.	Tüketici	kanunun	tanıdı-
ğı	emredici	nitelikteki	bu	haktan	önceden	feragat	edemez.

162	 Finansal	kiralama	sözleşmelerinde,	bu	bilgilere	ek	olarak	aşağıdaki	bilgilerin	de	 sözleşmede	yer	alması	
gerekir	(TSHY	m.	6/II).	
“a) Malın tüketicinin zilyetliğine geçmesini sağlayacak koşullar,

b) Sözleşme süresi sonunda mal tüketicinin mal varlığına hemen intikal etmeyecekse intikali sağlayacak ko-
şullar,
c) Sözleşmede öngörülmüşse satış bedeli alacağının devrine ilişkin anlaşma kayıtları,
ç) Tüketici ile bir sigorta sözleşmesi kurulması öngörülmüşse, malın kimin tarafından sigorta ettirileceği ile 
sigorta sözleşmesine ilişkin bilgiler.”

163	 Ayrıca	bkz.	TKHK	m.	17	gerekçesi.	Yine	bkz.	ve	karş.	ÇABRİ,	s.	344;	ASLAN,	s.	161;	AYDOĞDU,	s.	231-232;	
KARA,	s.	855.

164	 Bu	yönde	bkz.	Yargıtay	13.	HD,	E.	2016/9250,	K.	2018/7337,	T.	26.6.2018,	(www.kazanci.com).
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bb. Süresi ve Kullanılması
Taksitli	tüketici	sözleşmelerinde	cayma	hakkının	kullanılması	yedi	günlük	bir	süreye	tabi	

tutulmuştur.	Süreye	ilişkin	bu	düzenleme	nispi	emredici	niteliktedir.	Bu	sebeple	yedi	günlük	
cayma	süresi	sözleşme	ile	uzatılabilir,	fakat	kısaltılamaz.	

Cayma	hakkı	için	tanınan	yedi	günlük	süre,	mal	teslimine	ilişkin	sözleşmelerde	tüketici-
nin	veya	tüketici	tarafından	belirlenen	üçüncü	kişinin	malı	teslim	aldığı	gün;	hizmet	ifasına	
ilişkin	sözleşmelerde	ise	sözleşmenin	kurulduğu	gün	başlar.	Fakat	tüketici,	sözleşmenin	ku-
rulmasından	malın	teslimine	kadar	olan	süre	içinde	de	cayma	hakkını	kullanabilir	(TSHY	
m.	7/II).	Sözleşme	hem	mal	teslimini	hem	de	hizmet	ifasını	öngörüyorsa	bu	durumda	mal	
teslimine	ilişkin	cayma	hakkı	hükümleri	uygulanır	(TSHY	m.	7/III).	

Cayma	hakkının	süresi	 içinde	kullanıldığını	kabul	etmek	için	cayma	beyanının	bu	süre	
içerisinde	karşı	tarafa	ulaşmış	olması	şart	değildir.	Cayma	bildiriminin	yedi	günlük	süre	içe-
risinde	satıcı	veya	sağlayıcıya	yöneltilmiş	olması	yeterlidir	(TKHK	m.	18/II,	c.	1).	Süresi	için-
de	yöneltilmiş	bir	cayma	beyanı	süre	geçtikten	sonra	karşı	tarafa	ulaşmış	olsa	bile	hüküm	ve	
sonuçlarını	doğurur.	

Yazılı	olarak	düzenlenen	sözleşmede	bulunması	gereken	kayıtlardan	biri	de	“tüketicinin 
cayma hakkının olduğu ve bu hakkın hangi sürede ve nasıl kullanılacağı”	bilgisidir.	Satıcı	veya	
sağlayıcı,	cayma	hakkı	konusunda	tüketicinin	bilgilendirildiğini	ispat	etmekle	yükümlüdür	
(TKHK	m.	18/II,	c.	2).	Tüketici,	cayma	hakkı	konusunda	gerektiği	şekilde	bilgilendirilmemiş-
se	bu	durumun	cayma	süresine	etkisinin	ne	olacağı	TKHK	ve	TSHY’de	belirtilmemiştir.	Oysa	
mesafeli	sözleşmelerde	ve	 iş	yeri	dışında	kurulan	sözleşmelerde	cayma	hakkı	konusunda	
gerektiği	 şekilde	 bilgilendirilmeyen	 tüketicinin,	 cayma	 hakkını	 kullanmak	 için	 Kanun’da	
öngörülen	süreyle	bağlı	olmadığı,	 fakat	her	hâlükârda	bu	sürenin	cayma	süresinin	bittiği	
tarihten	itibaren	bir	yıl	sonra	sona	ereceği	öngörülmüştür	(TKHK	m.	48/IV;	TKHK	m.	47/
VI).	Buna	benzer	bir	düzenleme	taksitli	tüketici	işlemleri	bakımından	öngörülmemiştir.	Bu	
bağlamda	kanaatimizce	cayma	hakkı	konusunda	gerektiği	şekilde	bilgilendirilmeyen	bir	tü-
ketici,	TMK	m.	2’ye	aykırı	olmamak	şartıyla,	 yedi	günlük	süre	 ile	bağlı	olmaksızın	cayma	
hakkını	kullanabilir165.	Böyle	bir	durumda	bilgilendirme	yükümlülüğünü	yerine	getirmeyen	
satıcı	veya	sağlayıcı,	cayma	süresinin	geçtiğini	ileri	süremeyecektir166.		

Öte	yandan	belirtmek	gerekir	ki,	ödemenin	 taksitli	olarak	gerçekleştirileceği	bir	 tüke-
tici	 sözleşmesi	 aynı	 zamanda	 TKHK’da	 yer	 alan	 başka	 bir	 sözleşmenin	 (örneği	mesafeli	
sözleşme)	unsurlarını	 taşıyorsa,	 tüketici,	o	sözleşmeye	 ilişkin	Kanun	hükümlerine	dayan-
mak	suretiyle	de	cayma	hakkını	kullanabilir.	Nitekim	TSHY	m.	7/VIII’de,	kanunda	düzenle-
nen	diğer	sözleşmelere	ilişkin	tüketici	lehine	olan	cayma	hakkı	hükümlerinin	saklı	olduğu	
belirtilmiştir.	

165 Önceki	Kanun	 zamanında	verilmiş	bu	yöndeki	bir	 karar	 için	bkz.	 “Sözleşme metninde yazılı olan cayma 
hakkının bulunduğuna dair ibareler yasanın tanımladığı şekilde yazılıp, ilgilisine teslim edilmediği için geçerli 
bir cayma belgesi olarak kabul edilemez. Cayma belgesi verilmediğinden davacı satıştan her zaman cayabilir.”	
(Yargıtay	13.	HD,	E.	2002/1305	K.	2002/2423,	T.	11.3.2002),	(www.kazanci.com).

166 Bkz.	ve	karş.	ASLAN,	s.	162;	GÜMÜŞ,	s.	165-166.	
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TSHY	m.	7/IV’e	göre	cayma	hakkının	kullanıldığına	dair	bildirimin	satıcı	veya	sağlayıcıya	
yazılı	olarak	veya	kalıcı	veri	saklayıcısı	ile	yöneltilmiş	olması	gerekir.	Buradaki	şekil	kuralı	
kanaatimizce	geçerlilik	şeklinden	ziyade	uyuşmazlık	halinde	tüketicinin	cayma	hakkını	kul-
landığını	ispatlamaya	yarayan	bir	araç	olarak	görülmelidir.	Şekle	uyulmamış	olsa	bile	tüke-
ticinin,	örneğin,	cayma	süresi	içerisinde	malı	iade	etmesine	de	cayma	sonucunu	bağlamak	
tüketicinin	korunması	amacına	uygun	olur167.	

b. Cayma Hakkının Kullanılmasının Sonuçları
Cayma	hakkının	kullanılmasının	sonuçları	TSHY	m.	8’de	düzenlenmiştir.	Buna	göre,	satıcı	

veya	sağlayıcı	cayma	bildiriminin	kendisine	ulaştığı	tarihten	itibaren	yedi	gün	içinde	almış	
olduğu	bedeli	ve	tüketiciyi	borç	altına	sokan	her	türlü	belgeyi,	tüketiciye	hiçbir	masraf	yük-
lemeksizin	geri	 vermekle	yükümlüdür.	Tüketici	de	 sözleşme	konusu	malı,	 cayma	hakkını	
kullandığı	 tarihten	 itibaren	yedi	gün	 içinde	satıcıya	 iade	etmekle	yükümlüdür.	Aksi	halde	
cayma	hakkı	kullanılmamış	sayılır.	Öte	yandan	malın	iadesi	için	yapılacak	masraflar	cayma	
hakkını	kullanan	tüketici	tarafından	karşılanır.	

c. Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Haller 

aa. Malın Olağan Bir Gözden Geçirmenin Sınırlarını Aşarak Kullanılması 
Cayma	süresi	 içinde	mal	 tüketiciye	 teslim	edilmişse,	 tüketici	bu	malı	ancak	olağan	bir	

gözden	geçirmenin	gerektirdiği	ölçüde	kullanabilir.	TSHY	uyarınca	olağan	gözden	geçirme	
malın	 ilk	 incelemesini	kapsar	(m.	7/V,	c.	2).	Mal	olağan	bir	gözden	geçirmenin	sınırlarını	
aşarak	(Yönetmeliğe	göre	mutat	olarak)	kullanılmışsa	tüketici	cayma	hakkını	kullanamaz	
(TKHK	m.	18/III,	c.	1).

bb. Tüketicinin Onayı Üzerine Hizmetin İfasına Başlanması
Hizmet	edimini	konu	edinen	bir	taksitli	tüketici	sözleşmesinde	cayma	hakkı	için	tanınan	

yedi	günlük	süre	henüz	sona	ermeden	önce,	tüketicinin	onayı	ile	hizmetin	ifasına	başlanmış-
sa	tüketici	artık	cayma	hakkını	kullanamaz	(TKHK	m.	18/III,	c.	2).	

cc. Tüketicinin Satıcıyı Bulduğu Finansal Kiralama İşleminin Bulunması
Satıcıyı	tüketicinin	bulduğu	finansal	kiralama	işlemlerinde	tüketici	cayma	hakkına	sahip	

değildir	(TKHK	m.	18/IV).	

2. Muacceliyet Şartına Karşı Tüketicinin Korunması
Taksitli	işlemlerde	tüketici	borcunu	ödemede	temerrüde	düşmüşse,	satıcı	veya	sağlayıcı	

tüketiciden	temerrüt	faizi	(TBK	m.	120)	ve	varsa	temerrüt	faizini	aşan	zararlarının	(TBK	m.	
122)	giderilmesini	talep	edebilir.	Öte	yandan	satıcı	veya	sağlayıcı,	tüketicinin	taksit	ödemede	

167	 Yönetmelikte	belirtilen	şekilde	yapılmayan	cayma	beyanının	kesin	hükümsüz	olduğu	yönündeki	görüş	için	
bkz.	ÇABRİ,	s.	351.	
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temerrüde	düşmesi	durumunda,	kalan	borcun	tümünün	ifasını	talep	etme	hakkını	saklı	tut-
ması	hukuken	mümkündür.	Bu	tür	kayıtlara	“muacceliyet şartı”	adı	verilmektedir.	Fakat	saklı	
tutulmuş	olsa	bile	bu	hak	ancak	aşağıdaki	koşulların	varlığı	durumunda	kullanabilir	(TKHK	
m.	19/I).	

(1)	Satıcı	veya	sağlayıcı	bütün	edimlerini	ifa	etmiş	olmalıdır.
(2)	Tüketici	kalan	borcun	en	az	onda	birini	oluşturan	ve	birbirini	izleyen	en	az	iki	taksidi	

veya	kalan	borcun	en	az	dörtte	birini	oluşturan	bir	taksidi	ödemede	temerrüde	düş-
müş	olmalıdır.

(3)	Satıcı	 veya	 sağlayıcı	 tüketiciye	 en	 az	otuz	 gün	 süre	vererek	muacceliyet	uyarısında	
bulunmalıdır.	TSHY	m.	9/II	uyarınca	muacceliyet	uyarısının	yazılı	olması	gerekir.	Bu	
sebeple	sözlü	olarak	yapılan	muacceliyet	uyarısı	kalan	taksitlerin	muaccel	olması	so-
nucunu	doğurmaz.	

Muaccel	kılınan	taksitler	hesaplanırken	faiz,	komisyon	ve	benzeri	masraflar	dikkate	alın-
maz	(TKHK	m.	19/II).	Bu	bağlamda	tüketicinin	ödeyeceği	bedel	belirlenirken,	muaccel	hale	
gelen	taksit	tutarından	faiz,	komisyon	ve	benzeri	masraflar	çıkarılır168.	

3. Erken Ödeme Durumunda Tüketicinin Korunması
Borcunu	vadesinden	önce	 ifa	eden	bir	borçlu	erken	 ifa	 sebebiyle	kural	olarak	 indirim	

talep	edemez	(TBK	m.	96).	Fakat	taksitli	tüketici	işlemlerinde	bu	kurala	ile	bir	istisna	getiril-
miştir. Gerçekten	de TKHK	m.	20’ye	göre;	tüketici,	borçlandığı	toplam	miktarı	önceden	öde-
yebileceği	gibi	vadesi	gelmemiş	bir	ya	da	birden	çok	taksit	ödemesinde	de	bulunabilir.	Her	
iki	durumda	da	satıcı	veya	sağlayıcı,	faiz	veya	komisyon	aldığı	durumlarda	ödenen	miktara	
göre	gerekli	tüm	faiz	ve	komisyon	indirimini	yapmak	zorundadır169.	Böylelikle	kanun	koyucu	
taksitli	işlemlerde	tüketiciyi	borcunu	erken	ödemeye	teşvik	ederek	onun	faiz	indiriminden	
yararlanmasını	sağlamış	bulunmaktadır.	

4. Kıymetli Evrak Düzenlenmesi Durumunda Tüketicinin Korunması 
Tüketicinin	borcu	için	kıymetli	evrak	niteliğinde	senet	keşide	edilmesi	mümkündür.	Fa-

kat	bu	senedin	emre	veya	hamile	değil	yalnızca	nama	yazılı	ve	her	bir	taksit	ödemesi	için	
taksit	tutarını	aşmayacak	ve	ayrı	ayrı	olacak	şekilde	düzenlenmesi	gerekir.	Bu	hükme	ay-
kırı	olarak	düzenlenen	 senetler	 tüketici	bakımından	geçersizdir	 (TKHK	m.	4/V;	TSHY	m.	
11)170.	Geçersizliğin	senedi	devralan	üçüncü	kişilere	karşı	da	ileri	sürülüp	sürülemeyeceği	

168	 Bkz.	TKHK	m.	19	gerekçesi.
169	 Madde	gerekçesinde	indirimin	nasıl	yapılacağının	Yönetmelik	ile	belirleneceği	belirtilmiştir.	Fakat	TSHY’de	

bu	konuda	bir	düzenlemeye	yer	verilmemiştir.	
170 “…Taksitli satış halinde sözleşmeden ayrı olarak kıymetli evrak niteliğinde senet düzenlenecekse, bu senedin 

her bir taksit için ayrı ayrı olacak şekilde ve sadece nama yazılı olarak düzenleneceği, aksi takdirde kambiyo 
senedinin geçersiz olacağı düzenlenmiş olup, davaya konu olayda her bir taksit için ayrı ayrı senet düzenlen-
mediği gibi senedinde emre yazılı olarak düzenlendiği anlaşılmaktadır. Bu halde, davaya konu senet geçersiz 
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tartışmalı	olmakla	birlikte,	kanaatimizce,	mevcut	düzenleme	karşısında	tüketici	geçersizliği	
“senetteki	taahhüdün	geçersizliğine	ilişkin	bir	def’i”	olarak	senedin	her	hamiline	karşı	ileri	
sürebilir171.	Öte	yandan	TKHK	m.	4/V’e	aykırılık	sebebiyle	senedin	tüketici	yönünden	geçer-
siz	olduğu	hâkim	tarafından	re’sen	dikkate	alınmalıdır.	Ancak	geçersizlik	yalnızca	tüketici	
açısındandır.	Tüketici	dışındaki	kişiler	 (örneğin,	 ciranta)	bakımından	 ise	senet	hüküm	ve	
sonuçlarını	doğurur172.	Bu	sayede	kanun	koyucu	tedavüle	sokulan	kambiyo	senedi	bakımın-
dan	işlem	güvenliğini	sağlamış	olmaktadır173.	

Nama	yazılı	kıymetli	evrak,	alacağın	temliki	hükümlerine	göre	devredildiğinden,	tüketici,	
temel	borç	ilişkisinden	doğan	savunmaları,	 iyi	niyetli	olsa	bile	kural	olarak	senedi	devralan	
üçüncü	kişilere	karşı	da	ileri	sürebilir.	Kıymetli	evrakın	her	bir	taksit	ödemesi	için	ayrı	ayrı	
olacak	şekilde	düzenlenmesi	zorunluluğu	ise	satıcı	veya	sağlayıcının	tek	bir	taksitin	ödenme-
mesi	durumunda	borcun	tamamına	yönelik	takip	başlatmalarını	önleme	amacı	taşımaktadır.	

II. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

Kredi	kavramı,	 latince	“credere”	sözcüğünden	türemiş	ve	 inanma,	güven,	saygınlık	an-
lamında	kullanılmıştır174.	Bireysel	kredilerin	geçmişi	19.	yüzyıla	kadar	uzanmakta	olup,	en	
eski	ve	yaygın	ödünç	şekli	olan	tüketici	kredileri,	20.	yüzyıl	başlarında	ABD’de	görülmeye	
başlamıştır175.		20.	yüzyılın	ilk	yarısından	sonra	çağdaş	anlamda	bir	anlayışa	ve	düzenlemeye	
sahip	olan	tüketici	kredisi,	genel	olarak	alım	gücü	yeterli	seviyede	bulunmayan	tüketicilerin,	
ekonomik	açıdan	güçlü	kuruluşların	yardımı	ile	tüketime	yönelik	olarak	desteklenmesi,	har-
cama	kapasitesinin	yükseltilmesi,	dolayısıyla	üretimin	artmasına	imkân	sağlanması	maksa-
dıyla	tesis	edilen	bir	finansman	yöntemidir.	

Tüketici	kredileri,	dünyada	banka	veya	banka	benzeri	 işlevler	yürüten	özel	 finans	ku-
rumları	 tarafından	 tüketicilere	 verilmektedir.	 Tüketici	 kredilerinin	 verilme	 amacına	 göre	

olup, mahkemece, bu senede istinaden kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlatılan icra takibinin 
iptaline karar verilmesi gerekirken değinilen bu hususta herhangi bir değerlendirme yapılmadan karar veril-
miş olması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.”	(Yargıtay	13.	HD,	E.	2017/5234,	K.	2018/6521,	T.	
4.6.2018),	(www.kazanci.com).

171	 Konuyla	ilgili	görüşler	ve	detaylı	bilgi	için	bkz.	YILDIRIM/AYTUĞAR,	s.	49	vd.	Ayrıca	bkz.	ve	karş.	KARA,	s.	
866	vd.	

172 Önceki	Kanun	döneminde	Kanun’un	lafzından	kaynaklı	olarak	kıymetli	evrakın	herkes	açısından	geçersiz	
olabileceği	 yönünde	 tartışmalı	 Yargıtay	 kararları	 bulunmaktaydı.	 Ancak	 yeni	 Kanun	 sadece	 tüketici	
açısından	geçersizliğin	söz	konusu	olduğunu	açıkça	hükme	bağladı.	İfade	edilen	tartışmalı	kararlar	sebebiyle	
gündeme	gelen	ve	bugün	için	artık	bir	tartışma	olmadığını	ortaya	koyan	içtihadı	birleştirme	kararı	için	bkz.	
Yargıtay	İçtihadı	Birleştirme	Büyük	Genel	Kurul	Kararı	(E.	2018/5,	K.	2019/16,	T.	29.11.2019;	RG,	S.	31171,	
T.	30.06.2020).

173	 Bkz.	TKHK	m.	4	gerekçesi.	
174	 SİPAHİ,	Barış:	Bankacılık İşlemleri ve Muhasebesi,	 İstanbul	2011,	 s.45;	KABAN,	 İsmail	 /	KARACA,	Serdar	/	

GÜL,	Mustafa:	Bireysel Müşteriler ve Bankalar Arasındaki İlişkilerde Yeni Dönem: Tüketici Kredisi Sözleşmeleri 
Yönetmeliği Üzerine Bir Değerlendirme,	Yönetim	ve	Ekonomi	Araştırmaları	Dergisi,	C.14,	S.1,	Ocak	2016,	s.231.

175	 KABAN	/	KARACA	/	GÜL,	s.231.
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çok	 değişik	 şekillerde	 adlandırıldığı	 bilinmektedir.	 Bunlardan,	 bireysel	 kredi,	 ferdi	 kredi,	
tüketim	kredisi,	ihtiyaç	kredisi	vb.	en	yaygın	kullanılanlardır176.	

Bireysel	kredi,	ticari	amaç	dışında	kullanılmak	maksadıyla	konut,	taşıt	gibi	mal	veya	hiz-
met	alımının	finansmanında	bireylere	sunulan,	sözleşmenin	kurulması	esnasında	geri	öde-
me	şartları	belirlenmiş	bir	ödeme	planına	bağlanan	krediler	şeklinde	tanımlanmaktadır177.		
Bireysel	krediler	sayesinde	aslında	bir	yandan	ihtiyaç	sahiplerinin	cari	tüketim	isteklerinin	
hemen	karşılanması	sağlanırken,	diğer	yandan	ticaret	ve	üretim	hacminin	artırılmasıyla	ni-
hai	kazancın	maksimum	hale	getirilmesi	hedeflenmektedir.	Sanayi	devrimi	sonrasında	en-
düstriyel	gelişim,	ürün	çeşitliliğinin	artması,	orta	sınıfın	doğması	ve	insanların	finansman	
ihtiyaçlarının	artması	ile	tüketicilerin	finansal	anlamda	desteklenmesi,	daha	çok	tüketime	
yönelmesi	hedeflenmiştir178.	Bireysel	krediler,	tüketicilerin	ihtiyaçlarının	zaman	yönünden	
erkene	alınmasında	da	büyük	önem	taşımaktadır179.	

Tüketim	ihtiyacı	arttıkça,	 insanların	bunu	 ihtiyacı	karşılama	gayretleri	de	artmaktadır.	
Günlük	hayatında,	belirli	bir	mal	veya	hizmeti	mesleki	ve	ticari	olmayan	gayretlerle	satın	al-
mak	ve	yararlanmak	isteyen	tüketiciler	kimi	zaman	yeterli	maddi	kaynağa	sahip	olamamak-
tadır.	Bu	gibi	durumlarda	tüketicilere	gerekli	finansman	desteği	sağlamak	üzere	mevzuatı	
gereği	tüketicilere	kredi	vermeye	yetkili	olan	gerçek	veya	tüzel	kişiler	devreye	girmektedir.	
Tüketicilerin	yeterli	alım	gücüne	sahip	olması	bir	anlamda	üretilen	mal	ve	hizmetlerin	art-
masına,	rekabetin	artmasına,	 fiyatların	ucuzlamasına	ve	çok	sayıda	tüketiciye	ulaşmasına	
ortam	sağlamaktadır180.	

A. TÜKETİCİ KREDİSİ ve TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ

1. Tüketici Kredisinin Tanımı
Kredi	işlemleri,	banka	ve	finans	sektöründe	önemli	bir	yer	tutmaktadır.	Kredi,	banka	ve	

finans	kurumlarının	yaptığı	araştırma	sonucunda	gerçek	ya	da	tüzel	kişilere,	yasaları,	iç	ku-
ralları	ve	kendi	öz	kaynakları	göz	önünde	bulundurarak,	teminat	karşılığında	ya	da	temi-
natsız	olarak	para,	teminat	ya	da	kefalet	vermek	şeklinde	tanınan	imkândır181.	Bankaların,	
öz	kaynaklarının	 yanı	 sıra	 topladıkları	Türk	Lirası	 ve	döviz	mevduat	 ile	 çeşitli	 şekillerde	
borçlanmak	suretiyle	banka	dışından	temin	ettikleri	fonları,	yasal	sınırlamalar,	bankaların	
iç	mevzuatları	ve	kaynakları	çerçevesinde,	geri	ödeyeceği	konusunda	kendisine	güven	du-
yulan	gerçek	ve	tüzel	kişilere	belirli	bir	bedel	(faiz	veya	komisyon)	karşılığında	ve	belirli	bir	

176	 AKİPEK,	Şebnem:	Tüketici Kredisi,	Ankara	1999,	s.	143.
177	 ŞAKAR,	Hakan:	Bankalarda Kredilendirme Teknikleri,	İstanbul	2001,	s.92.
178	 KAPTAN,	Özgür	Burak:	Bireysel Kredilerin Risk ve Tüketici Davranışı Açısından Analizi,	Ankara	Üniversitesi,	

Sosyal	Bilimler	Enstitüsü	(Basılmamış	Doktora	Tezi),	Ankara	2011,	s.4.
179	 ERTAŞ,	Fatih	Çoşkun	/	KABAN,	İsmail	/	SOBACI,	Fatih:	Bireysel Kredi Kullanan Finansal Tüketicilerce Üstlenilecek 

Masraflar; BDDK Düzenlemesi Çerçevesinde Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme,	 Finansal	 Araştırmalar	 ve	
Çalışmalar	 Dergisi,	 C.8,	 S.14,	 Ocak	 2016,	 s.128;	 İNAĞ,	 Nihal:	Tüketici Kredileri,	 Türkiye	 Cumhuriyet	Merkez	
Bankası,	Araştırma	Planlama	ve	Eğitim	Genel	Müdürlüğü,	Tartışma	Tebliği	No:9011,	s.1	vd.

180	 AKİPEK,	Şebnem:	6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Milli Şerh,	İstanbul	2016,	s.482,	(Şerh).
181	 DİNÇ,	Yusuf	/	AKAY,	Hüseyin	/	KARACAN,	Sami:	Banka ve Sigorta Muhasebesi,	T.C.	Anadolu	Üniversitesi	

Yayını	No:	2745,	Eskişehir	2013,	s.73.
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süre	(vade)	sonunda	geri	almak	kaydıyla	para,	teminat	ya	da	kefalet	vermek	şeklinde	sundu-
ğu	imkândır 182.	Kredi	veren	kuruluşlar,	belirli	bir	süre	dâhilinde	kendi	kullanımından	feragat	
ettiği	parayı	başkalarının	kullanması	için	ortam	yaratmakta,	paranın	kullanımı	neticesinde	
faiz	ve	benzeri	menfaatler	elde	etmektedir183.	

Krediler,	5411	sayılı	Bankacılık	Kanunun	m.48’de	şu	şekilde	ifade	edilmiştir;	“Bankalarca 
verilen nakdî krediler ile teminat mektupları, kontrgarantiler, kefaletler, aval, ciro, kabul gibi 
gayrinakdî krediler ve bu niteliği haiz taahhütler, satın alınan tahvil ve benzeri sermaye piya-
sası araçları, tevdiatta bulunmak suretiyle ya da herhangi bir şekil ve surette verilen ödünçler, 
varlıkların vadeli satışından doğan alacaklar, vadesi geçmiş nakdî krediler, tahakkuk etmekle 
birlikte tahsil edilmemiş faizler, gayrinakdî kredilerin nakde tahvil olan bedelleri, ters repo 
işlemlerinden alacaklar, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile benzeri diğer sözleşmeler ne-
deniyle üstlenilen riskler, ortaklık payları ve Kurulca kredi olarak kabul edilen işlemler izlen-
dikleri hesaba bakılmaksızın bu Kanun uygulamasında kredi sayılır. 

Birinci fıkrada belirtilenlere ilâve olarak, kalkınma ve yatırım bankaları ile katılım banka-
larının taşınır ve taşınmaz mal ve hizmet bedellerinin ödenmesi suretiyle veya kâr ve zarar or-
taklığı yatırımları, taşınmaz, ekipman veya emtia temini veya finansal kiralama, mal karşılığı 
vesaikin finansmanı, ortak yatırımlar veya Kurulca belirlenecek diğer yöntemlerle sağladıkları 
finansmanlar da bu Kanun uygulamasında kredi sayılır.”

Kredi	veren	belli	miktardaki	satın	alma	gücünü,	belirli	bir	süreliğine	ve	bu	süre	zarfında	
kendisine	ödenmek	kaydıyla,	genellikle	faiz	karşılığı	gerçek	ya	da	tüzel	kişilere	kullandır-
maktadır.	Kredi	kullanım	sürecinde,	belirli	bir	süre	sonunda	ödeme	vaadi	 ile	mal,	hizmet	
ve	para	cinsinden	satın	alma	gücünün	sağlanması	ya	da	var	olan	satın	alma	gücünün	bir	
zaman	sonra	geri	alınmak	üzere	başka	kimselere	devredilmesi	söz	konusudur.	Bu	nokta-
da	faiz	unsuruna	yer	verilmeden	yapılan	tanımlarda	kredinin,	bir	miktar	paranın	aynı	mik-
tarda	geri	ödenmesi	kaydıyla	bir	kimseye	kullanımının	devredilmesi	şeklinde	ifade	edildiği	
görülmektedir184.	

Tüketiciler	bakımından	ise	çeşitli	ihtiyaçlar	ile	mevcut	kısıtlı	kaynaklar	arasında	dengeyi	
bulma	açısından	ciddi	görevler	üstlenen	kredi	işlemleri,	tüketicilerin	bugünkü	tüketim	ih-
tiyaçlarını	gelecekte	elde	etmeyi	bekledikleri	gelirlerle	karşılayarak,	bir	bakıma	kişisel	re-
fah	düzeyini	de	arttırmaktadır.	Kredi	işlemleri	sayesinde	tüketiciler,	hâlihazır	ihtiyaçlarını,	
banka	ve	finans	kurumlarının	sunmuş	olduğu	tüketici	kredisi	imkânlarından	yararlanarak,	
gelecekte	elde	etmeyi	umdukları	gelirler	ile	karşılamaktadır.	

Banka	ve	finans	sektöründe,	tüketici	kredileri	açısından	yaratılan	işlem	hacminin,	kredi	
pazarına	bağlı	ekonomi	üzerinde	oldukça	büyük	bir	etkisi	bulunmaktadır.	Bu	sebeple	tüketici	
kredilerine	 ilişkin	mevzuatın	özel	bir	önem	taşıdığı	 ifade	edilmektedir185.	Tüketici	kredisi	

182	 DİNÇ	/	AKAY	/	KARACAN,	s.73;	ÖZDEN,	Kürşat	Özgür:	Ticari Bankalarda Kredilendirme Süreci ve Kredi Riski 
Yönetimi,	Dokuz	Eylül	Üniversitesi,	Sosyal	Bilimler	Enstitüsü	(Basılmamış	Yüksek	Lisans	Tezi),	İzmir	2010,	s.3.

183	 AKİPEK,	Şerh,	s.483.
184	 KUNTALP,	Erdem:	Yargıtay Kararları Işığında Kredi Kartı,	Ticaret	Hukuku	ve	Yargıtay	Kararları	Sempozyumu,	

Ankara	28-29	Nisan	1995,	s.277.
185	 BAYSAL,	Başak:	Tüketici Kredisi,	Yeni	Tüketici	Hukuku	Konferansı,	İstanbul,	26	Nisan	2015,	s.273.	
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kavramı	denildiğinde	ilk	olarak,	bankaların	veya	finans	kuruluşlarının	tüketiciye	nakit	ola-
rak	verdiği	bireysel	kredi,	ihtiyaç	kredisi	anlaşılmaktadır.	6502	sayılı	TKHK	m.	22/1’de	tü-
ketici	kredisi	sözleşmesi;	“kredi verenin tüketiciye faiz veya benzeri bir menfaat karşılığında 
ödemenin ertelenmesi, ödünç veya benzeri finansman şekilleri aracılığıyla kredi verdiği veya 
kredi vermeyi taahhüt ettiği sözleşme”	olarak	oldukça	geniş	bir	şekilde	tanımlanmıştır.	Bu	
sayede,	tüketici	kredisi	ile	tüketiciye	ödemenin	ertelenmesi,	ödünç	veya	benzeri	finansman	
yöntemlerinin	kullanılması	imkânı	yaratılmıştır186.	6502	sayılı	Kanun	ile	getirilen	bu	tanım	
sayesinde	bütün	kredi	türlerinin	kapsama	alınmaya	çalışıldığı,	“ödemenin ertelenmesi” gibi 
geniş	bir	ifade	ile	gelecekte	tüketiciler	açısından	kullanıma	sunulabilecek	kredi	yöntemleri-
nin	de	hükmün	uygulama	alanına	alınmaya	gayret	gösterildiği	anlaşılmaktadır187.	

Tüketici	kredisi	kavramı	genel	anlamda;	herhangi	bir	mal	veya	hizmetin	satın	alınması	ya	
da	tedarik	edilmesi	maksadıyla	ve	mutlaka	ticari	amaçlar	dışında	yararlanmak	kaydıyla,	ger-
çek	veya	tüzel	kişilere,	onlara	duyulan	kişisel	güven,	gelir	ve	mal	varlıksal	durumları	dikkate	
alınarak,	banka	veya	finans	kurumları	tarafından	ödünç,	avans	veya	mali	yardım	şeklinde,	
önceden	belirlenmiş	koşullarla	geri	ödemek	üzere	verilen	kredi	şeklinde	tanımlanabilir188.		

Tüketici	kredisi,	kredi	fonksiyonu	taşıyan	nakdi	kredi	olmakla	birlikte	nakdi	kredi	çeşitle-
ri	içinde	sabit	vadeli	para	ödüncü	şeklinde	ifade	edilmektedir189.	Tüketici	kredisi,	banka	veya	
finansman	kuruluşu	tarafından	nakit	ödenmekte,	belirli	bir	vade	tayin	edilmekte	ve	ödeme	
tutarı	da	genellikle	aylık	olarak	ve	sabit	plan	 ile	belirlenmektedir.	Bu	niteliği	bakımından	
tüketici	kredilerini,	doğrudan	kredi	olarak	da	nitelemek	mümkündür	190.	Tüketici	ile	banka	
veya	finansman	kuruluşu	arasında	yapılan	sözleşmeye	bağlı	olarak,	tüketici	kredisinin	açık	
ya	da	teminatlı	kredi	olarak	verildiği	de	görülmektedir.	

2. Tüketici Kredisi Sözleşmesinin Tanımı
Tüketici	kredisi	sözleşmeleri,	tüketicinin	korunması	alanında	tüm	dünyada	yaşanan	ge-

lişmeler	doğrultusunda	ekonomik	ve	sosyal	haklar	bakımından	düzenlenmesi	gereken	hu-
suslar	arasında	yer	almaktadır.	Uygulamada,	insanların	cari	ihtiyaçlarını	karşılamak	üzere	
başvurdukları	ve	kullandıkları	kredilerin	geri	ödeme	sürecinde	önemli	problemler	yaşan-
mıştır.	Banka	ve	finans	kurumlarının	güçlü	ve	organize	yapıları	karşısında	tüketicilerin	ta-
lep	ettikleri	krediye	kavuşmak	amacıyla	imzaladıkları	sözleşmelerde	yer	alan	ağır	şartların	
kanunen	düzenlenmesi	gerektiği	ortaya	çıkmıştır.	

Tüketicinin	korunması	alanında	ülkemizde	yaşanan	gelişmeler	neticesinde	6502	sayılı	
TKHK	 ile	 tüketici	kredisinin	 tanımı	değiştirilmiştir.	4077	sayılı	Kanunun	10.	maddesinde	
yer	alan;	“Tüketici kredisi, tüketicilerin bir mal veya hizmet edinmek amacıyla kredi veren-
den nakit olarak aldıkları kredidir.”191	şeklindeki	ifade,	6502	sayılı	Kanunun	22.	maddesinde;	

186	 BAYSAL,	s.281.
187	 BAYSAL,	s.282.
188	 AKİPEK,	s.	144.	
189	 REİSOĞLU,	Seza:	Bankalar Kanunu Şerhi,	Ankara	1997,	s.374.	
190	 AKİPEK,	s.	35.
191	 4077	sayılı	TKHK’da	yer	alan	bu	özel	düzenlemeye	yer	verilmeden	önce	kısmen	de	olsa	 tüketici	kredisi	
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“Tüketici kredisi sözleşmesi, kredi verenin tüketiciye faiz veya benzeri bir menfaat karşılığın-
da ödemenin ertelenmesi, ödünç veya benzeri finansman şekilleri aracılığıyla kredi verdiği 
veya kredi vermeyi taahhüt ettiği sözleşmeyi ifade eder.”	şeklinde	kaleme	alınmıştır192.	Önceki	
Kanunda	hükmün	uygulama	alanının	çok	dar	olması	eleştirilirken,	kanun	koyucunun	yeni	
TKHK’da	tüketici	kredisinin	uygulama	alanını	oldukça	genişlettiği,	bütün	kredi	imkânlarını	
kapsamına	almaya	çalıştığı	açıkça	görülmektedir193.	

6502	sayılı	TKHK	ile	getirilen	bu	değişikliğin	sebebi	2008/48/EC	sayılı	AB	Yönergesine	
dayanmaktadır194.	 Tüketici	 kredilerine	 ilişkin	mevzuatımızın,	AB	hukuku	 ile	 uyumlaştırıl-
ması	gayreti	sonucu	tanımın	benzer	mahiyete	kaleme	alınması	gerekliliği	ortaya	çıkmıştır	
195.	TKHK	m.31/4’de	belirtildiği	üzere;	“Sözleşme öncesi bilgilendirme, sözleşmenin zorunlu 
içeriği, kapsam dışı sözleşmeler, tüketici ile kredi verenin hak ve yükümlülükleri, cayma hak-
kı, erken ödeme, efektif yıllık faizin hesaplanması, tüketici kredilerine ilişkin reklamların zo-
runlu içeriği, fesih hakkının kullanılması, temerrüt, kredinin devri, bağlı kredi ile diğer husus-
lara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir”	düzenlenmesi	doğrultusunda,	22	Mayıs	
2015	tarihli	ve	29363	sayılı	Resmi	Gazete’de	“Tüketici	Kredilesi	Sözleşmeleri	Yönetmeliği”	
yayımlanmıştır.	

3. Tüketici Kredisi Sözleşmesinin Hukuki Niteliği 
Hukukumuzda	kredi	sözleşmeleri,	bağımsız	ve	kendine	özgü	yapısı	olan	ve	kredi	açanı	

tek	bir	borç	(kredi	verme	borcu)	çerçevesi	içinde	çeşitli	edimlerde	bulunma	yükümlülüğü	
altına	 sokan	bir	 sözleşme	olduğu	 ifade	edilmektedir196.	Tüketici	kredileri,	hem	 tüketiciler	
hem	de	kredi	kullandıranlara	bazı	hak	ve	yükümlülükler	getirmektedir.	Tüketiciler,	kredi	
kullandıranlara	karşı	yükümlülükler	üstlenirken,	kredi	kullandıranlar	ise	hem	hak	hem	de	

kullananların	mağdur	olması,	sözleşme	özgürlüğünü	belli	bir	çerçevede	sınırlayan	818	sayılı	mülga	Borçlar	
Kanunundaki	19	ve	20.	maddeleri	aracılığı	ile	engellenmekteydi.	Ayrıca	hakların	kullanılması	ve	borçların	
yerine	getirilmesinde	objektif	iyiniyeti	öngören	743	sayılı	mülga	Medeni	Kanunundaki	2.madde	de	özellikle	
hâkimlere	yol	gösterici	bir	nitelik	taşımaktaydı.	Ayrıntılı	bilgi	için	bkz.	AKİPEK,	s.157.

192	 Bu	 tanım,	 87/102/EEC	 ve	 22.12.1986	 tarihli	 Tüketici	 Kredileri	 ile	 İlgili	 Üye	 Devletlerin	 Hukuksal	
Düzenlemelerinin	ve	İdari	Kurallarının	Birbirine	Yakınlaştırılmasına	İlişkin	Konsey	Direktifini	yürürlükten	
kaldırarak	yerini	alan	23.04.2008	tarihli	ve	2008/48/EC	sayılı	Tüketici	Kredi	Sözleşmelerine	İlişkin	Avrupa	
Parlamentosu	ve	Konseyi	Direktifinden	hukuk	sistemimize	aktarılmıştır.		

193	 BAYSAL,	s.281.
194	 Directive	2008/48/EC	of	The	European	Parliament	and	of	The	Council	of	23	April	2008	on	credit	agree-

ments	for	consumers	and	repealing	Council	Directive	87/102/EEC.	Bilindiği	üzere;	Topluluk	ortak	kredi	
pazarının	yaratılması	maksadıyla	kabul	edilen	87/102/EEC	sayılı	Direktif,	tüketici	kredileri	alanında	ya-
şanan	gelişmeler,	farklı	üye	ülke	uygulamalarının	Yönerge	ile	kabul	edilen	sınırların	çok	ilerisine	geçmesi,	
farklı	ülke	düzenlemelerinin	yarattığı	problemlerin	giderilmesi	maksadıyla	terk	edilerek,	yerine	2008/48/
EC	sayılı	Direktif	kabul	edilmiştir.	Ayrıntılı	bilgi	için	bkz.	BAYSAL,	s.273-274.

195	 ATAMER,	Yeşim:	Tüketici Kredisi Hukukunda Reform Projeleri ve Avrupa Birliği Hukuku ile Uyumu, Banka ve 
Tüketici	Hukuku	Sorunları	Sempozyumu,	İstanbul	2010,	s.243.	Bu	Yönergede	“Kredi Sözleşmesi”: “Credit 
agreement means an agreement whereby a creditor grants or promises to grant to a consumer credit in the 
form of a deferred payment, loan or other similar financial accommodation, except for agreements for the pro-
vision on a continuing basis of services or for the supply of goods of the same kind, where the consumer pays for 
such services or goods for the duration of their provision by means of instalment”olarak	tanımlanmıştır.

196	 TANDOĞAN;	Haluk:	Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri,	C.12,	İstanbul	2008,	s.332	vd.;	ASLAN,	s.163.
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borç	yükü	altına	girmektedir.	Tüketiciler	ile	kredi	kullandıranlar	bakımından	karşılıklı	hak	
ve	borçlar	açısından	mutlaka	bir	dengenin	kurulması	söz	konusudur.	Aksi	takdirde,	görece	
zayıf	konumda	yer	alan	tüketicilerin	bir	takım	hak	mahrumiyetine	uğraması	gündeme	gel-
mektedir197.	Başka	bir	ifade	ile	tüketici	sözleşmelerinin	hükümlerinin	şekil	ve	içerik	yönün-
den	emredici	hükümlerle,	tüketici	lehine	düzenlenmesi	gerektiğinden	hareketle	Tüketicinin	
Korunması	Hakkında	Kanun	ile	ülkemizde	“tüketici	kredilerine”	ilişkin	kapsamlı	bir	yenilik	
getirilmiştir.	Bu	 itibarla	artık	kanunen	düzenlenen	ve	 ismi	konulan	sözleşme	söz	konusu	
olmaktadır.	

6502	sayılı	yeni	TKHK	öncesinde,	4077	sayılı	mülga	TKHK	döneminde	banka	ile	tüketi-
ciler	arasındaki	 ilişkilerin	yalnızca	kanunla	özel	olarak	düzenlenen	 tüketici	kredisi,	kredi	
kartı	ve	konut	kredisi	ilişkileri	bakımından	geçerli	olduğu	ve	yalnızca	bu	konular	bakımın-
dan	bankanın	muhatabının	 tüketici	olabileceği	görüşü	hâkim	olmuştur.	Uygulamada	yük-
sek	yargı	kararların	da	bu	görüş	benimsenmiş,	tüketici	kredisi,	kredi	kartı	ve	konut	kredisi	
haricindeki	diğer	bankacılık	hizmetlerinin	mülga	4077	sayılı	TKHK	kapsamına	girmediğine	
hüküm	tesis	edilmiştir198.	

Yaşanan	bu	mağduriyetler	ve	sıkıntılar	üzerine	6502	sayılı	TKHK	kapsamlı	değişiklikler-
le	yürürlüğe	girmiştir.	Özellikle	kanunun	3.	maddesinde	“Tüketici İşlemleri”	açık	bir	şekilde	
tanımlanmıştır.	Buna	göre;	“Tüketici işlemi: Mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri 
de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesa-
bına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, sim-
sarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü söz-
leşme ve hukuki işlem”	olarak	nitelendirilmiştir.	Tanımda	da	görüldüğü	üzere	herhangi	bir	
sınırlama	getirilmeden	önce	banka	ile	tüketiciler	arasındaki	her	türlü	bankacılık	işleminin	
kanun	kapsamına	girdiği	anlaşılmaktadır199.		Kanunun	2.	maddesinde;	“Bu Kanun, her türlü 
tüketici işlemi ile tüketiciye yönelik uygulamaları kapsar” demek	suretiyle	vurgulamıştır.

Kanunen	 açıkça	 belirtilen	 ve	 tereddüde	 yer	 bırakmadan	 banka	 ile	 tüketici	 arasındaki	
bankacılıktan	kaynaklanan	hizmetler	bakımından	TKHK	hükümlerinin	geçerli	olacağı	ke-
sinleşmiştir.	Bu	duruma	ilave	olarak	TKHK	m.	83	gereğince;	“Bu Kanunda hüküm bulunma-
yan hâllerde genel hükümler uygulanır. Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu işlemler ile 
ilgili diğer kanunlarda düzenleme olması, bu işlemin tüketici işlemi sayılmasını ve bu Kanunun 
görev ve yetkiye ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez.”	hükmü	gereğince	taraflar-
dan	birinin	tüketici	olduğu	işlemler	bakımından	TKHK	hükümlerinin	uygulanmasının	en-
gellenmeyeceği	belirtilmiştir.	

197	 AKİPEK,	Şerh,	s.484.
198	 Yargıtay	11.	HD’nin	09.03.2009	tarihli	2009/2029	E.	ve	2009/2700	K.	sayılı	kararında	“Dava dosyası içe-

risindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilme-
sinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve uyuşmazlığın tüketici kredisi veya kredi kartlarından 
kaynaklanmayıp, bankacılık işleminden kaynaklandığının dosya kapsamı ile sabit olmasına göre, Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın HUMK. nun 427/6 ncı maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin reddine 
karar vermek gerekmiştir.”

199	 KARA,	İlhan:	Bireysel Bankacılık İşlemleri Alanında Tüketici Hakları, Kanuna Aykırı Uygulamalar ve Çözüm 
Yolları,	İstanbul	Barosu	Tüketici	Hakları	ve	Rekabet	Hukuku,	C.	88,	İstanbul	2014,	s.88.
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Tüketici	kredisi	sözleşmesine	taraf	olacak	tüketicinin,	ticari	veya	mesleki	olmayan	amaç-
larla	hareket	eden	gerçek	veya	tüzel	kişi	olması	gerekmektedir.	Banka	veya	finans	kurumu	
ile	tüketici	kredisi	sözleşmesi	akdedecek	kişinin	ancak	kanunda	belirtilen	“tüketici”	sıfatına	
haiz	olması	durumunda	TKHK’nun	 sağlamış	olduğu	koruma	 tedbirlerinden	yararlanması	
mümkündür.	

Tüketici	 kredisi	 sözleşmesine	 taraf	 olan	 “kredi verenin”	 tanımı	TKHK	m.	 3/ğ’de	 yapıl-
mıştır.	Buna	göre;	mevzuatı	gereği	tüketicilere	kredi	vermeye	yetkili	olan	gerçek	veya	tüzel	
kişiler	 kredi	 veren	konumundadır.	Mülga	TKHK’da	kredi	 verenin	kimler	olduğu	ayrı	 ayrı	
belirtilmekte	iken	6502	sayılı	TKHK’da	“yetkili gerçek ve tüzel kişi”	şeklinde	genel	bir	tanım	
yapılmıştır200.

TKHK	m.4/I’de	belirtildiği	üzere	banka	ile	tüketici	arasında	akdedilecek	sözleşmeler	ve	
bilgilendirmelerin	de	en	az	on	iki	punto	büyüklüğünde,	anlaşılabilir	bir	dilde,	açık,	sade	ve	
okunabilir	 bir	 şekilde	 kaleme	 alınması	 gerekmektedir.	 Düzenlenen	 bu	 sözleşmelerin	 bir	
nüshasının	kâğıt	ortamından	veya	kalıcı	veri	saklayıcısı	ile	tüketiciye	verilmesi	de	zorunlu	
tutulmuştur.	Sözleşmede	bulunması	gereken	şartların	bir	veya	birkaçının	bulunmaması	ha-
linde	eksiklik,	sözleşmenin	geçerliliği	etkilemeyecektir.	Bu	eksiklikler	sözleşmeyi	düzenle-
yen	tarafından	derhal	giderilmek	zorundadır.	

TKHK	4/II’de	ifade	edildiği	üzere	sözleşmede	öngörülen	şartlar,	sözleşme	süresi	içinde	
tüketici	aleyhine	değiştirilemeyecektir.	 III.	 fıkrada	 ise	 tüketiciden;	kendisine	sunulan	mal	
veya	 hizmet	 kapsamında	 haklı	 olarak	 yapılmasını	 beklediği	 ve	 sözleşmeyi	 düzenleyenin	
yasal	yükümlülükleri	arasında	yer	alan	edimler	ile	sözleşmeyi	düzenleyenin	kendi	menfa-
ati	doğrultusunda	yapmış	olduğu	masraflar	 için	ek	bir	bedel	 talep	edilemeyeceği	hususu	
düzenlenmiştir.	Ayrıca	bankalar,	 tüketici	kredisi	veren	finansal	kuruluşlar	ve	kart	çıkaran	
kuruluşlar	tarafından	tüketiciye	sunulan	ürün	veya	hizmetlerde	ise	tüketiciden	faiz	dışında	
alınacak	her	türlü	ücret,	komisyon	ve	masraf	türleri	ile	bunlara	ilişkin	usul	ve	esaslar	Ba-
kanlığın	görüşü	alınarak	bu	Kanunun	ruhuna	uygun	olarak	ve	tüketiciyi	koruyacak	şekilde	
Türkiye	Cumhuriyet	Merkez	Bankası201	tarafından	belirleneceği	ifade	edilmiştir.	

TKHK	m.	4/IV	hükmü	gereğince;	bu	Kanunda	düzenlenen	sözleşmelere	istinaden	tüketi-
ciden	talep	edilecek	her	türlü	ücret	ve	masrafa	ilişkin	bilgilerin,	sözleşmenin	eki	olarak	kâğıt	
üzerinde	yazılı	şekilde	tüketiciye	verilmesi	zorunlu	tutulmuştur.	

Son	olarak	üzerinde	durulması	gereken	husus,	bankaların	tüketiciler	ile	akdetmiş	olduğu	
tüketici	kredisi	sözleşmelerinin	6098	sayılı	TBK	m.	20	vd.	getirilen	“Genel İşlem Şartları” ni-
teliğinde	olması	ve	bu	sözleşmelerde	tüketici	aleyhine	yer	alan	hususların	6502	sayılı	TKHK	
m.	5’te	yer	alan	“Tüketici Sözleşmesindeki Haksız Şartlar”	kapsamında	ele	alınması	gerektiği-
dir.	Kuşkusuz	TKHK	m.83/I	gereğince;	bu	Kanunda	hüküm	bulunmayan	hallerde	genel	hü-
kümlerin	uygulanacağı	açık	hükmü	karşısında	TBK	hükümlerinin	uygulanması	konusunda	

200	 AKİPEK,	Şerh,	s.51.
201	 20/2/2020	 tarihli	 ve	 7222	 sayılı	 Kanunun	 39’uncu	maddesiyle,	 bu	 fıkranın	 ikinci	 cümlesinde	 yer	 alan	

“Bankacılık	Düzenleme	ve	Denetleme	Kurumu”	ibaresi	“Türkiye	Cumhuriyet	Merkez	Bankası”	şeklinde	de-
ğiştirilmiştir.
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herhangi	 bir	 kısıtlama	 yaşanmayacaktır.	 Bankaların	 önceden	hazırlayıp,	 tüketicilere	 sun-
muş	 olduğu	 sözleşme	metinleri	 arasında	 tüketici	 kredisi	 sözleşmeleri	 de	 yer	 aldığından,	
TBK	kapsamında	“Genel İşlem Şartları”	değerlendirilmesi	söz	konusu	olacaktır.	

B. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN ÖNE ÇIKAN 
DÜZENLEMELER

Tüketici	kredisi	sözleşmesi,	6502	sayılı	TKHK’nun	m.	22-31	arasında	düzenlenmiştir.	Tü-
ketici	kredisi	 sözleşmesinin	 tanımının	m.	22’de	yapılmasının	ardında,	 sırasıyla;	 sözleşme	
öncesi	bilgilendirme	yükümlülüğü,	cayma	hakkı,	faiz	oranı,	sözleşmede	değişiklik	yapılması,	
erken	ödeme,	temerrüt,	sigorta	yaptırılması,	bağlı	krediler	ve	diğer	hususlar	düzenlenmiş-
tir.	Tüketici	kredisi	sözleşmesinde	kanunen	öne	çıkan	bu	hususların	ayrıntıları,	22	Mayıs	
2015	tarihli	ve	29363	sayılı	Resmî	Gazete’de	“Tüketici Kredilesi Sözleşmeleri Yönetmeliği” ile 
açıklığa	kavuşmuştur.	

1. Tüketici Kredisi Sözleşmesinde Tüketicinin Önceden Bilgilendirilmesi 
6502	sayılı	TKHK	m.23	ile	tüketici	kredisi	sözleşmeleri	bakımından	tüketiciye	önceden	

sözleşme	öncesi	bilgi	 formu	verme	zorunluluğu	getirilmiştir.	Buna	göre	kredi	 verenin	ve	
varsa	kredi	aracısının,	tüketiciye,	teklif	ettikleri	kredi	sözleşmesinin	koşullarını	içeren	söz-
leşme	öncesi	bilgi	formunu,	sözleşmenin	kurulmasından	makul	bir	süre	önce	vermesi	zo-
runludur.	Burada	makul	süre	bakımından	özellikle	 tüketicinin	gerekli	araştırma	yapması,	
inceleme	ve	karar	vermesine	yetecek	süre	olması	gerektiği	ifade	edilmektedir202.	Kredi	kul-
lanacak	tüketicinin	en	iyi	koşullarda	ve	kendi	şartlarına	en	uygun	durumda	hangi	kredinin	
kendisi	için	en	iyisi	olduğunu	seçme	özgürlüğü	tanınmaktadır203.	Sözleşmenin	kurulmasın-
dan	hemen	önce	ön	bilgilendirme	formunun	tüketiciye	verilmesi	durumunda	bu	yükümlü-
lüğün	ihlal	edilmesi	söz	konusudur204.	

Tüketici	Kredisi	Sözleşmeleri	Yönetmeliği	ile	sözleşme	öncesi	bilgi	formlarının;	en	az	on	
iki	punto	büyüklüğünde,	anlaşılabilir	bir	dilde,	açık,	sade	ve	okunabilir	bir	şekilde	düzen-
lenmesi	ve	bir	örneğinin	kâğıt	üzerinde	veya	kalıcı	veri	saklayıcısı	ile	tüketiciye	verilmesi	
gerekmektedir.

Yönetmelik	 ile	 iki	ayrı	 tipte	kredi	sözleşmesinin	ön	bilgilendirme	yükümlülüğü	dikkat	
çekmektedir.	Belirli	süreli	tüketici	kredisi	sözleşmesi	ile	belirsiz	süreli	tüketici	kredisi	söz-
leşmesi	 bakımından	 farklı	 ön	bilgilendirme	 söz	 konusudur.	 	 Belirli	 süreli	 tüketici	 kredisi	
sözleşmesi:	 sözleşmenin	kurulduğu	 tarihte,	kredi	 ilişkisinin	sona	erme	 tarihinin	 taraflar-
ca	sözleşmede	açıkça	kararlaştırıldığı	tüketici	kredisi	sözleşmeleri	şeklinde	tanımlanırken,	
belirsiz	süreli	tüketici	kredisi	sözleşmesi:	sözleşmenin	kurulduğu	tarihte,	kredi	ilişkisinin	

202	 HAZNEDAR,	 İbrahim	 Murat:	 6502 Sayılı Yeni Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un Bankacılık 
Uygulamaları Bakımından Getirdiği Yenilikler,	İstanbul	Barosu	Dergisi,	C.	88,	S:	3,	İstanbul	2014,	s.9.

203	 AKİPEK,	Şerh,	s.500.
204	 ÖNAL,	 Ali:	 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Kredi Kartlarına İlişkin 

Düzenlemelerin Değerlendirilmesi,	İstanbul	Barosu	Dergisi,	C:	88,	S.	4,	İstanbul	2014,	s.	36.
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sona	erme	tarihinin	taraflarca	sözleşmede	kararlaştırılmadığı	tüketici	kredisi	sözleşmeleri	
şeklinde	ifade	edilmektedir.	Bu	noktada,	sözleşmenin	kurulduğu	tarihte,	kredi	ilişkisinin	ne	
zaman	sona	erip	ermeyeceği	hakkında	bir	hükmün	varlığı	aranmaktadır.	Taraflar	kesin	ola-
rak	belirli	bir	tarihi	sözleşme	ilişkisinin	sona	ereceği	tarih	olarak	belirlemiş	ise	bu	durumda	
belirli	süreli	tüketici	kredisi	sözleşmesi	kurmak	durumundadır.	

Belirli	 süreli	ve	belirsiz	 süreli	 tüketici	kredisi	 sözleşmesi	arasında	önceden	bilgilendi-
rilmesi	bakımından	en	dikkat	çeken	husus	belirli	süreli	tüketici	kredisi	sözleşmesinde	söz-
leşme	süresinin	bildirilmesi,	kredinin	toplam	tutarı,	bağlı	kredilerde	sözleşme	konusu	mal	
veya	hizmet	ile	satıcı	veya	sağlayıcıya	ilişkin	bilgiler,	efektif	faiz	oranı	ve	tüketici	tarafından	
ödenecek	toplam	tutar,	tüketicinin	talep	ettiği	kredi	tutarı	ve	süresi	esas	alınarak	kredi	vere-
nin	uygulamakta	olduğu	akdi	faiz	oranına	göre	hazırlanacak	ödeme	planı,	tüketicinin	erken	
ödemede	bulunma	hakkı	ve	ödenen	tutara	göre	kredi	verenin	indirim	yapma	yükümlüğüne	
ilişkin	bilgi	yer	almak	zorundadır.	Belirsiz	süreli	tüketici	kredisi	sözleşmesinin	ön	bilgilen-
dirilmesinde	ise	kredi	limitinin	ne	zaman	ve	nasıl	bildirileceğine	ilişkin	bilgi,	varsa	faiz	dı-
şında	tüketiciden	talep	edilecek	ücretler,	kredi	sözleşmesinin	feshedilmesine	ilişkin	usul	ve	
esaslar	yer	almaktadır.	

2. Tüketici Kredisi Sözleşmesinde Cayma Hakkı
TKHK	m.	24	ile	ilk	defa	tüketicilere,	tüketici	kredisi	sözleşmesinden	on	dört	gün	içinde	

herhangi	bir	gerekçe	göstermeksizin	ve	cezai	şart	ödemeksizin	cayma	hakkı	tanınmıştır205.	
Kredi	 veren,	 cayma	 hakkı	 olduğu	 konusunda	 tüketicinin	 bilgilendirildiğini	 ispat	 etmekle	
yükümlü	tutulmuştur.	Cayma	hakkı	konusunda	tüketicinin	bilgilendirilmemesi	halinde	sü-
resi	geçse	bile	tüketici	sorumlu	olmayacak	ve	bu	hakkı	kullanabilecektir.	Cayma	hakkının	
kullanıldığına	dair	bildirimin	cayma	hakkı	süresi	içinde	kredi	verene	yöneltilmiş	olması	ye-
terlidir.	 Cayma	hakkını	 kullanan	 tüketicinin	krediden	 faydalandığı	hâllerde,	 tüketici,	 ana-
parayı	ve	kredinin	kullanıldığı	tarihten	anaparanın	geri	ödendiği	tarihe	kadar	olan	sürede	
tahakkuk	eden	faizi	en	geç	cayma	bildirimini	kredi	verene	göndermesinden	sonra	otuz	gün	
içinde	geri	ödemek	durumundadır.	Bu	süre	içinde	ödeme	yapılmaması	hâlinde	tüketici	kre-
disinden	cayılmamış	sayılmaktadır.	Faiz,	akdi	faiz	oranına	göre	hesaplanmakta,	tüketiciden,	
hesaplanan	akdi	faiz	ve	bir	kamu	kurum	veya	kuruluşuna	veya	üçüncü	kişilere	ödenmiş	olan	
masraflar	dışında	herhangi	bir	bedel	talep	edilemeyeceği	açıkça	düzenlenmiştir.	

205	 Hukukumuzda	 cayma	hakkı	 konusunda	öne	 çıkan	 tartışmalardan	bir	 tanesi	 “cayma”	 terimine	 ilişkindir.	
Öğretide	hâkim	görüş	cayma	hakkı	ifadesinin	doğru	bir	kullanım	olmadığı,	bu	hakkı	tam	olarak	karşılayan	
kavramın	“geri	alma”	olduğu;	kanunda	cayma	hakkı	ifadesi	kullanılmasına	rağmen	söz	konusu	hakkın	geri	
alma	hakkı	olduğu	yönündedir.	Bu	konuda	ayrıntılı	bilgi	için	bkz.	AKİPEK,	Tüketici	Kredisi,	s.	321	dn.	132: 
“Burada esasen söz konusu olan ‘cayma’ değil, bir ‘geri alma’ hakkıdır. Zira cayma hakkı, daha çok yayın (ne-
şir) sözleşmesi gibi, taahhüt ve tasarruf işlemlerinin, tek bir işlemde birleştiği hallerde kullanılır. Tüketici kre-
disi sözleşmesinde daha taahhüt aşamasında bir geri alma hakkı kendini göstermekte ve burada irade beyanı 
geri alınmaktadır. Daha doğru bir ifade ile icap veya kabul şeklindeki bir irade beyanının geri alınması söz 
konusudur ki, bu karşımıza genellikle tüketici kredisi sözleşmesini kabul eden tüketicinin, bu kabul beyanını 
geri alması şeklinde çıkmaktadır. Yoksa burada teknik anlamda bir cayma söz konusu değildir”



TÜKETİCİ HUKUKUNDA UZMAN ARABULUCULUK

64

Hükmün	gerekçesinde	tüketicilerin	akdetmiş	oldukları	tüketici	kredisi	sözleşmelerinin	ya-
pısı	itibariyle	karmaşık	olduğu,	tüketicilerin	çok	kısa	bir	sürede	ödeme	gücünü	aşan	miktarda	
kredi	almasının	engellenmesi,	aldığı	krediyi	ödeyip	ödeyemeyeceğini	rahatça	düşünebileceği	
bir	yaratılması	amaçlanmıştır.	Cayma	beyanı,	bozucu,	yenilik	doğuran	bir	niteliğe	sahiptir.	Tü-
keticinin	bu	hakka	başvurması	durumunda,	kredi	veren	ile	akdedilmiş	olan	tüketici	kredisi	
sözleşmesi	geçmişe	etkili	olarak	ortadan	kalkmaktadır206.		Kanunen,	tüketicinin	herhangi	bir	
gerekçe	göstermeden	ve	cezai	şarta	maruz	kalmadan	bu	haktan	yararlanması	söz	konusudur.	
Hüküm	emredici	mahiyette	olduğundan,	kredi	verenin	bu	hükme	aykırı	bir	maddeyi	sözleş-
meye	koyması	TBK	m.	27	bakımından	da	kesin	hükümsüzdür207.	Cayma	hakkı	herhangi	bir	
geçerlilik	şekline	bağlı	değildir.	Ancak	 ispat	yükü	bakımından	cayma	hakkının	yazılı	olarak	
yapılmasının	uygun	olacağı	değerlendirilmektedir208.	Yazılı	 irade	beyanının,	 iadeli	 taahhütlü	
mektupla,	noter	aracılığıyla	ya	da	bizzat	tüketicinin	kendisi	tarafından	sözleşmenin	karşı	tara-
fına	iletilmesi	mümkündür.	Ancak	tüketicinin	bizzat	iradesini	karşı	tarafa	ilettiği	durumlarda	
karşı	tarafından	da	bu	beyanı	kabul	ettiğine	dair	yazılı	bir	belge	alması	gerekmektedir209.

Madde	hükmünde	“ondört	günlük	süre”	ifadesi	yer	alırken,	bu	sürenin	ne	zaman	başlaya-
cağı	konusunda	22	Mayıs	2015	tarihli	ve	29363	sayılı	Resmî	Gazete’de	yayımlanan	Tüketici	
Kredilesi	Sözleşmeleri	Yönetmeliği’nin	m.	24/2’de	belirtilen	“cayma hakkı süresi, sözleşme-
nin kurulduğu tarihte başlar. Ancak sözleşmenin bir örneğinin yazılı olarak veya kalıcı veri 
saklayıcısı ile tüketiciye verildiği tarihin sözleşmenin kurulduğu tarihten daha sonra olması 
durumunda, bu süre, tüketicinin sözleşmenin bir örneğini aldığı tarihten itibaren başlar.” dü-
zenlemesi	açıklık	getirmektedir.	Kredi	veren,	 tüketiciyi	önceden	bilgilendirmek	ve	cayma	
hakkına	 sahip	 olduğunu	 ifade	 etmek	 suretiyle	 sözleşmenin	 kurulmasından	 önce	 yapılan	
bu	aydınlatma	ile	sözleşmenin	kurulduğu	tarihten	itibaren	cayma	süresinin	başlaması	ge-
rekmektedir.	Yönetmelik	ayrıca	tüketici	kredisinin	akdedildiği	tarihten	sonra	sözleşmenin	
bir	örneğinin	yazılı	veya	kalıcı	veri	saklayıcı	ile	tüketiciye	verilmesi	halinde	ise	tüketicinin	
sözleşmenin	bir	örneğini	aldığı	tarihten	başlamak	üzere	ondört	günlük	cayma	hakkı	süresi	
olduğunu	düzenlemiştir.	

TKHK	m.	24/III’de	tüketici	kredisi	kullanmaya	karar	veren	tüketicinin	cayma	hakkından	
yararlanması	halinde	kredi	verene	ödemesi	gereken	tutara	ilişkin	bir	düzenleme	getirilmiş-
tir.	Buna	göre;	cayma	hakkını	kullanan	tüketicinin	krediden	faydalandığı	hâllerde,	tüketici,	
anaparayı	ve	kredinin	kullanıldığı	tarihten	anaparanın	geri	ödendiği	tarihe	kadar	olan	süre-
de	tahakkuk	eden	faizi	en	geç	cayma	bildirimini	kredi	verene	göndermesinden	sonra	otuz	
gün	 içinde	geri	ödemesi	gerektiği	 ifade	edilmektedir.	Bu	 süre	 içinde	ödeme	yapılmaması	
durumunda	tüketicinin	kredisinden	cayılmamış	olduğu	kabul	edilmektedir.	Tüketici	kredisi	
sözleşmesinin	kurulması	sürecinde	kredi	veren	bakımından	kapsamlı	bir	hazırlık	yapılması,	
tarafların	haklarının	dengelenmesi	ve	gerekli	tedbirlerin	alınması	gerekmektedir.	

206	 GÜMÜŞ,	Mustafa	Alper:	6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi,	C.I,	İstanbul	2014,	s.186.
207	 AKİPEK,	Milli	Şerh,	s.505.
208	 ÇINAR,	Ömer:	Tüketici Kredisi Sözleşmelerinin Hukukî Niteliği ve Hükümleri,	Sektörel	Bazda	Tüketici	Hukuku	

Uygulamaları	Külliyatı,	C.1,	Bankacılık	Sektöründe	Tüketici	Hukuku	Uygulamaları,	İstanbul	2015,	s.67.
209	 AKİPEK,	Şerh,	s.505.
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3. Tüketici Kredisi Faiz Oranı ve Sözleşme Değişiklikleri
TKHK	m.	25/I’de	belirli	 süreli	 tüketici	kredisi	 sözleşmelerinde	 faiz	oranının	sabit	ola-

rak	belirleneceği	düzenlenmiştir.	Sözleşmenin	kurulduğu	tarihte	belirlenen	bu	oran	tüketici	
aleyhine	değiştirilemeyeceği	açıkça	ifade	edilmektedir.	6502	sayılı	TKHK	belirli	ve	belirsiz	
süreli	tüketici	kredisi	sözleşmeleri	bakımından	sabit	 faiz	zorunluluğuna	ilişkin	bir	ayırım	
söz	konusudur210.	

Belirli	süreli	tüketici	kredileri	bakımından	TKHK	m.	25/I	ve	m.	26/I	hükümleri	bir	arada	
değerlendirildiğinde	bu	tür	kredilerin	faiz	oranlarının	sabit	olarak	belirleneceği	ve	bu	ora-
nın	daha	sonra	tüketici	aleyhine	değiştirilmeyeceği	görülmektedir.	Kanun	gereği	sabit	faiz	
oranına	sahip	olması	gereken	belirli	süreli	tüketici	kredilerinde	tüketici	lehine	değiştirilme-
si	mümkündür211.	

Belirsiz	süreli	 tüketici	kredileri	bakımından	TKHK	m.	26/II	gereğince	kredi	sözleşme-
lerinde	değişiklik	yapılması,	kanunen	uygulanabilir	hale	gelmiştir.	Bu	sayede	belirsiz	süre-
li	tüketici	kredilerinde	değişken	faize	izin	veren	bir	sistem	kurulmuştur212.	TKHK	m.	26/II	
belirsiz	süreli	kredi	sözleşmelerinde	yapılacak	değişikliklere	bir	anlamda	yol	göstermekte-
dir.	Hüküm,	belirsiz	süreli	sözleşmeler	bakımından	ileride	doğacak	muhtemel	riskler	bakı-
mından	bunların	öngörülmek	kaydıyla	sözleşmeye	dâhil	edilmesinin	mümkün	olamaması	
noktasından	hareket	etmektedir.	Gelecekte	olası	 risklerin	önceden	ön	görülmek	suretiyle	
sözleşmeye	başlangıçta	yansıtılması	imkânsız	olduğundan,	süreç	içinde	yaşanabilecek	ge-
lişmelerin	 bir	 şekilde	 taraflar	 arasındaki	 sözleşmeye	 yansıtılmasına	 imkân	 yaratılmıştır.	
Madde	düzenlemesi	tam	bu	aşamada	belirsiz	süreli	sözleşmelerde	yapılacak	değişikliklerin	
sözleşmelere	nasıl	dâhil	edilebileceğine	açıklık	getirmektedir213.	

Kredi	 faiz	 oranlarında	 meydana	 gelebilecek	 değişikliklerin	 yürürlüğe	 girmeden	 otuz	
gün	önce	tüketiciye	ne	şekilde	bildirilmesi	gerektiği	açıkça	ifade	edilmiştir.	Kredi	veren	faiz	
oranlarında	bir	değişiklik	ön	gördüğü	zaman	mutlaka	bu	değişikliğin	yürürlüğe	girmesin-
den	otuz	gün	önce	tüketiciye	kâğıt	üzerinde	veya	kalıcı	veri	saklayıcı	vasıtasıyla	yazılı	olarak	
bildirilmesi	gerektiği	zorunlu	tutulmuştur.	Sözleşmede	değişiklik	yapılması	başlığı	altında	
düzenlenen	bu	hükümde	dikkat	 edileceği	üzere	yalnızca	 tüketici	 kredisi	 sözleşmelerinde	
faiz	 oranlarında	değişiklik	 yapılması	 durumunda	kredi	 verenin	uyması	 gereken	hususlar	
kaleme	alınmıştır.	Sözleşmede	faiz	oranlarında	yapılacak	değişikliklerin	nasıl	uygulanması	
gerektiği	belirtilmiştir214.	

TKHK	m.	26/II’de	ayrıca	tüketiciye	yapılan	bu	bildirimde,	yeni	faiz	oranının	yürürlüğe	
girmesinden	sonra	yapılacak	ödemelerin	tutarı,	sayısı	ile	aralıklarının	değişmesine	ilişkin	
ayrıntılara	yer	verilmesi	gerektiği,	 faiz	oranının	artırılması	hâlinde,	yeni	 faiz	oranın	geri-
ye	dönük	olarak	uygulanamayacağı,	tüketici,	bildirim	tarihinden	itibaren	en	geç	altmış	gün	
içinde	borcun	 tamamını	ödediği	ve	kredi	kullanmaya	son	verdiği	 takdirde	 faiz	artışından	
etkilenmeyeceği	açıkça	düzenlenmiştir.	

210	 BAYSAL,	s.311.
211	 GÜMÜŞ,	s.191.
212	 ATAMER,	s.264.
213	 AKİPEK,	Şerh,	s.515.
214	 AKİPEK,	Şerh,	s.515.
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Tüketici	Kredilesi	Sözleşmeleri	Yönetmeliği	kapsamında	akdi	faiz	oranı;	“tüketici kredisi 
sözleşmesinde yer alan ve ödeme planı oluşturulmasına esas teşkil eden ve varsa tüketici ta-
rafından ödenen peşin faiz tutarı da dikkate alınarak hesaplanan faiz oranı”,	efektif	yıllık	faiz	
oranı;	 “kredinin toplam maliyetinin yıllık yüzde değeri olarak hesaplanması sonucu ortaya 
çıkan yıllık maliyet oranı”	şeklinde	tanımlamaktadır.	Yönetmeliğin	m.	14/1	gereğince	tüketi-
ci	kredisi	sözleşmelerinde	efektif	yıllık	faiz	oranının	yer	alması	zorunlu	tutulmuştur.	Efektif	
faiz	oranının	hesaplanmasında	kullanılacak	formül	Yönetmelik	ekinde	belirtilmiştir.	Efektif	
faiz	oranı	hesaplanırken,	kredi	sözleşmesinin	kararlaştırılmış	olan	süre	boyunca	geçerli	ola-
cağı	ve	tarafların	kredi	sözleşmesinde	belirlenen	şart	ve	tarihlerde	yükümlülüklerini	yerine	
getirecekleri	kabul	edilmektedir.	

4. Erken Ödeme ve Temerrüt
TKHK	m.	27	gereğince;	 “Tüketici, vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesin-

de bulunabilir veya kredi borcunun tamamını erken ödeyebilir. Bu hâllerde kredi veren, er-
ken ödenen miktara göre gerekli tüm faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirim yap-
makla yükümlüdür.”	Bu	hüküm	tüketicinin	almış	olduğu	krediyi,	süreçte	eline	geçen	maddi	
imkânlardan	yararlanmak	suretiyle	erken	ödeyerek	kapatmasına	imkân	tanımaktadır.	Tü-
ketici	bakımından	önemli	bir	avantaj	sağlayan	erken	ödeme	düzenlemesinde	kredi	verenin	
mutlaka	faiz	ve	diğer	maliyet	unsurlarında	indirim	yapma	yükümlülüğü	bulunmaktadır.

Diğer	 taraftan	 kredi	 veren,	 erken	 ödeme	 sebebiyle	 gelecekte	 elde	 etmeyi	 planladığı	
kârdan	mahrum	kalmaktadır.	Tüketici	kredisi	sözleşmeleri	bakımından	TKHK	erken	öde-
me	tazminatı	şeklinde	bir	düzenlemeye	yer	verilmemiştir.	Kanun	hazırlanırken	genel	kurul	
görüşmeleri	esnasında	erken	ödeme	tazminatına	ilişkin	hükümlerin	metinden	çıkarılması	
nedeniyle	belirli	süreli	kredilerin	erken	ödenmesi	halinde	kredi	verenin	tazminat	talep	ede-
bileceğine	 ilişkin	hususlar	düzenleme	dışı	kalmıştır215.	Tüketici	kredilerinde	erken	ödeme	
cezası	olarak	öngörülen	düzenlemelerin	kaldırılarak	tüketicinin	korunması	amaçlanmıştır.	

Tüketici	Kredilesi	Sözleşmeleri	Yönetmeliği	m.	15/1	gereğince;	tüketicinin,	vadesi	gelme-
miş	bir	veya	birden	çok	taksit	ödemesinde	bulunabileceği	veya	kredi	borcunun	tamamını	ya	
da	bir	kısmını	erken	ödeyebileceği,	bu	hâllerde	kredi	veren,	Yönetmeliğin	m.	16	ve	17	mad-
delerde	belirtilen	hükümlere	uygun	olarak	faizin	tamamının	veya	bir	kısmının	peşin	olarak	
tahsil	edildiği	durumlar	da	dâhil	olmak	üzere	gerekli	indirimi	yapmakla	yükümlü	tutulmuştur.	
Yönetmelik	m.	16’da	kredinin	tamamının	erken	ödenmesi	taksit	tarihinde	yapılıyorsa	vadesi	
gelen	taksit	ödemesi	ile	birlikte	geriye	kalan	taksit	tutarları	içerisindeki	anapara	borcu	ve	var-
sa	o	tarihe	kadar	tahsil	edilmemiş	faiz,	vergi,	harç	ve	benzeri	yasal	yükümlülüklerin	tahsil	edi-
leceği	düzenlenmiştir.	Yönetmelik	m.	17’de	ise	tüketicinin	ödeme	planında	yer	alan	bir	taksit	
tutarından	az	olmamak	üzere,	herhangi	bir	tutarı	vadesinden	önce	ödemesi	ara	ödeme	olarak	
kabul	edilmiş	ve	ara	ödemenin	usul	ve	esasları	madde	devamında	açıklanmıştır.	

Temerrüt	kavramı,	halen	ifası	mümkün	olan	ve	muaccel	bir	borcun	ifasında	yaşanan	ge-
cikme	olarak	tanımlanmaktadır.	Borçlu,	alacaklının	ihtarına	rağmen	borcunu	ifa	etmemiş,	

215	 AKİPEK,	Şerh,	s.518.
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muaccel	bir	borcu,	borç	ilişkisine	uygun	olarak	yerine	getirmemiştir.	Borçlunun	temerrüdü,	
borç	ilişkisinde	borçlu	sıfatına	sahip	olan	taraf	için	söz	konusudur.	Tam	iki	tarafa	borç	yük-
leyen	sözleşmeler	bakımından	her	iki	tarafın	da	borçlu	sıfatına	sahip	olması	sebebiyle,	her	
iki	taraf	için	borçlu	temerrüdü	gündeme	gelebilmektedir216.	

TKHK	m.	28/I’de;	belirli	süreli	kredi	sözleşmelerinde	tüketicinin	taksitleri	ödemede	te-
merrüde	düşmesi	durumunda,	 kredi	 veren,	borcun	 tamamının	 ifasını	 talep	etme	hakkını	
saklı	 tutmuşsa,	bu	hak	ancak	kredi	verenin	bütün	edimlerini	 ifa	etmiş	olması,	 tüketicinin	
de	birbirini	izleyen	en	az	iki	taksidi	ödemede	temerrüde	düşmesi	hâlinde	kullanılabilece-
ği,	kredi	verenin	bu	hakkı	kullanabilmesi	 için	tüketiciye	en	az	otuz	gün	süre	vererek	mu-
acceliyet	uyarısında	bulunması	zorunlu	tutulmuştur.	Hüküm	her	ne	kadar	temerrüt	başlığı	
altında	düzenlenmiş	olsa	da	tüketicinin	temerrüdüne	değil	muacceliyet	kayıtlarının	geçer-
liliğine	ilişkin	olduğu	açıkça	görülmektedir217.	TKHK	m.	28/II’de	ise	muaccel	kılınan	taksit-
lerin	 hesaplanmasında	 faiz,	 komisyon	 ve	 benzeri	masrafların	 dikkate	 alınmayacağı	 ifade	
edilmektedir.	

Borçlunun	 temerrüdünden	bahsedebilmek	 için	borcun	muaccel	olması	gerekmektedir.	
Henüz	muaccel	 olmamış	 bir	 borç	 bakımından	 temerrütten	 bahsetmek	mümkün	 değildir.	
Henüz	vadesi	gelmemiş	borç	ifa	alacaklısı	tarafından	talep	ve	edilemeyecektir.	Muaccel	ol-
mayan	borç	için	ifa	yükümlülüğü	doğmayacaktır.	Ancak	borcun	muaccel	olması	önceden	bir	
takım	hazırlıkların	yapılmasını	gerektirmesi	halinde	alacaklı	bu	edimleri	yerine	getirmediği	
sürece	borcun	muaccel	olması	söz	konusu	olmayacaktır.	Borcun	ifasında	gecikme,	ifa	zama-
nı	ile	yakından	ilgilidir.	İfa	zamanının	geçmiş	olması	ya	da	diğer	bir	ifade	ile	alacağın	ödeme	
gününün	geçmiş	olması	borcun	ifasının	gecikmesi	anlamındadır.	Alacağın	ne	zaman	istene-
bileceği,	tarafların	anlaşması,	bir	ihbar,	bir	kanun	hükmü	ya	da	hukuki	ilişkinin	mahiyeti	ile	
belirlenmektedir.	Bütün	bu	yollarla	muacceliyet	tarihi	tespit	edilemiyorsa	alacak	doğduğu	
anda	muaccel	olmaktadır218.	

Belirli	süreli	sözleşmelerde	borcun	geri	kalanının	çağrılmasında,	TKHK	m.28/I	hüküm-
leri	geçerli	olmaktadır.	Kredi	verenin,	ödenmeyen	taksite	ilişkin	temerrüt	faizi	tahsil	etmek	
suretiyle	yeterince	korunması	mümkündür.	Kural	olarak,	tüketicinin	kalan	borcunun	muac-
cel	kılmakta	kredi	verenin	haklı	bir	menfaati	bulunmamaktadır.	Kredi	verenin	haklı	menfa-
ati	ancak	tüketicinin	kredi	taksitlerini	geç	ödemeyi	alışkanlık	haline	getirmesi	ve	bu	sebeple	
kredi	 verenin	 gelecekte	 doğacak	 alacağını	 tahsil	 edemeyeceği	 ihtimalinin	 ortaya	 çıkması	
durumunda	muacceliyet	kayıtları	önem	kazanmaktadır219.	

Tüketici	Kredilesi	Sözleşmeleri	Yönetmeliği	m.	18	kapsamında	temerrüt	ve	geç	ödemeye	
ilişkin	usul	ve	esaslar	tespit	edilmiştir.	Birinci	fıkrada,	TKHK	m.	28’de	yer	alan	hükümlere	

216	 SEROZAN,	Rona:	Sözleşmeden Dönme,	 İstanbul	 2007,	 s.166;	 TANDOĞAN,	Haluk: Türk Mesuliyet Hukuku,	
İstanbul	2010,	s.469;	REİSOĞLU,	Sefa:	Türk	Borçlar	Hukuku	Genel	Hükümler,	İstanbul	2013,	s.367;	EREN,	
Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler,	Ankara	2012,	s.1009.

217	 BAYSAL,	s.317	vd.
218	 REİSOĞLU,	s.368;	KARAHASAN,	M.	Reşit:	Sorumluluk Hukuku,	İstanbul	2003,	s.201;	OĞUZMAN,	Kemal	/	ÖZ,	

Turgut: Borçlar Hukuku Genel Hükümler	C.1,	İstanbul	2013,	s.477.
219	 AKİPEK,	Milli	Şerh,	s.524.
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yer	verilmiştir.	İkinci	fıkrada;	temerrüt	veya	geç	ödeme	durumunda	olan	tüketicilerden	söz-
leşmede	yer	alan	akdi	faiz	oranının	yüzde	otuzundan	fazlasından	daha	yüksek	bir	oranda	
gecikme	faizi	tahsil	edilmeyeceği,	üçüncü	fıkrada;	tüketicinin	temerrüde	veya	geç	ödemede	
bulunması	durumunda	geç	ödenen	tutar	içinde	yer	alan	anapara	tutarı	üzerinden	gecikme	
faiz	oranı	 ile	geç	ödenen	gün	sayısı	dikkate	alınarak	bulunacak	 faiz	ve	bu	 faiz	üzerinden	
hesaplanacak	vergi,	harç	ve	benzeri	yasal	yükümlülükler	toplamını	tüketiciden	talep	edebi-
leceği	ifade	edilmektedir220.	

5. Bağlı Krediler 
TKHK	m.	30’da	bağlı	kredi	sözleşmesi;	tüketici	kredisinin	münhasıran	belirli	bir	malın	

veya	hizmetin	tedarikine	ilişkin	bir	sözleşmenin	finansmanı	için	verildiği	ve	bu	iki	sözleş-
menin	objektif	açıdan	ekonomik	birlik	oluşturduğu	sözleşme	şeklinde	tanımlanmıştır.	Ka-
nunen	getirilen	bu	tanımlama	ile	mülga	TKHK	dönemindeki	bağlı	kredi	sözleşmesini	belirli	
bir	marka	veya	hizmete,	belirli	bir	satıcı	veya	sağlayıcı	ile	sınırlayan	tartışmalara	son	veril-
miştir221.	“Ekonomik	birlik”	kavramı	artık	bağlı	kredi	ile	birlikte	anılmaya	başlanmış,	satıcı	
veya	sağlayıcının	tüketici	için	krediyi	finanse	ettiği,	üçüncü	bir	tarafça	finanse	edilmesi	du-
rumunda,	kredi	verenin	kredi	sözleşmesinin	imzalanması	veya	hazırlanması	ile	ilgili	olarak	
satıcı	veya	sağlayıcının	hizmetlerinden	yararlandığı,	belirli	bir	mal	veya	hizmetin	verilme-
sinin	kredi	 sözleşmesinde	açıkça	belirtildiği,	 durumlarından	en	az	birinin	varlığı	hâlinde	
ekonomik	birliğin	olduğu	kabul	edilmektedir.	

TKHK	m.	30/III’de	tüketicinin	mal	veya	hizmet	tedarikine	ilişkin	sözleşmeden	cayması	
ve	buna	ilişkin	bildirimin	cayma	süresi	içinde	ayrıca	kredi	verene	de	yöneltilmesi	hâlinde,	
bağlı	 kredi	 sözleşmesi	 de	 herhangi	 bir	 tazminat	 veya	 cezai	 şart	 ödeme	 yükümlülüğü	 ol-
maksızın	sona	ereceği	düzenlenmiştir.	Ancak	bağlı	 tüketici	kredisinden	cayılması	halinde	
mal	veya	hizmet	tedariki	sözleşmesinden	cayılmış	sayılıp	sayılmayacağına	ilişkin	hükümde	
açıklık	bulunmadığı	ifade	edilmektedir222.	Kanunun	bu	hükmü	sayesinde	tüketicinin	cayma	
bildirimini	kredi	verene	iletmesi	şartıyla	herhangi	bir	tazminat	veya	cezai	şart	(ceza	koşulu)	
ödeme	yükümlülüğü	altına	girmeyecektir223.	

TKHK	m.	30/IV’de;	mal	veya	hizmet	hiç	ya	da	gereği	gibi	teslim	veya	ifa	edilmez	ise	satı-
cı,	sağlayıcı	ve	kredi	veren,	tüketicinin	satış	sözleşmesinden	dönme	veya	bedelden	indirim	
hakkını	kullanması	hâlinde	müteselsilen	 sorumlu	 tutulmuştur.	Tüketici	bedelden	 indirim	
hakkını	kullanması	durumunda	bağlı	kredinin	de	bu	oranda	indirileceği	ve	ödeme	planının	
yeni	durumuna	göre	değiştirileceği	 ifade	edilmektedir.	Eğer	 tüketici	 sözleşmeden	dönme	
hakkını	kullanırsa	o	güne	kadar	yapmış	olduğu	ödemenin	iadesi	hususunda	satıcı,	sağlayıcı	
ve	kredi	veren	müteselsilen	sorumlu	tutulmuştur224.	

220	 AKİPEK,	Milli	Şerh,	s.525.
221	 BAYSAL,	s.323	vd.
222	 BAYSAL,	s.324.
223	 AKİPEK,	Şerh,	s.537.
224	 AKİPEK,	Şerh,	s.537.
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Kanun	koyucu	diğer	taraftan	kredi	verenin	sorumluluğunu	alınan	kredi	miktarı	ve	süre	
bakımından	bir	sınırlama	getirmek	üzere	düzenleme	getirilmiştir.	Kredi	verenin	sorumlu-
luğu;	malın	teslim	veya	hizmetin	ifa	edilmediği	durumlarda	satış	sözleşmesinde	veya	bağlı	
kredi	sözleşmesinde	belirtilen	malın	teslim	veya	hizmetin	ifa	edilme	tarihinden,	malın	tes-
lim	veya	hizmetin	ifa	edildiği	durumlarda	malın	teslim	veya	hizmetin	ifa	edildiği	tarihten	
itibaren,	kullanılan	kredi	miktarı	ile	sınırlı	olmak	üzere	bir	yıl	olarak	sınırlandırılmıştır.

III. MESAFELİ SÖZLEŞMELER

A. GENEL OLARAK

Tüketiciler	mal	ve	hizmet	ihtiyaçlarını	satıcı/sağlayıcı	ile	bir	araya	gelmeden	telefon,	in-
ternet	 veya	başka	bir	uzaktan	 iletişim	aracı	 kullanmak	 suretiyle	 temin	 etme	yoluna	baş-
vurabilmektedir.	 İşyeri	 dışında	 kurulan	 sözleşmelerde	 taraflar	 fiziksel	 olarak	 bir	 arada	
bulunduğu	halde	bu	tür	sözleşme	ilişkilerinde	fiziksel	olarak	bir	araya	gelmeden	sözleşme	
kurulmaktadır.	Mesafeli	 sözleşme	olarak	 isimlendirilen	ve	 günümüzde	artık	 sıradan	hale	
gelen	bu	sözleşme	kurma	tekniği	sağladığı	faydalar	yanında	tüketici	bakımından	birtakım	
riskler	içermektedir.	

Her	şeyden	önce	mesafeli	 sözleşmelerde	 tüketici	karşı	 tarafla	 fiziksel	olarak	bir	araya	
gelip	mal	ve	hizmetin	nitelikleri	hakkında	 tatmin	edici	bilgiler	 alma,	mala	 fiziksel	olarak	
dokunup,	onu	test	edebilme	imkânından	yoksundur.	Yine	iletişim	araçlarının	sağladığı	sürat	
nedeniyle	tüketici	alelacele	karar	verme	riskiyle	de	karşı	karşıyadır.	Bu	durum	tüketicinin	
sözleşme	kurma	yönündeki	iradesinin	sağlıklı	bir	şekilde	oluşmasını	engellemektedir.	Ay-
rıca	tüketici,	kurulan	sözleşmenin	ifası	safhasında	yaşanabilecek	olumsuzluklar	karşısında	
da	korunmaya	muhtaç	durumdadır225.	İşte	kanun	koyucu	mesafeli	sözleşmelerde	tüketicinin	
korunmasını	sağlamak	amacıyla	birtakım	düzenlemeler	(tüketicinin	aydınlatılması,	cayma	
hakkı	tanınması	gibi)	öngörmüştür.	

Mesafeli	sözleşmelere	ilişkin	düzenleme	hukukumuza	ilk	olarak	2003	yılında	4077	sayılı	
TKHK’ya	eklenen	m.	9/A	hükmü226	ile	girmiştir227.	Mesafeli	sözleşmeler	6502	sayılı	TKHK’da	
ise	48.	maddede	düzenlenmiştir.	Ayrıca	konuyla	ilgili	olarak	“Mesafeli	Sözleşmeler	Yönet-
meliği”	 (MSY)	 çıkarılmıştır228.	 Öte	 yandan	 4077	 sayılı	 TKHK’da	 yer	 verilmeyen	 finansal	
hizmetlere	(banka	hizmetleri,	kredi,	sigorta,	bireysel	emeklilik,	yatırım	ve	ödeme	ile	 ilgili	

225	 YILDIRIM,	s.	2;	KOCAYUSUFPAŞAOĞLU/HATEMİ/SEROZAN/ARPACI,	s.	216-217;	ZEVKLİLER/	ÖZEL,	s.	321;	
ASLAN,	s.	273-274;	KARA,	s.	1012-1013.

226	 Söz	konusu	madde	06.03.2003	tarihinde	kabul	edilen	ve	14.03.2003’te	Resmî	Gazete’de	yayımlanan	4822	sa-
yılı	“Tüketicinin	Korunması	Hakkında	Kanunda	Değişiklik	Yapılmasına	Dair	Kanun”	ile	TKHK’ya	eklenmiştir.

227	 Bu	düzenlemenin	yapılmasında	AB’nin	20	Mayıs	1997	tarih	ve	7	sayılı	Mesafeli	Sözleşmeler	Yönergesi	etkili	
olmuştur.	Adı	geçen	Yönerge	25	Ekim	2011	tarihli	“Tüketici	Haklarına	İlişkin	2011/83/EU	sayılı	Avrupa	
Parlamentosu	ve	Konseyi	Yönergesi”	ile	yürürlükten	kaldırılmıştır	(m.	31).	Bu	Yönerge	13	Haziran	2014	
tarihinden	itibaren	yürürlüğe	girmiştir.	Yönerge	ile	ilgili	olarak	bkz.	DÖNER,	s.	41	vd.

228	 MSY,	 27.11.2014	 tarihli	 RG’de	 yayımlanmış	 ve	 bu	 tarihten	 üç	 ay	 sonra	 yürürlüğe	 girmiştir	 (m.	 22).	
Yönetmelik,	6502	sayılı	TKHK’nın	48.	ve	84.	maddelerine	dayanılarak	hazırlanmıştır
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hizmetler)	ilişkin	mesafeli	sözleşmeler	ayrı	maddede	(TKHK	m.	49)	düzenlenerek	tüketici-
lerin	bu	tür	sözleşmelere	güveni	artırılmaya	çalışılmıştır.	Yine	bu	konuda	bir	de	“Finansal	
Hizmetlere	İlişkin	Mesafeli	Sözleşmeler	Yönetmeliği”	(FHMSY)	çıkarılmıştır229.

Mesafeli	sözleşmelerle	ilgili	diğer	bir	düzenleme	ise	6563	sayılı	Elektronik	Ticaretin	Dü-
zenlenmesi	Hakkında	Kanun	(ETHK)’dur230.	Fiziki	olarak	karşı	karşıya	gelmeksizin,	elektro-
nik	ortamda	gerçekleştirilen	çevrim	içi	iktisadi	ve	ticari	her	türlü	faaliyet	elektronik	ticaret	
olarak	ifade	edilir	(ETHK	m.	2/I,	b.	a).	Fakat	elektronik	ticarete	ilişkin	esas	ve	usulleri	düzen-
lemek	amacıyla	çıkarılan	bu	Kanun’un	uygulama	alanı	yalnızca	tüketici	işlemleriyle	sınırlı	
değildir231.	

B. TANIMI VE UNSURLARI

1. Tanımı
6502	sayılı	TKHK	m.	48/I’e	göre;	“Mesafeli	sözleşme,	satıcı	veya	sağlayıcı	ile	tüketicinin	

eş	zamanlı	fiziksel	varlığı	olmaksızın,	mal	veya	hizmetlerin	uzaktan	pazarlanmasına	yönelik	
olarak	oluşturulmuş	bir	sistem	çerçevesinde,	taraflar	arasında	sözleşmenin	kurulduğu	ana	
kadar	ve	kurulduğu	an	da	dâhil	olmak	üzere	uzaktan	iletişim	araçlarının	kullanılması	sure-
tiyle	kurulan	sözleşmelerdir232.”

Tanımdan	 da	 anlaşılacağı	 üzere	 mesafeli	 sözleşme,	 sözleşmenin	 kuruluş	 tarzıyla	 ala-
kalı	bir	kavramdır233.	 Satış,	kira,	eser	sözleşmesi	gibi	bağımsız	bir	 sözleşme	 türü	değildir.	
TKHK’nın	uygulama	alanına	giren	herhangi	bir	sözleşme,	aşağıda	belirtilen	unsurları	taşı-
mak	kaydıyla,	böyle	bir	sözleşmeye	vücut	verebilir.	Öte	yandan	mesafeli	sözleşmenin	varlı-
ğından	bahsedebilmek	için,	sözleşmenin,	TBK	anlamında	hazırlar	(örneğin,	telefonla)	veya	
hazır	olmayanlar	arasında	yapılmış	olması	yönünden	bir	fark	bulunmamaktadır234.	Önemli	
olan	taraflar	arasında	sözleşmenin	kurulduğu	ana	kadar	ve	kurulduğu	an	da	dâhil	olmak	
üzere	uzaktan	iletişim	araçlarının	kullanılmış	olmasıdır.

2. Unsurları
Bir	sözleşmenin	“mesafeli	sözleşme”	olarak	kabul	edilebilmesi	için	varlığı	aranan	unsur-

lar	şunlardır:	

229	 31.01.2015	tarihinde	RG’de	yayımlanan	bu	Yönetmelik	yayımı	tarihinden	üç	ay	sonra	yürürlüğe	girmiştir	
(m.	17).	FHMSY,	6502	sayılı	TKHK’nın	49.	ve	84.	maddelerine	dayanılarak	hazırlanmıştır.

230	 23	Ekim	2014	tarihinde	kabul	edilen	bu	Kanun	1.5.2015’ten	itibaren	yürürlüğe	girmiştir.	RG,	S.	29166,	T.	
5.11.2014.

231	 Söz	konusu	Kanun,	ticari	iletişimi,	hizmet	sağlayıcı	ve	aracı	hizmet	sağlayıcıların	sorumluluklarını,	elekt-
ronik iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeler	ile	elektronik	ticarete	ilişkin	bilgi	verme	yükümlülüklerini	ve	
uygulanacak	yaptırımları	kapsar	(ETHK	m.	1/II).

232	 Finansal	hizmetlere	ilişkin	mesafeli	sözleşme	ise,	finansal	hizmetlerin	uzaktan	pazarlanmasına	yönelik	ola-
rak	oluşturulmuş	bir	sistem	çerçevesinde,	sağlayıcı	ile	tüketici	arasında	uzaktan	iletişim	araçlarının	kulla-
nılması	suretiyle	kurulan	sözleşmelerdir	(TKHK	m.	49/I,	c.	2).	

233	 KOCAYUSUFPAŞAOĞLU/HATEMİ/SEROZAN/ARPACI,	s.	214;	YILDIRIM,	s.	56;	İNAL,	E.,	s.	170.			
234	 ZEVKLİLER/ÖZEL,	s.	321;	ASLAN,	s.	275.
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a. Tarafların Fiziksel Olarak Bir Araya Gelmemesi
Mesafeli	sözleşmenin	varlığı	için	tarafların	ve	temsilcilerinin	gerek	sözleşme	görüşme-

leri	gerekse	sözleşmenin	kurulması	anında	fiziksel	olarak	bir	araya	gelmemesi	gerekir.	Bu	
bağlamda	taraflar	sözleşme	görüşmeleri	sırasında	veya	sözleşmenin	kurulduğu	anda	fizik-
sel	olarak	bir	arada	bulunmuşsa	mesafeli	sözleşmeden	bahsedilemez.	

b. Uzaktan İletişim Araçlarının Kullanılması 
Fiziksel	 olarak	 bir	 araya	 gelmeyen	 taraflar,	 ancak	 uzaktan	 iletişim	 araçları235 kul-

lanarak	 sözleşme	 görüşmelerini	 neticelendirebilir.	 Bu	 nedenle	 ilk	 iki	 unsur	 birbirini	
tamamlamaktadır.

Tüketicinin	Korunması	Hakkında	Kanun	m.	48’in	gerekçesine	göre;	tüketici,	satıcı/sağ-
layıcının	işyerine	yalnızca	mal	veya	hizmetler	hakkında	bilgi	toplamak	için	gitmiş	fakat	söz-
leşme	müzakereleri	ve	sözleşmenin	kurulması	uzaktan	iletişim	aracıyla	gerçekleştirilmişse	
yine	mesafeli	sözleşmeden	bahsedilir.	Ancak	taraflar	sözleşme	müzakerelerini	fiziksel	ola-
rak	bir	araya	gelip	yapmış,	sözleşmeyi	 ise	uzaktan	iletişim	aracı	 ile	kurmuşlarsa	mesafeli	
sözleşme	 söz	 konusu	olmaz.	Aynı	 şekilde	müzakereler	 uzaktan	 iletişim	aracıyla	 yapılmış	
fakat	akdin	kurulması	fiziksel	olarak	bir	araya	gelerek	(örneğin	satıcının	işyerinde)	gerçek-
leştirilmişse	mesafeli	sözleşmeden	bahsedilemez.	Kısaca	tarafların	hem	müzakere	hem	de	
akdin	 inikadı	aşamasında	 fiziksel	olarak	bir	araya	gelmeyip	sözleşmenin	kurulma	süreci-
ni	uzaktan	iletişim	araçlarıyla	yürütmüş	olmaları	gerekir.	Yine	gerekçeye	göre;	tüketici	bir	
hizmet	sağlayıcısından	hizmet	temin	etmek	amacıyla	uzaktan	iletişim	aracı	kullanarak	re-
zervasyon	yaptırırsa	 (örneğin,	 tıraş	olmak	 için	berberi	 arayarak	 rezervasyon	yaptırması)	
mesafeli	sözleşme	mevzu	bahis	olmaz.		

c. Uzaktan Pazarlamaya Yönelik Bir Organizasyonun Varlığı
Mesafeli	sözleşmenin	varlığı	için	satıcı/sağlayıcının	mal	ve	hizmetlerini	uzaktan	pazarla-

mak	üzere	bir	organizasyon	kurmuş	olması	diğer	bir	ifadeyle	sistemini	buna	göre	düzenle-
miş	olması	gerekir.	Söz	konusu	unsur,	TKHK	m.	48/I’de;	“mal	veya	hizmetlerin	uzaktan	pa-
zarlanmasına	yönelik	olarak	oluşturulmuş	bir	sistem	çerçevesinde”	ifadesiyle	belirtilmiştir.	
Bu	bağlamda	uzaktan	pazarlama	satıcı/sağlayıcı	bakımından	istisnai	bir	durum	oluşturu-
yorsa,	buna	yönelik	bir	sistem	kurgulanmamışsa	mesafeli	sözleşme	söz	konusu	olmaz.	Fakat	
satıcı/sağlayıcı	aynı	zamanda	işyerinde	pazarlama	ve	sözleşme	yapma	faaliyetine	de	devam	
edebilir.	Başka	bir	anlatımla	satıcı/sağlayıcının	mal	ve	hizmet	sağlama	faaliyetini	hem	uzak-
tan	pazarlama	hem	de	doğrudan	iş	yerinde	aynı	anda	yürütüyor	olması	mümkündür236.

Mesafeli	 sözleşmelerde	 satıcı/sağlayıcı	 bakımından	 öngörülen	 yükümlülükler	 (bilgi-
lendirme,	belirli	zaman	dilimi	içinde	edimi	yerine	getirme	vs.)	dikkate	alındığında	uzaktan	

235	 MSY	m.	4,	b.	h’ye	göre	uzaktan	iletişim	aracı;	mektup,	katalog,	telefon,	faks,	radyo,	televizyon,	elektronik	
posta	mesajı,	 kısa	mesaj,	 internet	gibi	 fiziksel	olarak	karşı	karşıya	gelinmeksizin	 sözleşme	kurulmasına	
imkân	veren	her	türlü	araç	veya	ortamı	ifade	eder.	Uzaktan	iletişim	araçlarına	ilişkin	tanımda	yapılan	sayım	
sınırlayıcı	değildir.	FHMSY	m.	4,	b.	f ’de	ATM’ler	de	uzaktan	iletişim	araçları	arasında	sayılmıştır.

236	 Bu	yönde	bkz.	TKHK	m.	48	gerekçesi.
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pazarlamaya	yönelik	bir	organizasyonun	varlığı	haklı	görülebilir.	Fakat	uzaktan	iletişim	ara-
cıyla	kurulan	bir	sözleşmede,	organize	bir	uzaktan	pazarlama	sisteminin	bulunmadığını	is-
pat	etme	yükü,	kural	olarak	satıcı/sağlayıcıya	aittir237.

d. Kapsam Dışı Sözleşmelerden Olmaması
Bazı	 sözleşmeler	mesafeli	 sözleşmelere	 ilişkin	hükümlerin	uygulama	alanı	 dışında	bı-

rakılmıştır.	Bu	 sözleşmelerin	hangileri	olduğu	TKHK	m.	48/VI’nın	yollamasıyla	MSY’e	bı-
rakılmıştır.	MSY	m.	2’ye	göre;	bu	Yönetmelik	hükümleri	aşağıda	belirtilen	hususlarla	ilgili	
sözleşmelere	uygulanmaz238: 

a) Finansal hizmetler: Her türlü banka hizmeti, kredi, sigorta, bireysel emeklilik, yatırım 
ve ödeme ile ilgili hizmetlere “finansal hizmet” adı verilir (TKHK m. 49/I, c. 1; FHMSY m. 
4, b. a). Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeler esasen ayrı bir maddede düzen-
lenmiştir (TKHK m. 49). Finansal hizmet sektörünün kendine özgü yapısı dikkate alındı-
ğında, bu tür edimleri konu alan sözleşmelerin ayrı bir hükümle düzenlenmesi isabetli 
olmuştur. 

b) Otomatik makineler aracılığıyla yapılan satışlar,
c) Halka açık telefon vasıtasıyla telekomünikasyon operatörleriyle bu telefonun kullanımı,
ç) Bahis, çekiliş, piyango ve benzeri şans oyunlarına ilişkin hizmetler,
d) Taşınmaz malların veya bu mallara ilişkin hakların oluşumu, devri veya kazanımı,
e) Konut kiralama,
f) Paket turlar,
g) Devre mülk, devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti ve bunların yeniden satımı veya değişimi,
ğ) Yiyecek ve içecekler gibi günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çer-

çevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesi,
h) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (d) bentlerindeki bilgi verme yükümlülüğü 

ile 18 inci ve 19 uncu maddelerde yer alan yükümlülükler saklı kalmak koşuluyla yolcu 
taşıma hizmetleri,

ı) Malların montaj, bakım ve onarımı ve son olarak
i) Bakımevi hizmetleri, çocuk, yaşlı ya da hasta bakımı gibi ailelerin ve kişilerin desteklen-

mesine yönelik sosyal hizmetler ile ilgili sözleşmeler. 

Yukarıda	belirtilen	sözleşmeler	TKHK	m.	48	hükmüne	tabi	olmayacaktır.	Söz	konusu	söz-
leşmeler	hakkında	TKHK’da	düzenleme	varsa	buna	ilişkin	hükümler239,	yoksa	genel	hüküm-
ler	uygulanır.

237	 Ayrıntılı	bilgi	için	bkz.	YILDIRIM,	s.	66
238	 Ayrıntılı	bilgi	için	bkz.	YILDIRIM,	s.	142	vd.
239	 Örneğin,	devre	tatil	ve	uzun	süreli	tatil	hizmeti	sözleşmeleri	için	TKHK	m.	50,	paket	tur	sözleşmeleri	için	

TKHK	m.	51	uygulanır.	
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C. TÜKETİCİYİ KORUYAN DÜZENLEMELER

1. Sözleşme Öncesi Bilgilendirme
Kanun	koyucu	mesafeli	sözleşmeden	kaynaklanan	riskleri	en	aza	indirmek	için	tüketici-

nin	bilgilendirilerek,	yapılacak	sözleşme	hakkında	aydınlatılmasına	özel	bir	önem	vermiştir.	
Şöyle	ki;	tüketici,	mesafeli	sözleşmenin	kurulmasından	önce	MSY	m.	5’te	belirtilen	hususla-
rın	tamamını	içerecek	şekilde	ve	özellikle	siparişi	onayladığı	takdirde	ödeme	yükümlülüğü	
altına	gireceği	konusunda	açık	ve	anlaşılır	bir	biçimde	satıcı/sağlayıcı	tarafından	bilgilendi-
rilmek	zorundadır	(TKHK	m.	48/II;	MSY	m.	5/I)240.	

a. Bilgilendirme Yükümlülüğünün Kapsamı ve İspat Yükü
Ön	bilgilendirmenin	kapsamına	aşağıdaki	hususlar	girer	(MSY	m.	5/I):	

“a) Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri,
b) Satıcı veya sağlayıcının adı veya unvanı, varsa MERSİS numarası,
c) Tüketicinin satıcı veya sağlayıcı ile hızlı bir şekilde irtibat kurmasına imkân veren, satıcı 

veya sağlayıcının açık adresi, telefon numarası ve benzeri iletişim bilgileri ile varsa satı-
cı veya sağlayıcının adına ya da hesabına hareket edenin kimliği ve adresi,

ç) Satıcı veya sağlayıcının tüketicinin şikayetlerini iletmesi için (c) bendinde belirtilenden 
farklı iletişim bilgileri var ise, bunlara ilişkin bilgi,

d) Mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam fiyatı241, niteliği itibariyle önceden hesapla-
namıyorsa fiyatın hesaplanma usulü, varsa tüm nakliye, teslim ve benzeri ek masraflar 
ile bunların önceden hesaplanamaması halinde ek masrafların ödenebileceği bilgisi,

e) Sözleşmenin kurulması aşamasında uzaktan iletişim aracının kullanım bedelinin olağan 
ücret tarifesi üzerinden hesaplanamadığı durumlarda, tüketicilere yüklenen ilave maliyet,

f) Ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgiler ile varsa bunlara ilişkin taahhütler ve satıcı veya 
sağlayıcının şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri,

g) Cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve satı-
cının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler,

ğ) Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri,
h) 15 inci madde uyarınca cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, tüketicinin cay-

ma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedece-
ğine ilişkin bilgi,

240	 Finansal	hizmetlere	ilişkin	mesafeli	sözleşmelerde	de	tüketicinin	sözleşmenin	kurulmasına	ilişkin	iradesini	
açıklamadan	önce,	cayma	hakkı,	 tüketicinin	kabul	beyanı	vermesi	hâlinde	yükümlülük	altına	gireceği	ve	
ayrıntıları	Yönetmelikle	belirlenen	diğer	hususlarda,	açık,	anlaşılır	ve	kullanılan	iletişim	araçlarına	uygun	
bir	şekilde	bilgilendirilmesi	zorunludur.	Bu	bilgilendirmenin	ticari	amaçla	yapıldığı	anlaşılır	olmalı	ve	sesli	
iletişim	araçlarının	kullanıldığı	hâllerde	sağlayıcının	kimliği	ile	görüşme	talebinin	sebebi	her	görüşmenin	
başında	belirtilmelidir.	Tüketicinin	sözleşmenin	kurulmasına	dair	kabul	beyanı	kullanılan	iletişim	araçla-
rına	uygun	olarak	fiziki	veya	elektronik	ortamda	tespit	veya	kaydedilir.	Sağlayıcı,	cayma	hakkının	iletilmesi	
ile	fiziki	veya	elektronik	ortamda	yapılacak	tespit	veya	kayıtlar	için	gerekli	önlemleri	almakla	yükümlüdür	
(TKHK	m.	49/II;	FHMSY	m.	5).	

241	 Toplam	fiyatın,	belirsiz	süreli	sözleşmelerde	veya	belirli	süreli	abonelik	sözleşmelerinde,	her	faturalama	
dönemi	bazında	toplam	masrafları	içermesi	şarttır	(MSY	m.	5/IV).
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ı) Satıcı veya sağlayıcının talebi üzerine, varsa tüketici tarafından ödenmesi veya sağlan-
ması gereken depozitolar ya da diğer mali teminatlar ve bunlara ilişkin şartlar,

i) Varsa dijital içeriklerin işlevselliğini etkileyebilecek teknik koruma önlemleri,
j) Satıcı veya sağlayıcının bildiği ya da makul olarak bilmesinin beklendiği, dijital içeriğin 

hangi donanım ya da yazılımla birlikte çalışabileceğine ilişkin bilgi,
k) Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesine veya Tüketi-

ci Hakem Heyetine yapabileceklerine dair bilgi242.”

Yukarıda	belirtilen	bilgiler	aynı	zamanda	mesafeli	sözleşmenin	ayrılmaz	bir	parçasıdır	ve	
taraflar	aksini	açıkça	kararlaştırmadıkça	bu	bilgiler	değiştirilemez	(MSY	m.	5/II).	Böylelikle	
bilgilendirme	konusu	olan	hususlar	 sözleşmenin	 içeriği	olarak	benimsenmiştir.	Bir	uyuş-
mazlık	durumunda	tüketicinin	bilgilendirildiğine	 ilişkin	 ispat	yükü	satıcı	veya	sağlayıcıya	
aittir	(TKHK	m.	48/II;	MSY	m.	5/VI).	

b. Bilgilendirme Yöntemi ve Şekli

aa. Genel Olarak
Mesafeli	sözleşmelerde	ön	bilgilendirme	yöntemi	MSY	m.	6’da	düzenlenmiştir.	Buna	göre	

tüketici,	kullanılan	uzaktan	iletişim	aracına	uygun	olarak	en	az	on	iki	punto	büyüklüğünde,	
anlaşılabilir	bir	dilde,	açık,	sade	ve	okunabilir	bir	şekilde	yazılı	olarak	veya	kalıcı	veri	sakla-
yıcısı243	ile	bilgilendirilmek	zorundadır	(MSY	m.	6/I).	

bb. Sözleşmenin İnternet Üzerinden Kurulması Durumunda
Kullanılan	iletişim	aracına	göre	bilgilendirme	yükümlülüğünün	yerine	getirilme	tarzı	ve	

içeriği	ağırlaşabilmektedir.	Örneğin,	mesafeli	sözleşmenin	internet	yoluyla	kurulması	halin-
de,	satıcı	veya	sağlayıcı;

(a)	 MSY	m.	5/I’de	yer	alan	bilgilendirme	yükümlülüğü	saklı	kalmak	kaydıyla,	aynı	fıkra-
nın	(a),	(d),	(g)	ve	(h)	bentlerinde	yer	alan	bilgileri	bir	bütün	olarak,	tüketicinin	öde-
me	yükümlülüğü	altına	girmesinden	hemen	önce	açık	bir	şekilde	ayrıca	göstermek,

(b)	 Herhangi	 bir	 gönderim	 kısıtlamasının	 uygulanıp	 uygulanmadığını	 ve	 hangi	 ödeme	
araçlarının	kabul	edildiğini,	en	geç	tüketici	siparişini	vermeden	önce,	açık	ve	anlaşıla-
bilir	bir	şekilde	belirtmelidir	(MSY	m.	6/II).	

242	 Açık	artırma	veya	eksiltme	yoluyla	kurulan	sözleşmelerde,	 (b),	 (c)	ve	 (ç)	bentlerinde	yer	alan	bilgilerin	
yerine	açık	artırmayı	yapan	ile	ilgili	bilgilere	yer	verilebilir	(MSY	m.	5/V).

243	 	Kalıcı	veri	saklayıcısı;	tüketicinin	gönderdiği	veya	kendisine	gönderilen	bilgiyi,	bu	bilginin	amacına	uygun	
olarak	makul	bir	süre	incelemesine	elverecek	şekilde	kaydedilmesini	ve	değiştirilmeden	kopyalanmasını	sağ-
layan	ve	bu	bilgiye	aynen	ulaşılmasına	imkân	veren	kısa	mesaj,	elektronik	posta,	internet,	disk,	CD,	DVD,	hafıza	
kartı	ve	benzeri	her	türlü	araç	veya	ortamı	ifade	eder	(MSY	m.	4,	b.	c).	Sayılanlar	sınırlı	sayıda	değildir.
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cc. Sözleşmenin Sesli İletişim Yoluyla Kurulması Durumunda
Mesafeli	 sözleşmenin	 sesli	 iletişim	 yoluyla	 kurulması	 halinde,	 satıcı	 veya	 sağlayıcı	 5.	

maddenin	birinci	 fıkrasının	(a),	 (d),	 (g)	ve	(h)	bentlerinde	yer	alan	hususlarda,	 tüketiciyi	
sipariş	vermeden	hemen	önce	açık	ve	anlaşılır	bir	şekilde	söz	konusu	ortamda	bilgilendir-
mek	ve	5.	maddenin	birinci	fıkrasında	yer	alan	bilgilerin	tamamını	en	geç	mal	teslimine	veya	
hizmet	ifasına	kadar	yazılı	olarak	göndermek	zorundadır	(MSY	m.	6/III).	

Satıcı/sağlayıcı	mesafeli	sözleşme	kurma	amacıyla	tüketici	ile	telefon	vasıtasıyla	iletişim	
kurduğunda,	her	görüşmenin	başında	kimliğini,	eğer	bir	başkası	adına	veya	hesabına	arıyor-
sa	bu	kişinin	kimliğini	ve	görüşmenin	ticari	amacını	açıklamak	zorundadır	(MSY	m.	8/II).

dd. Sözleşmenin Siparişe İlişkin Bilgilerin Sınırlı Alanda ya da Zamanda Sunulduğu 
Bir Ortam Yoluyla Kurulması Durumunda 
Siparişe	ilişkin	bilgilerin	sınırlı	alanda	ya	da	zamanda	sunulduğu	bir	ortam	yoluyla	me-

safeli	sözleşmenin	kurulması	halinde,	satıcı	veya	sağlayıcı	5.	maddenin	birinci	fıkrasının	(a),	
(b),	(d),	(g)	ve	(h)	bentlerinde	yer	alan	hususlarda,	tüketiciyi	sipariş	vermeden	hemen	önce	
açık	ve	anlaşılabilir	bir	şekilde	söz	konusu	ortamda	bilgilendirmek	ve	5.	maddenin	birinci	
fıkrasında	yer	alan	bilgilerin	tamamını	en	geç	mal	teslimine	veya	hizmet	ifasına	kadar	yazılı	
olarak	göndermek	zorundadır	(MSY	m.	6/IV)244.	

c. Sözleşme Öncesi Bilgilendirmenin Teyidi
Satıcı	veya	sağlayıcı,	tüketicinin	MSY’nin	6.	maddesinde	belirtilen	yöntemlerle	ön	bilgileri	

edindiğini	kullanılan	uzaktan	iletişim	aracına	uygun	olarak	teyit	etmesini	sağlamak	zorun-
dadır.	Aksi	halde	MSY’ye	göre	sözleşme	kurulmamış	sayılır	(MSY	m.	7).	Ön	bilgilerin	edinil-
diğinin	teyit	ettirilmemiş	olmasına	bağlanan	bu	sonuç	kanaatimizce	isabetli	olmamıştır.	Zira	
TBK	m.	1	uyarınca	sözleşmeler,	tarafların	karşılıklı	ve	birbirine	uygun	irade	açıklamaları	ile	
kurulur.	Öte	yandan	böyle	bir	sonuç	hükmün	amacına	da	aykırıdır.	Zira	tüketici	her	ne	kadar	
bilgilendirilmemiş	ve/veya	teyit	gerçekleşmemiş	olmasına	rağmen	sözleşmenin	kurulmuş	
sayılarak	hüküm	ve	sonuçlarını	doğurmasını	isteyebilir245.	

d. Bilgilendirme Yükümlülüğüne Uyulmamasının Sonuçları
Satıcı	veya	sağlayıcı,	tüketici	siparişi	onaylamadan	hemen	önce,	verilen	siparişin	ödeme	

yükümlülüğü	anlamına	geldiği	hususunda	tüketiciyi	açık	ve	anlaşılır	bir	şekilde	bilgilendir-
mezse	tüketici	siparişi	ile	bağlı	değildir	(MSY	m.	8/I).	

244	 MSY	m.	6/III	 ve	 IV’de	belirtilen	yöntemlerle	kurulan	ve	anında	 ifa	 edilen	hizmet	 sunumuna	 ilişkin	 söz-
leşmelerde	tüketicinin,	sipariş	vermeden	hemen	önce	söz	konusu	ortamda	5.	maddenin	birinci	fıkrasının	
sadece	 (a),	 (b),	 (d)	 ve	 (h)	bentlerinde	yer	 alan	hususlarda	 açık	 ve	 anlaşılır	 bir	 şekilde	bilgilendirilmesi	
yeterlidir	(MSY	m.	6/V).	

245	 Detaylı	açıklamalar	için	bkz.	YILDIRIM,	s.	196	vd.	Ayrıca	bkz.	ve	karş.	ZEVKLİLER/ÖZEL,	s.	332.	Eski	dü-
zenleme	bakımından	benzer	bir	eleştiri	için	bkz.	İNAL,	E.,	s.	180-181;	KOCAYUSUFPAŞAOĞLU/	HATEMİ/
SEROZAN/	ARPACI,	s.	218	vd.	
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Satıcı	 veya	 sağlayıcı,	 bilgilendirme	 yükümlülüğü	 kapsamında	 yer	 alan	MSY	m.	 5/I,	 b.	
d’deki	ek	masraflara	ilişkin	bilgilendirme	yükümlülüğünü	yerine	getirmezse,	tüketici	bunla-
rı	karşılamakla	yükümlü	değildir	(MSY	m.	5/III).	

Tüketici,	 cayma	 hakkı	 konusunda	 gerektiği	 şekilde	 bilgilendirilmezse,	 on	 dört	 günlük	
cayma	süresiyle	bağlı	değildir.	Fakat	her	hâlükârda	bu	süre	cayma	süresinin	bittiği	tarihten	
itibaren	bir	yıl	sonra	sona	erer	(TKHK	m.	48/IV).	Dikkat	edilirse	on	dört	günlük	süreyle	bağlı	
olmama,	tüketicinin	cayma	hakkı	konusunda	gerektiği	şekilde	bilgilendirilmemesi	ile	sınırlı	
tutulmuştur.	Oysa	işyeri	dışında	kurulan	sözleşmelerde	satıcı/sağlayıcının	TKHK	m.	47’de	
belirtilen	yükümlülüklere	aykırı	hareket	etmesi	halinde	de	tüketici	cayma	hakkını	kullan-
mak	için	on	dört	günlük	süreyle	bağlı	değildir	(TKHK	m.	47/VI).	

TKHK	m.	48	ve	m.	49’da	belirtilen	yükümlülüklere	aykırı	hareket	edenler	hakkında	aykırı-
lığı	tespit	edilen	her	bir	işlem	veya	sözleşme	için	idari	para	cezası	uygulanır	(TKHK	m.	77/I).

2. Cayma Hakkı
Kanun	koyucu	mesafeli	sözleşmelerde	tüketiciye,	on	dört	gün	içinde	herhangi	bir	gerekçe	

göstermeksizin	ve	ceza	koşulu	ödemeksizin	sözleşmeden	cayma	hakkı	vermiştir	(TKHK	m.	
48/IV)246.	Bu	hak	sayesinde	tüketici	herhangi	bir	maddi	yükümlülük	altına	girmeden	sözleş-
meden	kurtulma	imkanına	sahip	olmaktadır.	Cayma	hakkının	kullanılabilmesi	için	tüketici-
nin	herhangi	bir	gerekçe	göstermesi	veya	malın	ayıplı	olması	şart	değildir.	Tüketici,	kanu-
nun	tanıdığı	emredici	nitelikteki	bu	haktan	önceden	feragat	edemez.

a. Cayma Süresi
Cayma	hakkını	kullanması	için	tüketiciye	on	dört	günlük	bir	süre	tanınmıştır	(TKHK	m.	

48/IV).	Sürenin	ne	zaman	başlayacağı	MSY	m.	9’da	düzenlenmiştir.	Buna	göre	cayma	süresi,	
hizmet	ifasına	ilişkin	sözleşmelerde	sözleşmenin	kurulduğu	gün;	mal	teslimine	ilişkin	söz-
leşmelerde	ise	tüketicinin	veya	tüketici	tarafından	belirlenen	üçüncü	kişinin	malı	teslim	al-
dığı	gün	başlar247.	Fakat	bu	durum	tüketicinin,	sözleşmenin	kurulmasından	malın	teslimine	
kadar	olan	süre	içinde	cayma	hakkını	kullanmasına	engel	değildir	(MSY	m.	9/II).	Malın	satıcı	
tarafından	taşıyıcıya	teslimi,	tüketiciye	yapılan	teslim	olarak	kabul	edilmez	(MSY	m.	9/IV).	
Mal	teslimi	ile	hizmet	ifasının	birlikte	yapıldığı	sözleşmelerde,	mal	teslimine	ilişkin	cayma	
hakkı	hükümleri	uygulanır	(MSY	m.	9/V). 

246	 “Tüketici, finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerden on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göster-
meksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu 
süre içinde sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilen-
dirildiğini ispatla yükümlüdür. Sigorta sözleşmelerine ve bireysel emekliliğe ilişkin sözleşmelerde ise cayma 
süresi hakkında diğer mevzuatta yer alan tüketici lehine olan hükümler uygulanır.”	(TKHK	m.	49/V).

247	 Cayma	hakkı	süresinin	belirlenmesinde;
a)	 Tek	sipariş	konusu	olup	ayrı	ayrı	teslim	edilen	mallarda,	tüketicinin	veya	tüketici	tarafından	belirlenen	

üçüncü	kişinin	son	malı	teslim	aldığı	gün,
b)	 Birden	fazla	parçadan	oluşan	mallarda,	tüketicinin	veya	tüketici	tarafından	belirlenen	üçüncü	kişinin	

son	parçayı	teslim	aldığı	gün,
c)	 Belirli	bir	süre	boyunca	malın	düzenli	tesliminin	yapıldığı	sözleşmelerde,	tüketicinin	veya	tüketici	tara-

fından	belirlenen	üçüncü	kişinin	ilk	malı	teslim	aldığı	gün	esas	alınır	(MSY	m.	9/III).
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On	dört	günlük	cayma	süresi,	sözleşme	ile	uzatılabilir	fakat	kısaltılamaz	(nispi	emredici	
bir	hüküm).	Cayma	hakkının	kullanıldığına	dair	bildirimin	bu	süre	içinde	satıcı	veya	sağlayı-
cıya	yöneltilmiş	olması	yeterlidir	(TKHK	m.	48/IV,	c.	2).	Bildirimin	bu	süre	içerisinde	satıcı/
sağlayıcıya	varması	veya	onun	tarafından	öğrenilmiş	olması	şart	değildir.	

Satıcı/sağlayıcı,	 cayma	hakkı	konusunda	 tüketicinin	bilgilendirildiğini	 ispat	 etmekle	yü-
kümlüdür.	Tüketici,	cayma	hakkı	konusunda	gerektiği	şekilde	bilgilendirilmezse,	on	dört	gün-
lük	süreyle	bağlı	değildir.	Fakat	her	hâlükârda	bu	süre	cayma	süresinin	bittiği	tarihten	itibaren	
bir	yıl	sonra	sona	erer	(TKHK	m.	48/IV).	Öte	yandan	cayma	hakkı	konusunda	gerektiği	şekilde	
bilgilendirmenin	bir	yıllık	süre	içinde	yapılması	halinde,	on	dört	günlük	cayma	hakkı	süresi,	
bu	bilgilendirmenin	gereği	gibi	yapıldığı	günden	itibaren	işlemeye	başlar	(MSY	m.	10/II).	

İşyeri	dışında	kurulan	sözleşmelerde	cayma	süresi	içinde	satıcı/sağlayıcının	sözleşmeye	
konu	mal	veya	hizmet	karşılığında	tüketiciden	herhangi	bir	isim	altında	ödeme	yapmasını	
veya	tüketiciyi	borç	altına	sokan	herhangi	bir	belge	vermesini	isteyemeyeceğine	ilişkin	ya-
sak	(TKHK	m.	47/V)	mesafeli	sözleşmelerde	uygulanmaz.	Kanun	koyucu	mesafeli	sözleşme-
ler	bakımından	böyle	bir	düzenleme	öngörmemiştir.	

b. Cayma Hakkının Kullanılması
Yönetmeliğe	göre;	cayma	hakkı	yazılı	olarak	veya	kalıcı	veri	saklayıcısı	ile	satıcı/sağlayı-

cıya	yöneltilir	(MSY	m.	11/I).	Buradaki	şekli	kanaatimizce	tüketici	lehine	getirilmiş	bir	ispat	
şekli	olarak	anlamak	gerekir.	Zira	cayma	hakkının	kullanıldığına	dair	ispat	yükümlülüğü	tü-
keticiye	aittir	(MSY	m.	11/IV)248.	

c. Cayma Hakkının Kullanılmasının Sonuçları 

aa. Satıcı/Sağlayıcı Bakımından 
Satıcı/sağlayıcı,	tüketicinin	cayma	hakkını	kullandığına	ilişkin	bildirimin	kendisine	ulaş-

tığı	tarihten	itibaren	on	dört	gün	içinde,	varsa	malın	tüketiciye	teslim	masrafları	da	dâhil	
olmak	üzere	tahsil	edilen	tüm	ödemeleri	geri	vermek	zorundadır	(MSY	m.	12/I).	Satıcı/sağ-
layıcı,	tüm	geri	ödemeleri,	tüketicinin	kullandığı	ödeme	aracına	uygun	bir	şekilde	ve	tüke-
ticiye	herhangi	bir	masraf	veya	yükümlülük	getirmeden	tek	seferde	yapmakla	yükümlüdür	
(MSY	m.	12/II).

Cayma	hakkının	kullanımında,	MSY	m.	5’in	birinci	fıkrasının	(g)	bendi	kapsamında,	satı-
cının	iade	için	belirttiği	taşıyıcı	aracılığıyla	malın	geri	gönderilmesi	halinde,	tüketici	iadeye	
ilişkin	masraflardan	sorumlu	değildir.	Satıcının	ön	bilgilendirmede	 iade	 için	herhangi	bir	

248	 Tüketici	cayma	hakkını	kullanmak	için	MSY	Ek’inde	yer	alan	formu	doldurabileceği	gibi	cayma	kararını	bil-
diren	açık	bir	beyanda	da	bulunabilir.	Satıcı	veya	sağlayıcı,	tüketicinin	bu	formu	doldurabilmesi	veya	cayma	
beyanını	gönderebilmesi	için	internet	sitesi	üzerinden	seçenek	de	sunabilir.		İnternet	sitesi	üzerinden	tüke-
ticilere	cayma	hakkı	sunulması	durumunda	satıcı	veya	sağlayıcı,	tüketicinin	iletmiş	olduğu	cayma	talebinin	
kendisine	ulaştığına	ilişkin	teyit	bilgisini	tüketiciye	derhal	iletmelidir	(MSY	m.	11/II).	Öte	yandan	sesli	iletişim	
yoluyla	yapılan	sözleşmelerde,	satıcı	veya	sağlayıcı,	MSY	Ek’inde	yer	alan	formu	en	geç	mal	teslimine	veya	
hizmet	ifasına	kadar	tüketiciye	göndermek	zorundadır.	Tüketici	bu	tür	sözleşmelerde	de	cayma	hakkını	kul-
lanmak	için	bu	formu	kullanabileceği	gibi,	ikinci	fıkradaki	yöntemleri	de	kullanabilir	(MSY	m.	11/III).
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taşıyıcıyı	belirtmediği	durumda	ise,	tüketiciden	iade	masrafına	ilişkin	herhangi	bir	bedel	ta-
lep	edilemez.	İade	için	ön	bilgilendirmede	belirtilen	taşıyıcının,	tüketicinin	bulunduğu	yerde	
şubesinin	olmaması	durumunda	satıcı,	ek	hiçbir	masraf	talep	etmeksizin	iade	edilmek	iste-
nen	malın	tüketiciden	alınmasını	sağlamak	zorundadır	(MSY	m.	12/III).

bb. Tüketici Bakımından 
Satıcı/sağlayıcı	malı	 kendisinin	 geri	 alacağına	 dair	 bir	 teklifte	 bulunmadıkça,	 tüketici	

cayma	hakkını	kullandığına	ilişkin	bildirimi	yönelttiği	tarihten	itibaren	on	gün	içinde	malı	
satıcı	veya	sağlayıcıya	ya	da	yetkili	kişiye	geri	göndermekle	yükümlüdür	(MSY	m.	13/I).

Tüketici,	cayma	hakkı	süresi	içinde	malın	mutat	kullanımı	sebebiyle	meydana	gelen	de-
ğişiklik	ve	bozulmalardan	sorumlu	değildir	(TKHK	m.	48/IV,	c.	son).	Yönetmeliğe	göre	de	
tüketici,	cayma	süresi	içinde	malı,	işleyişine,	teknik	özelliklerine	ve	kullanım	talimatlarına	
uygun	bir	şekilde	kullandığı	takdirde	meydana	gelen	değişiklik	ve	bozulmalardan	sorumlu	
değildir	(MSY	m.	13/II).

cc. Cayma Hakkının Kullanılmasının Yan Sözleşmelere Etkisi
Yönetmeliğe	göre;	TKHK	m.	30	hükmü	saklı	kalmak	koşuluyla,	tüketicinin	cayma	hakkını	kul-

lanması	durumunda	yan	sözleşmeler249	de	kendiliğinden	sona	erer.	Bu	durumda	tüketici,	Yönet-
meliğin	13.	maddesinin	ikinci	fıkrasında	belirtilen	haller	dışında	herhangi	bir	masraf,	tazminat	
veya	ceza	koşulu	ödemekle	yükümlü	değildir.	Satıcı/sağlayıcı,	tüketicinin	cayma	hakkını	kullan-
dığını	yan	sözleşmenin	tarafı	olan	üçüncü	kişiye	derhal	bildirmek	zorundadır	(MSY	m.	14).

d. Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Durumlar
Norm	koyucu	bazı	hallerde	sözleşmenin	yapısına	ve	içeriğine	uygun	olmayacağı	gerek-

çesiyle	tüketiciye	kural	olarak	cayma	hakkı	tanımamıştır.	Buna	göre	taraflarca	aksi	kararlaş-
tırılmadıkça,	tüketici	aşağıdaki	sözleşmelerde	cayma	hakkına	sahip	değildir	(MSY	m.	15).

“a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayı-
cının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin 
sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin 
sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan 
mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin 
sözleşmeler.

d Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün ol-
mayan mallara ilişkin sözleşmeler.

249	 Mesafeli	sözleşme	ile	ilgili	olarak	satıcı,	sağlayıcı	ya	da	üçüncü	bir	kişi	tarafından	sözleşme	konusu	mal	ya	da	
hizmete	ek	olarak	tüketiciye	sağlanan	mal	veya	hizmete	ilişkin	sözleşmeye	“yan	sözleşme”	denir	(MSY	m.	4,	b.	ı).	
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e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış 
olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzeme-
lerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayın-
ların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba ki-
ralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın 
değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen 
gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere 
ilişkin sözleşmeler.”

3. Tüketiciyi Koruyan Diğer Hükümler

a. Sözleşmenin Zamanında İfa Edilmesi
Mesafeli	sözleşmelerde	tüketicilerin	karşılaştığı	sorunlardan	birisi	de	satıcı/sağlayıcının	

edimini	zamanında	ifa	etmemesidir.	TKHK	m.	48/III	uyarınca;	satıcı/sağlayıcı,	 tüketicinin	
siparişinin	kendisine	ulaştığı	andan	itibaren	taahhüt	edilen	süre	içinde	edimini	yerine	geti-
rir.	Mal	satışlarında	bu	süre	otuz	günü	geçemez.	Satıcı/sağlayıcının	bu	süre	içinde	edimini	
yerine	getirmemesi	durumunda	tüketici	sözleşmeyi	feshedebilir.	

Sözleşmenin	feshi	durumunda,	satıcı	veya	sağlayıcı,	varsa	teslimat	masrafları	da	dâhil	ol-
mak	üzere	tahsil	edilen	tüm	ödemeleri	fesih	bildiriminin	kendisine	ulaştığı	tarihten	itibaren	
on	dört	gün	içinde	tüketiciye	3095	sayılı	Kanuni	Faiz	ve	Temerrüt	Faizine	İlişkin	Kanun’un	
1.	maddesine	göre	belirlenen	yasal	faiziyle	birlikte	iade	etmek	ve	varsa	tüketiciyi	borç	altına	
sokan	tüm	belgeleri	geri	vermek	zorundadır	(MSY	m.	16/III).

b. Hasardan Sorumluluk
Satıcı,	malın	tüketici	veya	tüketicinin	taşıyıcı	dışında	belirleyeceği	üçüncü	bir	kişiye	tesli-

mine	kadar	oluşan	kayıp	ve	hasarlardan	sorumludur.	Fakat	tüketicinin,	satıcının	belirlediği	
taşıyıcı	dışında	başka	bir	taşıyıcı	ile	malın	gönderilmesini	talep	etmesi	durumunda,	malın	
ilgili	taşıyıcıya	tesliminden	itibaren	oluşabilecek	kayıp	ya	da	hasardan	satıcı	sorumlu	değil-
dir	(MSY	m.	17).

c. İmkânsızlık Durumunda Bildirim Yükümlülüğü
Sipariş	konusu	mal	ya	da	hizmet	ediminin	yerine	getirilmesinin	imkânsızlaştığı	hallerde	

satıcı	veya	sağlayıcının	bu	durumu	öğrendiği	tarihten	itibaren	üç	gün	içinde	tüketiciye	yazılı	
olarak	veya	kalıcı	veri	saklayıcısı	 ile	bildirmesi	gerekir.	Böyle	bir	durumda	satıcı/sağlayı-
cının,	varsa	teslimat	masrafları	da	dâhil	olmak	üzere,	tahsil	edilen	tüm	ödemeleri	bildirim	
tarihinden	itibaren	en	geç	on	dört	gün	içinde	iade	etmesi	zorunludur	(MSY	m.	16/IV).	

Malın	stokta	bulunmaması,	mal	ediminin	yerine	getirilmesinin	imkânsızlaşması	olarak	
kabul	edilmez	(MSY	m.	16/IV,	c.	son).	



TÜKETİCİ HUKUKUNDA UZMAN ARABULUCULUK

80

d. Telefon Kullanım Ücreti 
Tüketicinin	iletişime	geçebilmesi	için	satıcı	veya	sağlayıcı	tarafından	bir	telefon	hattı	tah-

sis	edilmesi	durumunda,	bu	hat	ile	ilgili	olarak	satıcı	veya	sağlayıcı	olağan	ücret	tarifesinden	
daha	yüksek	bir	tarife	seçemez	(MSY	m.	18).	

e. İlave Ödemeler İçin Tüketicinin Açık Onayının Alınması
Sözleşme	kurulmadan	önce,	sözleşme	yükümlülüğünden	kaynaklanan	ve	üzerinde	anlaşıl-

mış	esas	bedel	dışında	herhangi	bir	ilave	bedel	talep	edilebilmesi	için	tüketicinin	açık	onayının	
ayrıca	alınması	şarttır.	Tüketicinin	açık	onayı	alınmadan	ilave	ödeme	yükümlülüğü	doğuran	
seçeneklerin	kendiliğinden	seçili	olarak	sunulması	sebebiyle	tüketici	bir	ödemede	bulunmuş	
ise,	satıcı	veya	sağlayıcı	bu	ödemelerin	iadesini	derhal	yapmak	zorundadır	(MSY	m.	19).	

f. Bilgilerin Saklanması ve İspat Yükü
Satıcı	veya	sağlayıcı,	MSY	kapsamında	düzenlenen	cayma	hakkı,	bilgilendirme,	teslimat	

ve	diğer	hususlardaki	yükümlülüklerine	dair	her	bir	işleme	ilişkin	bilgi	ve	belgeyi	üç	yıl	bo-
yunca	saklamak	zorundadır	(MSY	m.	20/I).	

Elektronik	ortamda	tüketiciye	teslim	edilen	gayri	maddi	malların	veya	ifa	edilen	hizmet-
lerin	ayıpsız	olduğunu	ispat	yükü	satıcı	veya	sağlayıcıya	aittir	(MSY	m.	20/III).

g. Aracıların Sorumluluğu
Oluşturdukları	sistem	çerçevesinde,	uzaktan	iletişim	araçlarını	kullanmak	veya	kullan-

dırmak	suretiyle	satıcı	veya	sağlayıcı	adına	mesafeli	sözleşme	kurulmasına	aracılık	edenler,	
TKHK	m.	48’de	yer	alan	hususlardan	dolayı	satıcı	veya	sağlayıcı	ile	yapılan	işlemlere	ilişkin	
kayıtları	tutmak	ve	istenilmesi	hâlinde	bu	bilgileri	ilgili	kurum,	kuruluş	ve	tüketicilere	ver-
mekle	yükümlüdür250.	Ancak	bu	fıkra	kapsamında	aracılık	edenler,	satıcı	veya	sağlayıcı	 ile	
yaptıkları	sözleşmeye	aykırı	fiillerinden	dolayı	sorumludur	(TKHK	m.	48/V).

Madde	gerekçesine	göre;	bu	hüküm	ile	özellikle	internet	ortamında	oluşturdukları	sis-
tem	üzerinden	satıcı	veya	sağlayıcıların	mal	ve	hizmet	satışına	aracılık	edenlerin	sorumlu-
lukları	düzenlenmiştir.	Uygulamada	satıcı	veya	sağlayıcılar	haricinde	onlara	aracılık	eden	
üçüncü	kişiler,	oluşturdukları	 sistem	kapsamında	satıcı	veya	sağlayıcıların	mal	veya	hiz-
metlerinin	mesafeli	yöntemle	tüketicilere	ulaşmasına	aracılık	etmekte,	aynı	zamanda	satıcı	
veya	sağlayıcı	adına	tüketiciden	mal	veya	hizmetlerin	bedelini	de	tahsil	etmektedirler.	Bu	
gibi	durumlarda	söz	konusu	kişiler	de	satıcı	veya	sağlayıcılar	gibi	tüketicilere	karşı	TKHK	
m.	48’de	yazan	hususlardan	dolayı	sorumlu	olacaklardır.	Fakat	gerekçeye	göre	bedel	tah-
sil	etmeden	sadece	satıcı	veya	sağlayıcılar	 ile	 tüketicilerin	 iletişime	geçmelerine	aracılık	
eden	ve	genellikle	yer	sağlayıcı	niteliğini	haiz	olan	internet	siteleri	bu	fıkra	hükmüne	tabi	
değildir.	

250	 Fakat	abonelik	sözleşmesinin	kamu	hizmetlerinin	tek	noktadan	sunulduğu	ortak	kamu	elektronik	platfor-
mu	üzerinden	kurulması	halinde,	kayıtların	tutulması	ve	bilgilerin	sunulmasına	ilişkin	yükümlülük	satıcı	
veya	sağlayıcıya	aittir	(MSY	m.	20/II,	c.	2).	
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IV. DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ 
SÖZLEŞMELERİ

A. GENEL OLARAK

TKHK	m.	50’de	devre	tatil	ve	uzun	süreli	tatil	hizmeti	sözleşmeleri	düzenlenmiştir.	Bu	
sözleşmeler	haricinde	değişim	ve	yeniden	satış	sözleşmeleri	ile	ön	ödemeli	devre	tatil	söz-
leşmeleri	de	hükmün	kapsamına	alınmıştır.	Düzenlemede,	devre	tatil	sözleşmeleri	ile	sağ-
lanan	hakkın	şahsi	veya	ayni	bir	hak	olması	bu	maddenin	uygulanmasını	engellemeyeceği	
şeklinde	kaleme	alındığından	söz	konusu	hükmün	devre	mülk	sözleşmelerine	de	uygulana-
cağı	anlaşılmaktadır.	Devre	tatil,	şahsi	hak	(alacak	hakkı)	sağlarken,	devre	mülk,	uzun	süreli	
irtifak	hakkı,	mülkiyet	hakkına	yakın	süreyle	sınırlı	ayni	bir	hak	tanımaktadır.	Günlük	ha-
yatta	kimi	zaman	devre	mülk	olarak	tanımlanan	birtakım	sözleşmelerin,	gerçekte	şahsi	hak	
içermesi	durumunda	devre	 tatil	olarak	nitelendirilmesi	gerekmektedir.	TKHK	m.	50/2’de	
açıkça	belirtildiği	üzere	devre	tatil	sözleşmeleri	ile	sağlanan	hakkın	şahsi	veya	ayni	bir	hak	
olması	bu	maddenin	uygulanmasını	engellememektedir.	

Devre	mülk	 hakkı,	 Kat	 Mülkiyeti	 Kanunu	m.	 57’de	 belirtildiği	 üzere	 “mesken”	 olarak	
kullanmaya	elverişli	bir	yapı	veya	bağımsız	bölümün	ortak	maliklerinden	her	biri	 lehine,	
bu	yapı	veya	bağımsız	bölümden	yılın	belli	dönemlerinde	yararlanma	hakkı	sağlayan,	paylı	
mülkiyet	payına	bağlı	olarak	istifade	edilmek	üzere	kurulan	bir	irtifak	hakkıdır.	Bu	hak	tapu	
sicil	müdürlüğünde	düzenlenecek	resmi	senetle	kurulmakta,	resmi	senede	kanunda	belirle-
nen	şekilde	düzenlenen	devre	mülk	sözleşmesi	eklenmekte	ve	sözleşmenin	varlığı	da	ayrıca	
resmi	senette	belirtilmektedir.	KMK	m.	59	kapsamında,	devre	mülk	dönemleri,	hissedarların	
hisselerine	karşılık,	arsa	payına	bağlı	olarak	15	günden	az	olamayacağı	açıkça	düzenlenmiş-
tir.	Hissedarlar	devre	mülk	ile	payları	sayesinde,	o	meskenden	senenin	belli	dönemlerinde	
istifade	etmektedirler251.	Bütün	bu	açıklamalar	neticesinde	en	az	15	günlük	bir	süreyi	kapsa-
yan	ve	tapuda	resmi	senetle	kurulan	devre	mülkler	bakımından	sözleşmenin	taraflarından	
birinin	tüketici	olması	durumunda	6502	sayılı	TKHK	hükümlerinin	uygulanacağı	gibi	her	ne	
kadar	taraflarca	devre	mülk	olarak	ifade	edilmişse	de	gerçekte	tapuda	kurulmamış	devre	
tatil	niteliğindeki	sözleşmeler	bakımından	kanun	hükümleri	uygulama	alanı	bulacaktır252.	

14.01.2015	tarihli	ve	29236	sayılı	Resmî	Gazete’de	yayımlanan	“Devre Tatil ve Uzun Sü-
reli Tatil Sözleşmeleri Yönetmeliği”	ile	devre	tatil,	ön	ödemeli	devre	tatil,	uzun	süreli	tatil	hiz-
meti,	değişim	ve	yeniden	satış	sözleşmelerine	ilişkin	usul	ve	esaslar	ayrıntılı	olarak	düzen-
lenmiştir.	Yönetmeliğin	uygulanmasında,	devre	mülk,	dönem	mülk,	paylı	mülkiyet,	hisseli	
gayrimenkul	satışı	ve	benzeri	isimler	altında	yapılan	ve	tapu	tesciline	konu	edilen	satışlara	
ilişkin	sözleşmeler,	bir	yıldan	uzun	süre	için	kurulması	ve	tüketiciye	bu	süre	zarfında	birden	
fazla	dönem	için	bir	veya	daha	fazla	sayıda	gecelik	konaklama	imkânı	tanıması	halinde	dev-
re	tatil	sözleşmesi	olarak	kabul	edilmektedir. 

251	 HAVUTÇU,	Ayşe:	Devre Mülk Hakkı,	İzmir	1986,	s.	46;	GERMEÇ,	Mahir	Ersin:	Kat Mülkiyeti Hukuku,	4.	Baskı,	
Ankara	 2011,	 s.	 1210;	 YAĞCIOĞLU,	 Burcu:	 Periyodik Süreli Tatil Sözleşmeleri,	 Dokuz	 Eylül	 Üniversitesi	
Hukuk	Fakültesi	Dergisi	C.	16,	S.1,	İzmir	2014,	s.	199.

252	 YAĞCIOĞLU,	s.203.
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Mülga	4077	sayılı	TKHK’da	2003	yılında	4822	sayılı	Kanun	 ile	yapılan	değişiklik	 son-
rasında	eklenen	6/B	maddesinde	devre	tatil	sözleşmesi	en	az	üç	yıl	süre	için	yapılan	ve	bu	
süre	zarfında	yıl	içinde,	belirli	veya	belirlenebilecek	ve	bir	haftadan	az	olmayacak	bir	dönem	
için	bir	veya	daha	fazla	sayıdaki	taşınmazın	kullanım	hakkını	devri	ya	da	devri	taahhüdünü	
içeren	sözleşmeler	şeklinde	tanımlanmıştı.	2003	yılı	öncesinde	devre	tatil	sözleşmesi	konu-
sunda	yasal	bir	düzenleme	bulunmadığından,	yüksek	yargı	kimi	zaman	devre	tatil	sözleş-
melerinden	doğan	uyuşmazlıklara,	kapıdan	satış	sözleşmesi	hükümleri	uygulamaktaydı253.	

6502	sayılı	TKHK	ise	devre	 tatil	 sözleşmelerinin	söz	konusu	olabilmesi	 için	bir	yıldan	
uzun	süre	için	kurulması,	bu	süre	içinde	tüketiciye	birden	fazla	dönem	için	en	az	bir	gece,	
gecelik	konaklama	imkânı	vermesi	şeklinde	ifade	edilmektedir254.	Bu	düzenleme	gereğince	
maddede	içinde	belirtilen	unsurların	tamamının	birlikte	bulunması	gerekmektedir.	

Devre	Tatil	ve	Uzun	Süreli	Tatil	Sözleşmeleri	Yönetmeliği	m.2’de;	devre	tatil	sözleşmeleri	
ile	sağlanan	hakkın	şahsi	veya	ayni	bir	hak	olması,	bu	hakkın	bir	dernek	üyeliğine	ya	da	şir-
ket	ortaklığına	bağlı	olarak	tanınması	veya	konaklamanın	aynı	zamanda	seyahat	ya	da	diğer	
hizmetlerle	beraber	sunulması	bu	Yönetmelik	hükümlerinin	uygulanmasını	engellemeye-
ceği	gibi	bu	Yönetmeliğin	uygulanmasında,	devre	mülk,	dönem	mülk,	paylı	mülkiyet,	hisseli	
gayrimenkul	satışı	ve	benzeri	isimler	altında	yapılan	ve	tapu	tesciline	konu	edilen	satışlara	
ilişkin	sözleşmeler,	bir	yıldan	uzun	süre	için	kurulması	ve	tüketiciye	bu	süre	zarfında	birden	
fazla	dönem	için	bir	veya	daha	fazla	sayıda	gecelik	konaklama	imkânı	tanıması	halinde	dev-
re	tatil	sözleşmesi	olarak	kabul	edilmektedir.	

6502	sayılı	TKHK’nun	m.	50/2	c.2’de	devre	tatile	konu	taşınmazın	inşa	edileceği	arsa	için	
yapı	ruhsatı	alınmadan	tüketicilerle	ön	ödemeli	devre	tatil	sözleşmesi	yapılamayacağı	düzen-
lenmiştir.	Yönetmelikte	ön	ödemeli	devre	tatil	sözleşmesi,	tüketicinin	ayni	hakka	konu	bir	ta-
şınmazın	satış	bedelini	veya	şahsi	hakka	konu	taşınmazın	kullanım	hakkı	bedelini	önceden	
peşin	veya	taksitle	ödemeyi,	satıcı	veya	sağlayıcının	da	bedelin	tamamen	veya	kısmen	öden-
mesinden	sonra	taşınmazı	ya	da	kullanım	hakkını	tüketiciye	devir	veya	teslim	etmeyi	üstlendi-
ği	sözleşmeler	şeklinde	tanımlanmıştır.	Tüketicinin	korunması	maksadıyla	kanun	koyucunun	
devre	tatiller	bakımından	da	uygulamada	sıklıkla	karşılaşılan	maket	üzerinden	satışlarda	söz-
leşmenin	kurulabilmesini	mutlaka	yapı	ruhsatı	alınması	gerektiğine	hükmetmiştir.	Kanunen	
emredici	bir	hüküm	olan	bu	düzenleme	ile	yapı	ruhsatı	alınmadan	akdedilen	ön	ödemeli	devre	
tatil	sözleşmelerinin	kesin	hükümsüz	olduğu	değerlendirilmektedir.	Belediyeden	yapı	ruhsatı	
alınmadan	tüketicilerle	ön	ödemeli	devre	tatil	sözleşmesi	kurulması	kanunen	engellenerek,	
tüketicilerin	karşılaşmış	oldukları	sorunların	giderilmesi	amaçlanmıştır255.	

Uzun	süreli	tatil	hizmeti	sözleşmesi,	TKHK	m.50/3	gereğince;	bir	yıldan	uzun	süre	için	
kurulan	 ve	 tüketiciye,	 belirlenen	 süre	 zarfında	 konaklamaya	 veya	 konaklama	 ile	 birlikte	

253	 YAVUZ,	Cevdet:	Devre Tatil Sözleşmeleri ve Tüketici Hukuku,	Kamu-İş	(İş	Hukuku	ve	İktisat	Dergisi),	C.5,	S.3,	
Nisan	2000,	sç98	vd.	

254	 AYDOĞDU,	Murat:	Tüketici Hukuku Dersleri,	Ankara	2015,	s.301;	KARAKOCALI,	Ahmet	/	KURŞUN,	Ali	Suphi:	
Tüketici Hukuku,	 İstanbul	2015,	s.169;	ÇINAR,	Ömer:	6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 
Şerhi,	İstanbul	2016,	s.824.

255	 Ayrıca	bkz.	ASLAN,	s.	219	vd.;	AYDOĞDU,	s.308;	KARAKOCALI	/	KURŞUN,	s.170;	ÇINAR,	s.825.
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seyahat	ya	da	diğer	hizmetlerin	beraber	sunulduğu	durumlara	ilişkin	indirim	yahut	diğer	
menfaatlerden	faydalanma	hakkı	verilen	sözleşmeler	şeklinde	tanımlanmıştır.	6502	sayılı	
TKHK’nun	yürürlüğe	girmesiyle	birlikte	bu	 tür	 sözleşmelerin	de	artık	madde	kapsamına	
alındığı	görülmektedir.	Uzun	süreli	tatil	sözleşmelerinde	bir	yıldan	uzun	süre	için	kurulan	
sözleşmelerde,	tüketiciye	konaklama	hizmetinin	yanı	sıra	seyahat	ya	da	başka	hizmetlerin	
sağlanması	söz	konusudur.	Konaklamanın	esas	olduğu	bu	tip	sözleşmelerde,	konaklamanın	
olmadığı	durumlarda	bu	madde	kapsamında	değerlendirme	yapılamayacaktır.	Yönetmelik	 
m.	12/2’de	uzun	süreli	tatil	hizmeti	sözleşmelerine	ilişkin	ödemelerin,	üyelik	aidatı	da	dâhil	
olmak	üzere	eşit	olarak	yıllık	taksitlere	bölündüğü	bir	ödeme	planına	göre	yapılması	zorun-
lu	tutulmuştur.	Sözleşmede,	bedelin	taksitli	ödeme	planının	dışında	başka	bir	ödeme	seçe-
neğiyle	yapılmasına	imkân	veren	hükümler	yer	alamayacağı,	aksi	takdirde	bu	hükümlerin	
geçersiz	olduğu	düzenlenmiştir.	

B. DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİ 
KAPSAMINDA TÜKETİCİNİN HAKLARI

TKHK	m.	50/4	kapsamında;	 tüketicilere	devre	 tatil	 sözleşmeleri,	uzun	 süreli	 tatil	 hiz-
meti	 sözleşmeleri,	değişim	sözleşmeleri	 ile	 satıcı	 veya	 sağlayıcının,	devre	 tatil	 veya	uzun	
süreli	tatil	hizmetinin	alınıp	satılması	hususunda	tüketiciye	yardımcı	olduğu	yeniden	satış	
sözleşmelerinin	kurulmasından	en	az	bir	gün	önce,	Bakanlıkça	belirlenen	hususları	içeren	
ön	bilgilendirme	formunun	verilmesi	zorunlu	tutulmuştur.	Devre	Tatil	ve	Uzun	Süreli	Tatil	
Sözleşmeleri	Yönetmeliği	ekinde	Bakanlık	tarafından	belirlenen	ön	bilgilendirme	formları-
nın	içerikleri	detaylı	olarak	düzenlenmiştir.	Ön	bilgilendirme	formu,	tüketicinin	akdedeceği	
sözleşmeyi	önceden	anlaması	ve	bu	sayede	içeriği,	cayma	hakkının	varlığı	ve	kullanımı	ko-
nusunda	bilgilendirilmesini	amaçlamaktadır256.	

TKHK	m.	50/5	kapsamında	mesafeli	satış	yöntemiyle	kurulan	sözleşmeler	hariç	olmak	
üzere	satıcı	veya	sağlayıcı,	tüketicinin	kendi	el	yazısıyla	sözleşme	tarihini	yazmasını	ve	söz-
leşmeyi	 imzalamasını	 sağlamakla	yükümlü	 tutulmuştur.	Yazılı	 veya	mesafeli	olarak	kuru-
lan	bu	sözleşmelerin	bir	nüshasının	kâğıt	üzerinde	veya	kalıcı	veri	saklayıcısı	ile	tüketiciye	
verilmesi	 zorunlu	olup	daha	ağır	 şekil	 şartları	öngören	kanun	hükümleri	 saklı	 tutulmuş-
tur.	Bu	hüküm	 ile	düzenlenen	yazılı	 şekil	 zorunluluğu,	 sözleşmenin	kurulması	 aşamasın-
da	tüketiciyi	yeniden	düşünmeye	sevk	etmek	maksadıyla	getirilmiştir.	Burada	söz	konusu	
olan	yazılı	şekil	şartı	geçerlilik	koşulu	olup	satıcı	/	sağlayıcının,	şekle	aykırılığı	ileri	sürmesi	
durumunda	sözleşmeyi	şekle	uygun	hazırlama	yükümlülüğü	kendisinde	olduğunda,	bu	id-
diayı	ileri	sürmesi	hakkın	kötüye	kullanılması	manasına	gelmektedir257.	Madde	hükmünde	
dikkat	çeken	bir	başka	husus	 ise	mesafeli	satış	yoluyla	kurulan	devre	ve	uzun	süreli	 tatil	
sözleşmelerinde,	satıcı/sağlayıcı,	bizzat	tüketici	tarafından	kendi	el	yazısıyla	sözleşme	tari-
hinin	atılarak	sözleşmenin	imzalanmasını	sağlamakla	zorunlu	tutulmamıştır.	Mesafeli	satış	

256	 	ASLAN,	s.222;	AYDOĞDU,	s.305;	KARAKOCALI	/	KURŞUN,	s.171;	ÇINAR,	s.827.
257	 Ayrıca	bkz.	ASLAN,	s.	223;	YAĞCIOĞLU,	s.218.
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yoluyla	kurulan	sözleşmelerde	tüketicinin	el	yazısı	ile	sözleşme	tarihini	yazması	ve	imzala-
ması	mümkün	değildir.

TKHK	m.	 50/6	kapsamında;	 tüketici,	 on	dört	 gün	 içinde	herhangi	 bir	 gerekçe	 göster-
meksizin	ve	cezai	şart	ödemeksizin	sözleşmeden	cayma	hakkına	sahiptir.	Devre	mülk	hakkı	
veren	sözleşmeler	hariç	olmak	üzere,	cayma	süresi	dolmadan	satıcı	veya	sağlayıcı,	tüketici-
den	herhangi	bir	isim	altında	ödeme	yapmasını	veya	tüketiciyi	borç	altına	sokan	herhangi	
bir	belge	vermesini	istemeyecektir.	Devre	tatil,	uzun	süreli	tatil	hizmeti	sözleşmeleri	ve	bu	
sözleşmelerle	birlikte	düzenlenmiş	olan	yeniden	satım,	değişim	ve	ilgili	diğer	tüm	sözleş-
meler	cayma	hakkının	kullanılması	 ile	birlikte	kendiliğinden	sona	erecektir.	Cayma	hakkı	
Yönetmelik	m.	7’de	tüketicinin,	bu	Yönetmelik	kapsamında	düzenlenen	sözleşmelerin	ku-
rulmasından	itibaren	on	dört	gün	içinde	herhangi	bir	gerekçe	göstermeksizin	ve	cezai	şart	
ödemeksizin	cayma	hakkına	sahip	olduğu	şeklinde	düzenlenmiştir.	Yönetmelik	m.8/1’de	ise	
cayma	hakkının	kullanıldığına	dair	bildirimin,	cayma	hakkı	süresi	dolmadan,	şahsi	hakka	
konu	ön	ödemeli	devre	tatil	sözleşmeleri	için	yazılı	olarak	veya	kalıcı	veri	saklayıcısı	ile	ayni	
hakka	konu	taşınmaza	ilişkin	sözleşmelerde	ise	noterlikler	aracılığıyla	satıcı	veya	sağlayıcı-
ya	yöneltilmesi	yeterli	görülmüştür.	İşyeri	dışında	veya	mesafeli	olarak	yapılan	devre	tatil	
sözleşmelerinin	kurulmasından	itibaren	on	dört	günlük	cayma	süresi	başlayacaktır258.	Satıcı	
veya	sağlayıcı,	tüketiciyi	cayma	hakkı	konusunda	gerektiği	gibi	bilgilendirmemesi	halinde	
tüketici	cayma	hakkını	kullanmak	için	on	dört	günlük	süre	ile	bağlı	değildir259.	

Cayma	hakkının	hukuki	niteliği	bozucu	yenilik	doğuran	bir	hak	olarak	kabul	edilmektedir.	
Cayma	hakkının	kullanılmasına	kadar	geçen	sürede	doğan	sonuçlar	varlık	ve	geçerliliklerini	
korumaktadır.	Cayma	hakkının	bozucu	etkisi	sözleşmenin	baştan	itibaren	geçerli	değilmiş	
gibi	bir	durum	yaratmaktadır.	Taraflar	sözleşme	kapsamında	birbirlerinden	aldıklarını	iade	
etmek	durumundadır.	Özellikle	satıcı	veya	sağlayıcı	peşin	ödeme	yasağına	rağmen	tüketici-
den	bir	bedel	ya	da	borç	altına	sokan	belge,	senet	vb.	almışsa	bunları	cayma	iradesinin	ken-
disine	ulaşması	ile	birlikte	iade	etmek	zorundadır260.	Tüketiciyi	borç	altına	sokan	her	türlü	
belge	tüketici	açısından	geçersizdir261.	

TKHK	m.	50/7’de	tüketicinin	ödeyeceği	bedel,	kısmen	veya	tamamen	satıcı	veya	sağlayıcı	
ile	kredi	veren	arasındaki	anlaşmaya	dayanılarak	bir	kredi	veren	tarafından	karşılanıyorsa,	
tüketicinin	sözleşmeden	cayması	ve	buna	ilişkin	bildirimin	cayma	süresi	içinde	ayrıca	kredi	
verene	de	yöneltilmesi	hâlinde,	bağlı	kredi	sözleşmesi	de	herhangi	bir	tazminat	veya	cezai	şart	
ödeme	yükümlülüğü	olmaksızın	sona	erecektir.	Bu	hükümde	tüketicinin	ödediği	bedel	kısmen	
ya	da	tamamen	satıcı	veya	sağlayıcı	ile	kredi	veren	arasındaki	bir	anlaşmaya	dayanılarak	bir	
kredi	veren	tarafından	karşılanması	halinde	mevcut	durumda	bağlı	kredinin	varlığından	söz	
edilmektedir.	Bağlı	kredi	sözleşmesi,	tüketicinin	cayma	hakkını	kullanması	ile	hiçbir	tazminat	

258	 ÇINAR,	s.828.
259	 ÇINAR,	s.829.
260	 AYDOĞDU,	s.307;	KARAKOCALI	/	KURŞUN,	s.171;	AKDAĞ	GÜNEY,	Necla:	Tüketicinin	Cayma	Hakkı	Üzerine	

Bazı	 Düşünceler,	 Prof.	 Dr.	 Ergon	 A.	 ÇETİNGİL	 ve	 Prof.	 D.	 Rayegân	 ÇETİNGİL’e	 50.	 Birlikte	 Çalışma	 Yılı	
Armağanı,	İstanbul	2007,	s.	615;	YAĞCIOĞLU,	s.223.

261	 ÇINAR,	s.829.
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veya	cezai	şart	ödeme	yükümlülüğü	söz	konusu	olmaksızın	kendiliğinden	sona	ereceği	dü-
zenlenmiştir.	Tüketici,	 sözleşmeden	cayma	bildirimini	 cayma	süresi	 içinde	kredi	verene	de	
yönlendirmesi	gerekmektedir.	Tüketicinin	cayma	beyanını	yönelttiği	satıcı	veya	sağlayıcı	ile	
kredi	verene	herhangi	bir	tazminat	veya	cezai	şart	ödeme	yükümlülüğü	bulunmamaktadır262.	

TKHK	m.	50/8	c.1	kapsamında;	Bakanlıkça	projedeki	devre	sayısı	ya	da	projenin	toplam	
bedeli	kriterlerine	göre	belirlenecek	büyüklüğün	üzerindeki	projeler	için	satıcı	veya	sağlayı-
cının	ön	ödemeli	devre	tatile	konu	taşınmazın	satışına	başlamadan	önce	kapsamı,	koşulları	
ve	uygulama	esasları	Hazine	Müsteşarlığınca	belirlenen	bina	tamamlama	sigortası	yaptır-
ması	veya	Bakanlıkça	belirlenen	diğer	 teminat	veya	 şartları	 sağlaması	 zorunludur.	TKHK	
m.	50/2’de	devre	tatile	konu	taşınmazın	inşa	edileceği	arsa	için	yapı	ruhsatı	alınmadan	tü-
keticilerle	ön	ödemeli	devre	tatil	sözleşmesi	yapılamayacağı	düzenlenmiştir.	Başka	bir	ifa-
de	ile	tüketicilerin	korunması	maksadıyla	TKHK	ile	ön	ödemeli	devre	tatil	sözleşmelerinin	
akdedilebilmesi	ön	koşulu	olarak	devre	tatile	konu	taşınmazın	inşa	edileceği	arsa	için	yapı	
ruhsatı	alınması	gerektiği	hükme	bağlanmıştır.	TKHK	m.	58	gereğince	de	ön	ödemeli	devre	
tatil	sözleşmeleri	bakımından	bina	tamamlama	sigortasının	yapılması	tüketicinin	korunma-
sı	 açısından	önemli	 bir	 düzenlemedir.	Bina	 tamamlama	 sigortasına	 ilave	olarak	Bakanlık	
tarafından	çıkarılan	Devre	Tatil	ve	Uzun	Süreli	Tatil	Sözleşmeleri	Yönetmeliği’nin	m.14/2	
gereğince;	satıcı	veya	sağlayıcının,	ön	ödemeli	satışa	başlamadan	önce,	proje	toplam	bede-
linin	bir	milyon	Türk	Lirasını	aştığı	projeler	için,	27.11.2014	tarihli	ve	29188	sayılı	Resmî	
Gazete’de	yayımlanan	Ön	Ödemeli	Konut	Satışları	Hakkında	Yönetmeliğin	“Teminat”	başlıklı	
beşinci	bölümü	hükümleri	çerçevesinde	teminat	sağlaması	zorunlu	olduğu	ifade	edilmiştir.	

TKHK	m.	50/8	c.2	kapsamında;	bina	tamamlama	sigortası	kapsamında	sağlanan	tazminat,	
teminat	ve	benzeri	güvenceler	iflas	veya	tasfiye	masasına	dâhil	edilemez,	haczolunamaz,	üzer-
lerine	 ihtiyati	 tedbir	ve	 ihtiyati	haciz	konulamaz	hükmü	yer	almaktadır.	Kanun	 ile	getirilen	
bu	düzenleme	 ile	bina	tamamlama	sigortasının	korunması	amaçlanmıştır.	Bu	sayede,	satıcı	
veya	satıcıların	bina	tamamlama	sigortasına	haciz	getirmeleri,	ihtiyati	tedbir	ve	ihtiyati	haciz	
konulmasına	yol	açmaları,	iflas	ederek	sigortaya	satıcı	veya	sağlayıcı	tarafından	ödenen	prim-
lerin	veya	tazminat	alacağının	iflas	masasına	girmesi	engellenmeye	çalışılmıştır263.	

TKHK	m.	50/9’de;	devre	tatile	konu	taşınmazın	ön	ödemeli	satılması	durumunda,	devir	
veya	teslim	tarihine	kadar	tüketicinin	herhangi	bir	gerekçe	göstermeden	sözleşmeden	dön-
me	hakkı	 bulunmaktadır.	 Sözleşmeden	 dönülmesi	 durumunda	 satıcı,	 sözleşme	 bedelinin	
yüzde	ikisine	kadar	tazminat	talep	edebilmektedir.	Satıcı,	yükümlülüklerini	hiç	ya	da	gereği	
gibi	yerine	getirmezse	tüketiciden	herhangi	bir	bedel	talep	edilemez.	Sözleşmeden	dönül-
mesi	durumunda,	tüketiciye	iade	edilmesi	gereken	tutar	ve	tüketiciyi	borç	altına	sokan	her	
türlü	belge,	dönme	bildiriminin	satıcıya	ulaştığı	tarihten	itibaren	en	geç	doksan	gün	içinde	
tüketiciye	geri	verilmelidir.	Satıcının	aldığı	bedeli	ve	tüketiciyi	borç	altına	sokan	her	türlü	
belgeyi	iade	ettiği	tarihten	itibaren,	tüketici	on	gün	içinde	edinimlerini	iade	edeceği	düzen-
lenmiştir.	Bu	hüküm	gereğince,	devre	 tatile	konu	 taşınmazın	ön	ödemeli	olarak	satılması	

262	 AYDOĞDU,	Murat:	Tüketici Kılavuzu-Hukuk Rehberi,	İstanbul	2014,	s.	154.
263	 YAĞCIOĞLU,	s.236.
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halinde,	cayma	hakkı	on	dört	günlük	süreye	bağlı	değildir.	Satışın	ön	ödemeli	olması	sebe-
biyle	buna	bağlı	malın	devrinin	ya	da	tesliminin	ödeme	yapıldıktan	sonraki	bir	tarihte	ger-
çekleşmesinden	dolayı	tüketicinin	cayma	hakkına	başvurabileceği	süre	de	devir	veya	tes-
lim	anına	kadar	olmaktadır.	Tüketici,	devre	tatile	konu	taşınmazın	kendisine	devrinin	ya	da	
tesliminin	gerçekleşeceği	kadar	herhangi	bir	gerekçe	ileri	sürmeden	dönebilmesine	imkân	
tanınmıştır.	Ön	ödemeli	devre	tatil	sözleşmeleri	açısından	kanunda	düzenlenen	süre	içinde	
tüketicinin	sözleşmeden	dönmesi	durumunda,	 satıcı	veya	sağlayıcıya,	 sözleşme	bedelinin	
yüzde	ikisi	kadar	tazminat	talep	etme	hakkı	tanınmıştır264.	

TKHK	m.	50/10	gereğince;	devre	tatil	amaçlı	taşınmazın	ön	ödemeli	satışında	devir	ve	
teslim	 süresi	 sözleşme	 tarihinden	 itibaren	otuz	 altı	 ayı	 geçemeyeceği	düzenlenmiştir.	Bu	
sürenin	sonunda	ayni	hakka	konu	devre	 tatillerde	 tüketici	 adına	 tescil,	kişisel	haklar	ba-
kımından	 ise	 zilyetliğin	devredilmemesi	halinde	 satıcı	 ya	da	 sağlayıcı	hiçbir	 ihtara	 gerek	
olmaksızın	temerrüde	düşeceği	ifade	edilmektedir265.	Tüketicinin	gecikmiş	ifayı	kabul	etme	
hakkı	yanında	sürenin	dolması	durumunda	tüketicinin	artık	Kanun	gereği	sözleşme	ile	bağlı	
olmayacağından	geç	teslimi	kabul	zorunluluğu	bulunmamaktadır.	Tüketici,	satıcı	veya	sağ-
layıcının	temerrüdü	nedeniyle	Türk	Borçlar	Kanunu	m.	125’de	belirtilen	hakları	kullanabi-
leceği	belirtilmektedir266.	

TKHK	m.	50/11’de;	devre	tatil,	uzun	süreli	tatil	hizmeti,	yeniden	satım,	değişim	sözleş-
meleri	ve	ön	bilgilendirmenin	içeriği,	tüketici	ile	satıcı	ve	sağlayıcının	hak	ve	yükümlülük-
leri,	cayma	hakkı,	ön	ödemeli	satışlar	ile	diğer	uygulama	usul	ve	esasları	yönetmelikle	be-
lirleneceği	yer	almaktadır.	Bu	hüküm	kapsamında,	14.01.2015	tarihli	ve	29236	sayılı	Resmî	
Gazete’de	yayımlanan	“Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Sözleşmeleri Yönetmeliği”	 ile	devre	
tatil,	ön	ödemeli	devre	tatil,	uzun	süreli	tatil	hizmeti,	değişim	ve	yeniden	satış	sözleşmeleri-
ne	ilişkin	usul	ve	esaslar	ayrıntılı	olarak	düzenlenmiştir.

V. PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ

A. GENEL OLARAK

Paket	tur	sözleşmesi,	TKHK	m.	51	kapsamında	paket	tur	düzenleyicileri	veya	aracıları	ta-
rafından;	ulaştırma,	konaklama	ile	ulaştırma	ve	konaklama	hizmetlerine	bağlı	olmayan	baş-
ka	turizm	hizmetlerinden	en	az	ikisinin	birlikte,	her	şeyin	dâhil	olduğu	fiyatla	satıldığı	veya	
satımının	vaat	edildiği	ve	hizmetin	yirmi	dört	saatten	uzun	bir	süreyi	kapsadığı	veya	gecelik	
konaklamayı	içerdiği	sözleşmeler	olarak	tanımlanmıştır.	Bu	tanımdan	da	anlaşılacağı	üzere	
paket	tur	sözleşmesinin	varlığı	en	az	iki	asli	turizm	hizmetinin	verilmesini	gerektirmektedir.	

Paket	tur	sözleşmelerinden	bahsedebilmek	için	yukarıda	belirtilen	tanımın	dikkatle	ince-
lenmesi	gerekmektedir.	Paket	tur	sözleşmeleri,	tanımda	bahsedilen	unsurların	sözleşmede	
yer	almasıyla	mümkün	olabilmektedir.	Paket	tur	sözleşmelerinde,	paket	tur	düzenleyenin 

264	 YAĞCIOĞLU,	s.237.
265	 ÇINAR,	s.832.
266	 ÇINAR,	s.832.
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bizzat	ya	da	organize	ettiği	konaklama,	ulaştırma	ya	da	bunlara	yardımcı	sayılmayan	başka	
turistik	hizmetlerin	en	az	ikisini	birlikte	sunulması	gerekmektedir.	Kanunda	sınırlı	şekilde	
sayılmayan	bu	hizmetlerin,	sözleşmede	ifa	edilecek	bir	konaklama	ya	da	ulaştırma	hizme-
tinde	herhangi	birinin	olması	gerekmekte	ve	bu	hizmetlerle	birlikte	yardımcı	hizmet	sayıl-
mayacak	başka	bir	hizmetin	eklenmesi	düzenlenmektedir.	

Ulaştırma	 ve	 konaklamaya	 yardımcı	 sayılmayan	diğer	 bir	 ifade	 ile	 asli	 edim	niteliğin-
deki	diğer	hizmetlere	örnek	olarak;	gezi,	gösteri	veya	spor	müsabakası	izlettirme,	rehber-
lik,	yemek	organizasyonları	vb.	sayılmaktadır267.	14.01.2015	tarihli	ve	29236	sayılı	Resmî	
Gazete’de	yayımlanan	“Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği”	kapsamında	başka	turizm	hiz-
metleri;	ulaştırma	ve	konaklama	hizmetlerine	bağlı	olmayan	araç	kiralanması,	kültürel,	tari-
hi	veya	turistik	yerlerin	gezdirilmesi,	gösteri,	konser	veya	spor	faaliyetlerinin	düzenlenmesi	
veya	izlettirilmesi	ya	da	rehberlik	hizmetleri	olarak	nitelendirilmektedir.	

Kanunda,	paket	tur	sözleşmeleri	bakımından	en	az	iki	hizmet	ediminin	aranmasının	sebebi	
bu	tür	sözleşmelerin	bireysel	akdedilen	sözleşmelerden	farkının	ortaya	konulması	amacıyla-
dır.	Tüketicilerin,	tek	bir	hizmete	özel	sözleşme	akdetmeleri	bu	sözleşmeyi	paket	tur	sözleş-
mesi	olarak	nitelememektedir.	Bu	bağlamda	tüketicinin	yalnızca	bir	yerden	başka	bir	yere	git-
me	konusunda	akdettiği	sözleşme	taşıma	sözleşmesi,	ya	da	bir	yerde	konaklama	konusunda	
akdettiği	sözleşme	konaklama	sözleşmesi	olarak	adlandırılmaktadır.	Özet	olarak,	kanun	koyu-
cu	paket	tur	sözleşmeleri	bakımından	en	az	iki	asli	hizmet	edimlerinin	tüketiciye	sunulmasını	
kesinlikle	aramaktadır.	Bu	edimlerden	konaklama	veya	ulaştırma	hizmetlerinden	en	az	biri-
nin	sözleşmede	yer	alması	şart	koşulmaktadır.	Aksi	takdirde	ulaştırma	veya	konaklama	edimi	
içermeyen	sözleşmelerin	paket	tur	sözleşmesi	olarak	kabul	edilmesi	söz	konusu	değildir.	

TKHK	m.	51/2	gereğince,	paket	turun	ayrıntılarının,	paket	tur	düzenleyicisi,	aracısı	veya	
tüketici	tarafından	belirlenmiş	olması	veya	aynı	paket	tur	içindeki	hizmetlerin	ayrı	ayrı	fa-
turalandırılması	hâllerinde	de	bu	madde	hükümlerinin	uygulanacağı	belirtilmiştir.	Kanun	
gereği,	paket	 tura	sözleşmelerin	en	az	yirmidört	saat	 sürmesi	ya	da	gecelik	konaklamayı	
içermesi	gerekmektedir.	TKHK	kapsamında	bir	sözleşmenin	paket	tur	sözleşmesi	olarak	ka-
bul	edilmesi	ancak	konaklamanın	en	az	yirmidört	saat	sürmesi	ya	da	gecelik	konaklamayı	
içermesi	halinde	söz	konusudur.	Aksi	takdirde	tüketicinin	korunması	bağlamında	kanuni	bir	
koruma	sağlamayacaktır.	Diğer	taraftan	gecelik	konaklama	durumunda,	konaklama	hizme-
tinin	paket	tur	düzenleyicisi	tarafından	organize	edilmesi	gerekmektedir.	

B. PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA TÜKETİCİNİN HAKLARI

TKHK	m.	51/4	doğrultusunda	paket	tur	sözleşmesinin	kurulmasından	önce	tüketiciye	
ön	bilgilendirme	amaçlı	broşür	verilmesi	 zorunludur.	Paket	 tur	 sözleşmesinin	 içeriğinin	
belirlenmesi	 “Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği” ile	 düzenlenmiştir.	 Tüketicinin	 korun-
ması	 niyetiyle	 hareket	 eden	 kanun	 koyucu,	 paket	 tur	 sözleşmelerinin	 içeriğinde	 belirli	

267	 KARAKOCALI	/	KURŞUN,	s.180	vd;	ÇINAR,	s.832;	HAMAMCIOĞLU,	Gülşah	Vardar:	Paket Tur Sözleşmelerinde 
Tüketicinin Korunması,	İÜHFM.	C.I.XVIII,	S.1-2,	İstanbul	2010,	s.279.
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unsurların	bulunması	zorunluluğu	getirilmiştir.	Yönetmeliğin	m.	6’da	açık	bir	şekilde	dü-
zenlenen	bu	husus	tüketiciye	sözleşme	öncesinde	verilen	broşürdeki	hususlara	ilave	bir-
takım	hususlar	içermektedir.	Yönetmeliğin	ilgili	maddelerinde	sözleşmenin	içeriğinde	bu-
lunması	gereken	unsurlarda	eksiklik	olması	durumunda	kurulan	sözleşmenin	geçerliliğini	
etkilememektedir.	 Böyle	 bir	 durumda	 TKHK	m.	 4/1’de	 yer	 alan;	 “sözleşmede bulunması 
gereken şartlardan bir veya birkaçının bulunmaması durumunda, eksiklik sözleşmenin ge-
çerliliğini etkilemez”,	ifadesi	ile	sözleşmelerin	ayakta	kalması	sağlanmıştır.	TKHK	m.	4/son	
cümlede	sözleşmedeki	eksikliğin	düzenleyenler	tarafından	derhal	giderileceği	belirtilmiş-
tir.	 Aksi	 halde	TKHK	m.	 77/1	 gereğince	 sözleşmeyi	 düzenleyenlerin	 idari	 para	 cezasına	
çarptırılacakları	düzenlenmiştir.	

TKHK	m.	51/5’de	paket	tur	düzenleyicileri	veya	aracıları,	yazılı	veya	mesafeli	olarak	ku-
rulan	paket	tur	sözleşmelerinin	bir	nüshasını	kâğıt	üzerinde	veya	kalıcı	veri	saklayıcısı	ara-
cılığıyla	tüketiciye	vermek	zorundadır.	Paket	tur	sözleşmelerinin	şekli	bakımından	kaleme	
alınan	bu	hükümde,	sözleşmenin	yazılı	ya	da	mesafeli	olarak	kurulabileceği	düzenlenmek-
tedir.	Sözleşmenin	bir	nüshasının	tüketiciye	verilmesi	onun	korunmasına	yönelik	bir	adım	
olduğundan,	sözleşmenin	kâğıt	üzerinde	veya	kalıcı	veri	sağlayıcı	aracılığı	ile	verilmemesi	
durumunda	paket	tur	düzenleyenin	idari	para	cezasına	çarptırılması	söz	konusu	olacaktır.	

Yönetmelik	m.	6	doğrultusunda	paket	tur	düzenleyicisi	ile	tüketiciler	aralarında	karar-
laştırdıkları	ücreti	tahsil	etme	hakkı	bulunmaktadır.	Paket	tur	sözleşmesinde	vergiler	dâhil	
ödeme	planı	ve	şekli	Türk	Lirası	cinsinden	sözleşmede	yer	almak	zorundadır.	Konusu	yurt	
dışı	olan	paket	tur	sözleşmelerinde	ise	sözleşmenin	bedelinin	döviz	cinsinden	belirlenebil-
mesi	mümkündür.	Ancak	bu	durumda	tüketicinin	ödeme	planında	hangi	kurun	esas	alındı-
ğı	sözleşmenin	kurulması	esnasında	taraflarca	belirlenmek	durumundadır.	Sözleşmede	bu	
hususa	ilişkin	bir	hüküm	bulunmadığı	takdirde	TKHK	m.	83/1’de	bu	kanunda	hüküm	bu-
lunmayan	hâllerde	genel	hükümler	uygulanır	hükmü	gereği	genel	kanun	niteliğindeki	Türk	
Borçlar	Kanunun	ilgili	hükümlerine	başvurulacaktır.	

Yönetmelik	m.	9	hükmü	gereğince	 çerçevesinde	belirli	 koşullar	altında	paket	 tur	 fiya-
tının,	paket	 tur	düzenleyicisi	 tarafından	değiştirilebilmesi	mümkündür.	Madde	 içeriğinde	
açıkça	 belirtildiği	 üzere	 fiyat	 değişikliği	 belirli	 şartların	 var	 olmasına	bağlanmıştır.	 Paket	
tur	sözleşmesinde	yer	alan	bedelin	değiştirilebilmesi	 için	bu	değişikliğe	dair	bir	hükmün	
sözleşmede	açıkça	yer	alması	gerekmektedir.	 Sözleşmede	meblağın	değişebileceğine	dair	
bir	hüküm	bulunmaması	halinde	paket	turu	düzenleyenin	sözleşmede	kararlaştırılan	bedeli	
değiştirmesi	mümkün	değildir.	

Tüketiciden	kaynaklanmayan	sebeplerle	sözleşmenin	esaslı	unsurlarında	her	hangi	bi-
rinde	değişiklik	olması	durumunda	tüketiciye	alternatif	bir	turu	kabul	etme	ya	da	sözleş-
meden	dönme	hakkı	TKHK	m.	51/6	ile	tanınmıştır.	Sözleşmeden	dönülmesi	hâlinde	paket	
tur	düzenleyicisi	 veya	aracısı,	 dönme	bildiriminin	kendisine	ulaştığı	 tarihten	 itibaren	 tü-
keticinin	 ödemiş	 olduğu	 tüm	bedeli	 herhangi	 bir	 kesinti	 yapmaksızın	 derhâl	 iade	 etmek	
zorundadır.	Kanunun	bu	hükmüne	açıklık	getirmek	maksadıyla	Yönetmeliğin	m.	9’da	fiyat	
değişikliği,	m.10’da	sözleşmenin	esaslı	unsurlarında	değişiklik	ayrı	ayrı	ele	alınmıştır.	Buna	
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göre	 tüketicinin	 kendisinden	 kaynaklanmayan	 sebeplerle	 sözleşmeden	 dönmesi	 halinde	
paket	tur	düzenleyicisi	veya	aracısı	dönme	bildiriminin	kendisine	ulaştığı	tarihten	itibaren	
tüketicinin	ödemiş	olduğu	tüm	bedeli	herhangi	bir	kesinti	yapmaksızın	derhal	iade	etmek-
le	yükümlü	 tutulmuştur.	Ancak,	Yönetmelik	gereğince	ulaşım	ücreti,	vergi,	harç	vb.	ya	da	
döviz	kurlarındaki	artışlar	sebebiyle	fiyat	değişikliği	hesabının	sözleşmede	öngörülmesi	ve	
hareket	tarihinden	en	az	20	gün	önce	tüketiciye	bildirmesi	şartıyla	paket	tur	düzenleyicisi	
fiyatı	arttırabilecek	ve	tüketici	kendisine	bildirilen	bu	fiyat	değişikliğini	kabul	etmek	zorun-
da	kalacaktır268.	

TKHK	m.	51/7’de	tüketicinin,	sözleşmenin	ifası	sürecinde	ortaya	çıkan	her	türlü	eksiklik	
nedeniyle	bedelin	indirilmesini	talep	etme	hakkı	bulunmaktadır.	Paket	tur	düzenleyicisinin,	
tur	başladıktan	sonra	önemli	bir	yükümlülüğünü	yerine	getirmediği	veya	getiremeyeceği	
tespit	edildiğinde	tüketici	sözleşmeden	dönebilmekte,	bu	hâllerde	paket	tur	düzenleyicisi	
veya	aracısının	ücret	talep	etme	hakkı	sona	ermektedir.	Yapılmış	olan	ödemelerin	sözleş-
meden	dönüldüğü	tarihten	itibaren	tüketiciye	derhâl	iade	edilmesi	zorunludur.	Ancak	paket	
tur	düzenleyicisi	o	ana	kadar	ifa	etmiş	olduğu	edimler	için	tüketiciden	hizmetten	faydalan-
dığı	oranda	uygun	bir	karşılık	talep	edebilmektedir.	Görüldüğü	üzere	paket	tur	sözleşmeleri	
bakımından	m.	51/7	ile	düzenlenen	paket	tur	sözleşmelerinin	ifası	esnasında	meydana	ge-
lebilecek	ayıplardan	dolayı,	tüketicinin	sahip	olduğu	haklar	açıkça	belirtilmiştir.	Paket	tur	
sözleşmelerinin	 ifasında	ortaya	 çıkan	ayıplı	hizmete	 ilişkin	olarak	öncelikle	bu	hükümde	
yer	alan	haklara	başvurabilmesinin	yanında,	özel	hüküm	olmayan	durumlarda	TKHK	m.	13	
hükmünün	uygulanmasını	da	talep	etme	hakkı	bulunmaktadır269.	

Paket	tur	düzenleyicisi	 tarafından	turun	hiç	 ifa	edilmemesi,	 tur	başlamadan	önce	turu	
iptal	 etmesi,	mücbir	 sebep	olmaksızın	 ifa	etmemesi,	 sözleşmenin	esaslı	unsurlarında	de-
ğişiklik	yapması,	tüketicinin	kabul	etmekle	yükümlü	olmadığı	fiyat	değişikliği	olması	ya	da	
sözleşmeyi	gereği	gibi	ifa	etmemesi	(ayıplı	ifa)	hallerinde	tüketici,	bedel	indirimi,	alternatif	
bir	paket	turu	kabul	etme	ya	da	sözleşmeden	dönme	hakları	yanında	ortaya	çıkan	zararla-
rın	giderilmesini	de	TKHK	m.	51	/8	gereğince	isteyebilmektedir.	Madde	son	cümlesi	bakı-
mından	da	tüketicinin	boşa	harcanan	tatil	zamanı	için	de	uygun	bir	tazminat	istemesi	söz	
konusudur270.	

TKHK	m.	51/9’da	ticari	veya	mesleki	faaliyetleri	çerçevesinde	paket	tur	hizmetinden	fay-
dalanan	kişilerin	de	tüketici	olarak	kabul	edileceği	düzenlenmiştir.		Bu	durum	Yönetmelik	
m.	2/2.c’da	belirtildiği	üzere	ticari	veya	mesleki	faaliyetleri	çerçevesinde	paket	tur	hizme-
tinden	 faydalanan	kişilerle	kurulan	sözleşmelere	de	uygulanacağı	 ifade	edilmiştir.	Bu	dü-
zenlemeler	karşısında	paket	tur	sözleşmeleri	bakımından	Tüketicinin	Korunması	Hakkında	
Kanunun’da	tanımlanan	“tüketici”	kavramı	genişletilmiştir271.	

268	 ÇINAR,	s.842	vd.	
269	 AYDOĞDU,	Murat:	Ayıplı Hizmetler,	Milli	Şerh,	İstanbul	2016,	s.	341	vd.
270	 ÇINAR,	s.845.
271	 ÇINAR,	s.847.
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VI. İŞYERİ DIŞINDA KURULAN SÖZLEŞMELER

A. GENEL OLARAK

İş	yeri	dışında	kurulan	sözleşmeler	doğrudan	pazarlama	teknikleri	arasında	önemli	bir	
yere	sahiptir.	Bu	 tür	 işlemlerde	 tüketicilerin	çoğu	zaman	sağlıklı	düşünme	ve	karar	alma	
süreçlerini	işletemeden	bir	oldu	bittiye	getirilerek	sözleşme	yapma	durumunda	kalma	teh-
likesi	söz	konusudur272.	Gerçekten	de	satıcı	veya	sağlayıcı,	duruma	göre,	 tüketicinin	bilgi-
sizliğinden	de	yararlanıp	profesyonel	pazarlama	yöntemi	kullanmak	suretiyle	tüketiciyi	hiç	
düşünmediği	bir	zaman	ve/veya	mekânda	bir	sözleşme	ile	karşı	karşıya	bırakabilmektedir.	
Bu	 durum	kanun	 koyucuyu	 iş	 yeri	 dışında	 kurulan	 sözleşmelerde	 tüketicinin	 korunması	
amacıyla	düzenleme	yapmaya	yöneltmiştir.	

Hemen	belirtelim	ki	işyeri	dışında	kurulan	sözleşmeler	satış,	kira,	eser	sözleşmesi	gibi	
bağımsız	bir	sözleşme	tipi	olmayıp273,	TKHK’nın	uygulama	alanına	giren	herhangi	bir	sözleş-
me,	akdin	kuruluş	tarzı	dikkate	alındığında	bu	türden	bir	sözleşmeye	vücut	verebilir.

İş	yeri	dışında	kurulan	sözleşmeler	temel	olarak	TKHK	m.	47’de	ve	bu	madde	ile	TKHK’nın	
84.	maddesine	dayanılarak	hazırlanan	 “İş	Yeri	Dışında	Kurulan	Sözleşmeler	Yönetmeliği”	
(İDKSY)274’nde	düzenlenmiştir.	 İş	 yeri	dışında	kurulan	 sözleşmelerin	 zorunlu	 içeriği,	 kap-
sam	dışı	sözleşmeler,	bilgilendirme	yükümlülüğü,	tarafların	hak	ve	yükümlülükleri,	cayma	
hakkına	 ilişkin	 detaylar,	 doğrudan	 satış	 ve	 diğer	 uygulama	usul	 ve	 esasları	 yönetmelikle	
düzenlenmiştir.	

B. TANIMI VE UNSURLARI

1. Tanımı
Tüketicinin	Korunması	Hakkında	Kanun	m.	47/I’e	göre;	satıcı/sağlayıcı	ile	tüketici	ara-

sında “a) Teklifin tüketici ya da satıcı veya sağlayıcı tarafından yapılmasına bakılmaksızın iş 
yeri dışında, tarafların eş zamanlı fiziksel varlığında kurulan, b)Tarafların eş zamanlı fiziksel 
varlığında tüketiciyle iş yeri dışında görüşülmesinin hemen sonrasında, satıcı veya sağlayı-
cının iş yerinde ya da herhangi bir uzaktan iletişim aracıyla kurulan, c) Mal ve hizmetlerin 
tüketiciye tanıtımı ya da satışı amacıyla satıcı veya sağlayıcı tarafından düzenlenen bir gezi 
esnasında kurulan sözlemeler iş yeri dışında kurulan sözleşmeler olarak kabul edilir.”	

Söz	konusu	düzenleme	uyarınca	satıcı	veya	sağlayıcı	ile	tüketici	arasında	yapılan	bir	söz-
leşme	şu	üç	durumda	 “iş yeri dışında kurulan sözleşme”	olarak	kabul	 edilir.	Bu	 sayılanlar	
alternatiflidir:

(1)	 Teklifin	kimden	geldiği	önem	arz	etmeksizin	tarafların	eş	zamanlı	fiziksel	birlikteli-
ğinde	iş	yeri	dışında	kurulan	sözleşmeler,	

272	 Ayrıca	bkz.	ASLAN,	s.	265.	
273	 KABAŞ,	s.	9.	
274	 RG,	T.	14.01.2015,	S.	29236.	Bu	Yönetmeliğin	amacı,	iş	yeri	dışında	kurulan	sözleşmeler	ile	doğrudan	satış-

lara	ilişkin	uygulama	usul	ve	esasları	düzenlemektir.	Doğrudan	satış	ve	bu	satışlara	ilişkin	temel	esaslar	için	
bkz.	Yönetmelik	m.	24-25.	



Temel Tüketici Sözleşmeleri

91

(2)	 Tarafların	 eş	 zamanlı	 fiziksel	 birlikteliğinde	 iş	 yeri	 dışında	 görüşülmesinin	 hemen	
akabinde,	iş	yerinde	ya	da	herhangi	bir	uzaktan	iletişim	aracıyla	kurulan	sözleşmeler,	

(3)	 Mal	ve	hizmetlerin	tüketiciye	tanıtımı	ya	da	satışı	amacıyla	satıcı	veya	sağlayıcı	tara-
fından	düzenlenen	bir	gezi	sırasında	yapılan	sözleşmeler.	

2. Unsurları
Bir	sözleşmenin	“iş	yeri	dışında	kurulan	sözleşme”	olarak	kabul	edilebilmesi	için	olağan/

mutad	sözleşme	mekânı	dışında	yapılmış	olması	ve	kapsam	dışı	sözleşmelerden	olmaması	
gerekir.

a. Sözleşmenin Olağan Sözleşme Mekânı Dışında Kurulması
Tüketiciler	mal	ve	hizmet	ihtiyaçlarını	karşılamak	için	satıcı	veya	sağlayıcı	ile	sözleşme-

yi	çoğu	zaman	olağan	(alışılagelmiş,	mutad)	sözleşme	mekanlarında	yaparlar275.	Satıcı	veya	
sağlayıcının	kalıcı	olarak	faaliyetini	yürüttüğü	herhangi	bir	mekân	teknik	anlamda	“iş	yeri”	
(İDKSY	m.	4,	b.	ç)	olarak	ifade	edilir.	Bu	tür	yerlere	giden	tüketici	için	sözleşme	yapmak	ha-
yatın	olağan	akışına	uygun,	şaşırtıcı	veya	şok	edici	olmayıp	mutad	bir	durumdur.	

Tüketiciler	 için	sürpriz	olan	sözleşmenin	olağan	sözleşme	mekanları	dışında	(örneğin,	
tüketicinin	veya	üçüncü	bir	kişinin	evi,	iş	yeri,	geçici	olarak	kaldığı	yurt,	otel	veya	park,	yol,	
toplu	ulaşım	araçları	vb.	kamuya	açık	alanlarda276),	beklemediği	bir	durum	ve	ortamda	ya-
pılmasıdır277.	 İşte	 kanun	koyucu	bu	durumları,	 teklifin	 tüketici	 ya	da	 satıcı	 veya	 sağlayıcı	
tarafından	yapılmasına	bakmaksızın	“iş	yeri	dışında	kurulan	sözleşme”	olarak	kabul	ederek	
tüketicileri	özel	hükümlerle	korumuştur.	Fakat	tüketicinin	sözleşmeyi	kurmaya	hazırlıklı	ol-
duğu,	diğer	bir	ifadeyle	sözleşmeyi	yapmayı	zaten	düşündüğü,	kendisi	bakımından	herhangi	
bir	sürprizin	söz	konusu	olmadığı	hallerde	özel	olarak	korunmasını	gerektirecek	bir	durum-
dan	bahsedilemez.	Bu	sebeple	tüketicinin,	örneğin,	halılarını	yıkatmak	üzere	karşı	tarafla	
önceden	evinde	veya	kendi	iş	yerinde	buluşmayı	kararlaştırıp,	görüşmeleri	burada	yaparak	
sözleşmeyi	kurmuş	olması	durumunda	baskın	bir	sözleşme	kurma	tekniğinden	bahsedile-
mez.	Zira	bu	tür	durumlarda	tüketici	mal	veya	hizmetle	ilgili	olarak	piyasa	koşulları	bağla-
mında	önceden	bir	değerlendirme	yapma	imkanına	sahiptir278.	

Sözleşme	iş	yerinde	ya	da	herhangi	bir	uzaktan	iletişim	aracıyla	kurulsa	bile,	bu	durum	
tarafların	 eş	 zamanlı	 fiziksel	birlikteliğinde	 iş	 yeri	dışında	görüşülmesinin	hemen	 sonra-
sında	gerçekleşmişse,	TKHK	m.	47/I,	b.	b’ye	göre,	yine	“iş	yeri	dışında	kurulan	sözleşme”	
olarak	kabul	edilir.	Zira	böyle	bir	durumda	da	tüketiciyle	görüşme	ve	dolayısıyla	sözleşme	

275	 Olağan	sözleşme	mekânı	sayılan	yerlerle	ilgili	olarak	bkz.	İKİZLER,	s.	82	vd.	
276	 Bu	tür	yerlerle	ilgili	olarak	bkz.	İKİZLER,	s.	87	vd.
277	 ZEVKLİLER/ÖZEL,	 s.	304-305.	 “Davacı, davalı şirket elemanın Millî Eğitim Bakanlığı’nın çocukların eğiti-

mine katkı sağlamak amacıyla canlı eğitim verdiklerini söyleyerek evine geldiğini, interaktif eğitim sistemini 
satın aldığını	…”,	(Yargıtay	13.	HD,	E.	2017/3711,	K.	2018/4113,	T.	3.4.2018);	“Davacı, davalıdan kapıdan 
satış suretiyle 19.9.2013 tarihinde satın aldığı kitap setini almaktan vazgeçtiğini …”, (Yargıtay	 13.	HD,	 E.	
2014/47564,	K.	2016/4054,	T.	11.2.2016),	(https://karararama.yargitay.gov.tr/).	

278	 Bkz.	ve	karş.	KABAŞ,	s.	18	vd.	



TÜKETİCİ HUKUKUNDA UZMAN ARABULUCULUK

92

kurma	 iradesi	olağan	 sözleşme	mekânı	dışında	oluşturulmakta,	 tüketicinin	yeterince	dü-
şünmesine/değerlendirme	yapmasına	fırsat	verilmeden	sözleşmenin	kurulması	gerçekleş-
tirilmektedir.	Ancak	madde	gerekçesinde	de	belirtildiği	gibi,	satıcı/sağlayıcının	tüketiciden	
kesinlikle	herhangi	bir	taahhüt	almaksızın	yalnızca	bir	tahmin	vermek	gayesiyle	tüketicinin	
konutuna	gitmesi	ve	hemen	akabinde	değil	de	bu	görüşmeden	daha	sonraki	bir	zamanda	
sözleşmenin	iş	yerinde	ya	da	herhangi	bir	uzaktan	iletişim	aracıyla	kurulması	durumunda	iş	
yeri	dışında	kurulan	bir	sözleşmeden	bahsedilemez.	Yeter	ki	tüketici,	satıcı	veya	sağlayıcının	
sözlerini	değerlendirip	reddedecek	kadar	bir	zamana	sahip	olsun.		

Tüketicinin	Korunması	Hakkında	Kanun	m.	47/I,	b.	c’ye	göre;	mal	ve	hizmetlerin	tüketi-
ciye	tanıtımı	ya	da	satışı	amacıyla	satıcı	veya	sağlayıcı	tarafından	düzenlenen	bir	gezi	sıra-
sında	yapılan	sözleşmeler	de	“iş	yeri	dışında	kurulan	sözleşme”	olarak	kabul	edilir.	Tanıtım	
ve	reklam	adı	altında	yapılan	bu	tür	gezi	ve	organizasyonların	asıl	amacı	söz	konusu	gezi	
veya	organizasyonun	büyüleyici	atmosferinden	yararlanarak	tüketicileri	sözleşme	kurmaya	
yöneltmektir.	Örneğin,	elektrik	süpürgesi	satan	bir	satıcının	bu	ürünün	tanıtımı	amacıyla	
düzenlediği	bir	organizasyon	sırasında	tüketicilerle	sözleşme	kurması.

b. Kapsam Dışı Sözleşmelerden Olmaması
Bazı	 sözleşmeler	 olağan	 sözleşme	mekânı	 dışında	 yapılmış	 olsa	 bile	 bunlar	 hakkında	

TKHK	m.	47	uygulanmaz.	Bu	sözleşmelerin	hangileri	olduğu,	TKHK	m.	47/VII	uyarınca,	Yö-
netmeliğe	bırakılmıştır.	İDKSY	m.	2’ye	göre;	“Bu Yönetmelik hükümleri;

a) Finansal hizmetler,
b) Taşınmaz malların veya bu mallara ilişkin hakların oluşumu, devri veya kazanımı,
c) Konut kiralama,
ç) Paket turlar,
d) Devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti ve bunların yeniden satımı veya değişimi,
e) Fuar, panayır ve pazar yerlerinde yapılan satışlar279,
f) Beslenme destek ürünleri hariç olmak üzere, yiyecek ve içecekler gibi günlük tüketim 

maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya iş 
yerine götürülmesi,

g) Mal veya hizmet bedeli otuz Türk lirasını aşmayan satışlar,
ğ) Malların montaj, bakım ve onarımı,
h) 5.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca yetkilendiril-

miş işletmecilerin, mal satışları ile mal ve hizmet satışını birlikte yaptıkları durumlar 
hariç olmak üzere, sunduğu elektronik haberleşme hizmetleri,

ı) Elektrik, su ve doğal gaz hizmetlerine ilişkin abonelikler ile ilgili sözleşmelere 
uygulanmaz.”

279	 Fuar,	panayır	ve	pazar	yerleri	her	ne	kadar	satıcı	veya	sağlayıcının	kalıcı	olarak	faaliyetini	yürüttüğü	bir	yer	
(iş	yeri)	olmasa	da	bu	tür	yerlerde	yapılan	sözleşmeleri	esasen	olağan	sözleşme	mekânında	yapılmış	bir	
sözleşme	olarak	kabul	etmek	mümkündür.	Bkz.	ve	karş.	ÇABRİ,	s.	721;	İKİZLER,	s.	83;	KABAŞ,	s.	12-13.	
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Bu	bağlamda	 iş	yeri	dışında	kurulmuş	olsa	bile	yukarıda	belirtilen	 sözleşmeler	TKHK	 
m.	47	hükmüne	tabi	olmayacaktır.	Söz	konusu	sözleşmeler	hakkında	TKHK’da	düzenleme	
varsa	buna	ilişkin	hükümler,	yoksa	genel	hükümler	uygulanır280.	

C. TÜKETİCİYİ KORUYAN DÜZENLEMELER

1. Yetki Belgesi Alma Zorunluluğu 
Tüketici	mağduriyetinin	önüne	geçmek	amacıyla	iş	yeri	dışında	sözleşme	kurma	yetki-

sinin	bu	konuda	belgesi	olanlara	verilmesi	esası	benimsenmiştir.	TKHK	m.	47/II’ye	göre;	iş	
yeri	dışında	kurulan	sözleşmeler,	Bakanlık	tarafından	yetkilendirilmiş	satıcı	veya	sağlayıcı	
tarafından	akdedilir.	İDKSY	m.	4,	b.	k	uyarınca	yetki	belgesi,	bu	Yönetmelik	kapsamında	faa-
liyette	bulunan	satıcı	veya	sağlayıcılara	merkezlerinin	bulunduğu	yerdeki	ticaret	il	müdür-
lüğü	tarafından	verilen	belgeye	denir281.	Yetki	belgesinin	geçerlilik	süresi	iki	yıl	olup,	süresi	
dolan	belge	 için	Yönetmelik’teki	 esaslar	 çerçevesinde	yeniden	başvuru	yapılır	 (İDKSY	m.	
22).	Yetki	belgesine	sahip	olmayan	satıcı	veya	sağlayıcılarla	yapılan	sözleşmelerde	tüketici	
cayma	hakkı	için	getirilen	on	dört	günlük	süre	ile	bağlı	değildir.	Fakat	her	hâlükârda	bu	süre	
cayma	süresinin	bittiği	tarihten	itibaren	bir	yıl	sonra	sona	erer282.

2. Ön Bilgilendirme Yükümlülüğü
Kanun	koyucu	tüketici	ile	iş	yeri	dışında	sözleşme	yapmak	isteyen	satıcı	veya	sağlayıcıya	

sözleşme	öncesi	bilgilendirme	yükümlülüğü	yüklemiştir.	Buna	göre	tüketici;

“(a) Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri,
(b) Satıcı veya sağlayıcının adı veya unvanı ile iletişim bilgileri,
(c) Mal veya hizmetin Türk lirası olarak vergiler dahil toplam fiyatı,
(ç) Cayma hakkının olduğu durumlarda, cayma hakkının kullanılma şartları”	hususlarında	

bilgilendirilmek	zorundadır	(TKHK	m.	47/III;	İDKSY	m.	5/I).	

Ön	bilgilendirme,	 tüketicinin	sözleşme	kurma	yönündeki	bağlayıcı	 iradesini	açıklama-
dan,	TKHK	m.	47/III’ün	ifadesiyle,	sözleşme	ya	da	buna	karşılık	gelen	herhangi	bir	öneri	ile	
bağlanmadan	önce	yapılmalıdır.	Bilgilendirmenin	en	az	on	iki	punto	büyüklüğünde,	anlaşı-
labilir	bir	dilde,	açık,	sade	ve	okunabilir	bir	şekilde	yazılı	olarak	veya	kalıcı	veri	saklayıcısı283 
ile	yapılması	gerekir.	Ön	bilgilendirmenin	sağladığı	şeffaflık	ve	aydınlatma	sayesinde	tüketi-
ci	sözleşme	yapıp	yapmama	konusundaki	iradesini	sağlıklı	ve	bilinçli	bir	şekilde	oluşturma	
imkanına	sahip	olacaktır284.	

280	 Kapsam	dışı	sözleşmelerle	ilgili	olarak	bkz.	KARA,	s.	989;	ÇABRİ,	s.	720-722;	KABAŞ,	s.	42	vd.
281	 Yetki	belgesi	için	başvuru	koşulları,	başvurunun	değerlendirilmesi	ve	belge	iptali	ile	ilgili	olarak	bkz.	İDKSY	

m.	20,	21	ve	23.	
282	 	Bkz.	ve	karş.	TKHK	m.	47/VI	ve	madde	gerekçesi.	
283	 Kalıcı	veri	saklayıcısı;	tüketiciye	gönderilen	bilgiyi,	bu	bilginin	amacına	uygun	olarak	makul	bir	süre	ince-

lemesine	imkân	verecek	şekilde	kaydedilmesini,	değiştirilmeden	kopyalanmasını	temin	eden	ve	bu	bilgiye	
aynen	ulaşılmasına	olanak	tanıyan	kısa	mesaj,	elektronik	posta,	internet,	disk,	CD,	DVD,	hafıza	kartı	ve	ben-
zeri	her	türlü	araç	veya	ortamı	ifade	eder	(İDKSY	m.	4,	b.	e).	

284	 Ayrıca	bkz.	ASLAN,	s.	267;	ÇABRİ,	s.	727;	KARA,	s.	992-993;	AYDOĞDU,	s.	283.	
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Bilgilendirme	yükümlülüğünü	yerine	getirdiğini	ispat	yükü	satıcı	veya	sağlayıcıya	aittir	
(TKHK	m.	47/III;	İDKSY	m.	5/II).	Satıcı	veya	sağlayıcının	yükümlülüğüne	aykırı	hareket	et-
mesi	durumunda,	tüketici	cayma	hakkını	kullanmak	için	on	dört	günlük	süreyle	bağlı	değil-
dir.	Fakat	her	hâlükârda	bu	süre	cayma	süresinin	bittiği	tarihten	itibaren	bir	yıl	sonra	son	
bulur	(TKHK	m.	47/VI).	

3. Şekle İlişkin Koruma
Kanun	koyucu	tüketicilerin	korunması	amacıyla	iş	yeri	dışında	kurulan	sözleşmeleri	ya-

zılı	şekle	tabi	tutmuştur	(TKHK	m.	47/IV,	c.	1).	Buradaki	yazılı	şekil	nitelikli	bir	yazılı	şekil-
dir.	Zira	norm	koyucu	sözleşmede,	belirli	bir	punto	büyüklüğü	aradığı	gibi	asgari	zorunlu	
içerik	de	öngörmüş285	ve	sözleşmedeki	bazı	hususların	tüketicinin	kendi	el	yazısı	ile	yazıl-
ması	mecburiyeti	getirmiştir.	

Gerçekten	de	iş	yeri	dışında	kurulan	sözleşmenin	en	az	on	iki	punto	büyüklüğünde	anla-
şılabilir	bir	dilde,	açık,	sade	ve	okunabilir	bir	şekilde	düzenlenmesi	ve	sözleşmenin	bir	örne-
ğinin	tüketiciye	verilmesi	zorunludur	(İDKSY	m.	6/II,	c.	2).	Geçerli	bir	sözleşme	kurmamış	
olan	satıcı	veya	sağlayıcı,	sonradan	sözleşmenin	geçersizliğini	tüketicinin	aleyhine	olacak	
şekilde	ileri	süremez	(TKHK	m.	47/IV,	c.	2).	Görüldüğü	gibi	şekle	aykırılık	halinde	sözleş-
menin	geçersizliği	ancak	tüketici	tarafından	ileri	sürülebilir286.	Başka	bir	anlatımla	tüketici	
sözleşmenin	geçersiz	olduğunu	ve	bu	sebeple	sözleşme	ile	bağlı	olmadığını	ileri	sürebile-
cekken;	satıcı	veya	sağlayıcı	bu	durumu	gerekçe	göstererek	ifadan	kaçınamayacaktır.

285	 İDKSY	m.	7/I	uyarınca;	iş	yeri	dışında	kurulan	sözleşmelerde	aşağıdaki	bilgilerin	yer	alması	mecburidir:	
“(a)	 Sözleşme	konusu	mal	veya	hizmetin	temel	nitelikleri,
(b)	 Tüketicinin	adı	soyadı	ile	satıcı	veya	sağlayıcının	adı	veya	unvanı,	varsa	MERSİS	numarası,
(c)	 Tüketicinin	satıcı	veya	sağlayıcı	ile	hızlı	bir	şekilde	irtibat	kurmasına	imkân	veren,	satıcı	veya	sağla-

yıcının	açık	adresi,	telefon,	faks	numarası	ve	benzeri	iletişim	bilgileri	ile	varsa	satıcı	veya	sağlayıcının	
adına	ya	da	hesabına	hareket	edenin	kimliği	ve	adresi,

(ç)	 Satıcı	veya	sağlayıcının	tüketicinin	şikâyetlerini	iletmesi	için	(c)	bendinde	yer	alandan	farklı	bir	ileti-
şim	bilgisi	var	ise	buna	ilişkin	bilgi,

(d)	 Mal	veya	hizmetin	Türk	lirası	olarak	vergiler	dâhil	toplam	fiyatı,
(e)	 Sözleşmenin	kurulduğu	tarih,
(f)	 Malın	veya	hizmetin	teslim	veya	ifa	tarihi,
(g)	 Ödemeye	ilişkin	bilgiler,
(ğ)	 Cayma	hakkının	olduğu	durumlarda,	bu	hakkın	kullanılma	şartları,	süresi	ve	usulüne	ilişkin	bilgiler,
(h)	 Cayma	bildiriminin	yapılacağı	açık	adres,	faks	numarası	veya	elektronik	posta	bilgileri,
(ı)	 14’üncü	madde	uyarınca	cayma	hakkının	kullanılamadığı	durumlarda,	tüketicinin	cayma	hakkından	

faydalanamayacağına	ya	da	hangi	koşullarda	cayma	hakkını	kaybedeceğine	ilişkin	bilgi,
(i)	 “Bu	sözleşmenin	kurulduğu	veya	malın	teslim	alındığı	tarihten	itibaren	on	dört	gün	içerisinde	herhan-

gi	bir	gerekçe	göstermeksizin	ve	cezai	şart	ödemeksizin	cayma	hakkınız	bulunmaktadır.	Cayma	süresi	
içinde	sözleşmeye	konu	mal	veya	hizmet	karşılığında	herhangi	bir	isim	altında	ödeme	yapmanızı	veya	
borç	 altına	 sokan	herhangi	bir	 belge	 vermenizi	 istemeyeceğimizi	 ve	 cayma	bildiriminin	 tarafımıza	
ulaştığı	tarihten	itibaren	en	geç	on	dört	gün	içerisinde	malı	geri	almayı	taahhüt	ederiz.”	ifadesi,

(j)	 Varsa	tüketicilerin	ödemelerini	yapabilecekleri	banka,	posta	ve	benzeri	hesap	bilgileri,
(k)	 Tüketicilerin	 uyuşmazlık	 konusundaki	 başvurularını	 Tüketici	 Mahkemesine	 veya	 Tüketici	 Hakem	

Heyetine	yapabileceklerine	dair	bilgi.”
	 Yukarıda	belirtilen	(i)	bendinde	yer	alan	ifadenin	sözleşmenin	birinci	sayfasında	ve	on	altı	punto	bü-

yüklüğünde	koyu	harflerle	yazılması	mecburidir	(İDKSY	m.	7/III).	
286	 “Esnek hükümsüzlük”	ifadesi	için	bkz.	Zevkliler/Özel,	s.	316.	
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Öte	yandan	satıcı	veya	sağlayıcı;	tüketicinin	kendi	el	yazısı	ile	sözleşme	tarihini	yazma-
sını	 ve	 sözleşmeyi	 imzalamasını	 sağlamak,	 sözleşmenin	 bir	 nüshasını	 tüketiciye	 vermek	
ve	 mal	 veya	 hizmeti	 tüketiciye	 sunmakla	 da	 yükümlüdür.	 Sözleşmenin	 tüketiciye	 teslim	
edildiğinin	ve	mal	veya	hizmetin	sunulduğunun	ispatı	satıcı	veya	sağlayıcıya	aittir	(TKHK	 
m.	47/IV,	c.	3-4).	 İDKSY	m.	7/II’ye	göre	de	satıcı/sağlayıcı,	sözleşmeyi	tüketicinin	imzala-
masını	ve	sözleşme	tarihi	ile	“Sözleşmenin bir örneğini elden teslim aldım”	ifadesini	ve	cay-
ma	hakkının	kullanılabildiği	 sözleşmeler	 için	 “On dört gün içinde cayma hakkımın olduğu 
konusunda bilgilendirildim”	 ifadesini	 tüketicinin	 kendi	 el	 yazısı	 ile	 yazmasını	 sağlamakla	
yükümlüdür287.	

Yukarıda	belirtilen	yükümlülükler	yerine	getirilmemişse,	TKHK	m.	47/VI’ya	göre	tüke-
tici,	cayma	hakkı	için	öngörülen	on	dört	günlük	süre	ile	bağlı	değildir.	Fakat	tüketici	cayma	
hakkını	kullanmak	isterse	bu	hakkını,	on	dört	günlük	cayma	süresinin	bittiği	tarihten	itiba-
ren	en	geç	bir	yıl	içerisinde	kullanabilir.

4. Sözleşmeden Cayma Hakkı 

a. Genel Olarak 
Kanun	koyucu	iş	yeri	dışında	kurulan	sözleşmelerde	tüketiciye,	on	dört	gün	içinde	her-

hangi	 bir	 gerekçe	 göstermeksizin	 ve	 ceza	koşulu	ödemeksizin	 sözleşmeden	 cayma	hakkı	
vermiştir	(TKHK	m.	47/V,	c.	1).	Bu	hak	sayesinde	tüketici	herhangi	bir	maddi	yükümlülük	
altına	girmeden	sözleşmeden	kurtulma	imkanına	sahip	olmaktadır.	Cayma	hakkının	kullanı-
labilmesi	için	tüketicinin	herhangi	bir	gerekçe	göstermesi	veya	malın	ayıplı	olması	şart	de-
ğildir288.	Tüketici,	kanunun	tanıdığı	emredici	nitelikteki	bu	haktan	önceden	feragat	edemez.	

Uygulamada	satıcı	veya	sağlayıcı	cayma	hakkının	kullanılmasını	güçleştirmek	için	ya	pe-
şin	ödeme	talep	etmekte	ya	da	daha	sonra	ödemeyi	zorunlu	kılan	bono	gibi	kıymetli	evrak	
ya	da	senet	talep	edebilmektedir289.	İşte	bu	durumun	önüne	geçmek	için	kanun	koyucu	cay-
ma	süresi	içerisinde	satıcı	veya	sağlayıcının	sözleşmeye	konu	mal	veya	hizmet	karşılığında	
tüketiciden	herhangi	bir	isim	altında	ödeme	yapmasını	veya	onu	borç	altına	sokan	herhangi	
bir	belge	vermesini	isteyemeyeceğini	öngörmüştür	(TKHK	m.	47/V,	c.	3).	Bu	yasağa	rağmen	

287 “Somut olayda 6502 Sayılı yasa uygulamasına tabi olan, taraflar arasında imzalanan 15.05.2015 tarihli söz-
leşmede tüketicinin el yazısı ile yazması gereken ad, soyad, imza ve tarihin el yazısı ile yazıldığı, ilgili yönet-
melik gereğince satıcının, “sözleşmenin bir nüshasını elden aldım ve on dört gün içerisinde satıştan vazgeçme 
hakkımın olduğu konusunda bilgilendirildim” ibaresini tüketicinin kendi el yazısı ile yazdığı, cayma hakkını 
kullandığına dair bildirimin cayma süresi dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla satıcı veya 
sağlayıcıya yöneltilmesine dair bildirime sözleşmede yer verildiği anlaşılmış olup, bu durumda 6502 Sayılı 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik uyarınca sağlayıcının bilgilendirme yükümlülü-
ğüne aykırı davrandığından söz edilemez. Hal böyleyken; sözleşmede belirtilen hususların davacının cayma 
hakkını kullanması için yeterli olduğu, davacının açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirildiği, sağlayıcının bilgi-
lendirme yükümlülüğünü yerine getirdiği kabul edilerek, davacının cayma hakkını süresinde kullanıp kullan-
madığı araştırılmak suretiyle hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken…”, (13.	HD,	E.	2015/39617,	
K.	2018/3210,	T.	19.3.2018),	(https://karararama.yargitay.gov.tr/).

288	 ZEVKLİLER/ÖZEL,	s.	312.	
289	 Ayrıca	bkz.	KARA,	s.	999.		
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tüketiciden	herhangi	bir	bedel	alınırsa,	alınan	bedel	tüketiciye	derhal	geri	verilir.	Tüketiciyi	
borç	altına	sokan	her	türlü	belge	tüketici	yönünden	geçersizdir	(İDKSY	m.	11/I).

b. Süresi ve Kullanılması 

aa. Süresi 
Cayma	hakkının	kullanılması	on	dört	günlük	bir	süreye	tabi	tutulmuştur.	Cayma	süresi	

sözleşme	ile	uzatılabilir,	 fakat	kısaltılamaz.	Cayma	hakkına	ilişkin	on	dört	günlük	sürenin	
başlama	 anı	 sözleşmenin	 konusuna	 göre	 farklılık	 arz	 eder.	 Gerçekten	 de	 cayma	 hakkına	
ilişkin	süre,	hizmet	ifasına	ilişkin	sözleşmelerde	sözleşmenin	kurulduğu	gün;	mal	teslimine	
ilişkin	sözleşmelerde	ise	tüketicinin	veya	tüketici	tarafından	belirlenen	üçüncü	kişinin	malı	
teslim	aldığı	gün	başlar290.	Fakat	tüketici	sözleşmenin	kurulmasından	malın	teslimine	kadar	
olan	süre	içerisinde	de	cayma	hakkını	kullanabilir	(İDKSY	m.	8/II).	Malın	taşıyıcıya	teslimi,	
tüketiciye	yapılan	teslim	olarak	kabul	edilmez	(İDKSY	m.	8/IV).	Öte	yandan	mal	teslimi	ile	
hizmet	ifasının	birlikte	yapıldığı	sözleşmelerde	mal	teslimine	ilişkin	cayma	hakkı	hükümleri	
uygulanır	(İDKSY	m.	8/V).

Satıcı	veya	sağlayıcı,	cayma	hakkı	konusunda	tüketicinin	bilgilendirildiğini	ispat	etmekle	
yükümlüdür	(TKHK	m.	47/V,	c.	4).	Satıcı	veya	sağlayıcı	TKHK	m.	47’de	belirtilen	yükümlü-
lüklerine	aykırı	hareket	etmiş	veya	tüketiciyi	cayma	hakkı	konusunda	gerektiği	şekilde	bil-
gilendirmemişse,	tüketici	cayma	hakkını	kullanmak	için	on	dört	günlük	süreyle	bağlı	değil-
dir291.	Her	hâlükârda	bu	süre	cayma	süresinin	bittiği	tarihten	itibaren	bir	yıl	sonra	son	bulur	
(TKHK	m.	47/VI)292.	Fakat	İDKSY	m.	9/II’ye	göre;	söz	konusu	yükümlülüklerin	bir	yıllık	süre	
içinde	yerine	getirilmesi	veya	cayma	hakkı	konusunda	gerektiği	 şekilde	bilgilendirmenin	
bu	süre	içinde	yapılması	durumunda,	on	dört	günlük	cayma	hakkı	süresi,	yükümlülüklerin	
yerine	getirildiği	veya	cayma	hakkına	ilişkin	bilgilendirmenin	gereği	gibi	yapıldığı	günden	
itibaren	işlemeye	başlar.

290	 İDKSY	m.	8/III	uyarınca;	“Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;
a)	Tek	sipariş	konusu	olup	ayrı	ayrı	teslim	edilen	mallarda,	tüketicinin	veya	tüketici	tarafından	belirlenen	
üçüncü	kişinin	son	malı	teslim	aldığı	gün,

b)	Birden	 fazla	parçadan	oluşan	mallarda	 tüketicinin	veya	 tüketici	 tarafından	belirlenen	üçüncü	kişinin	
son	parçayı	teslim	aldığı	gün,

c)	 Belirli	bir	süre	boyunca	malın	düzenli	tesliminin	yapıldığı	sözleşmelerde,	tüketicinin	veya	tüketici	tara-
fından	belirlenen	üçüncü	kişinin	ilk	malı	teslim	aldığı	gün	esas	alınır.”

291 “Davacı, canlı ders ile ilgili sözleşme yaptığını ve bu konuda kendisine şifre verilmediğinden bundan yarar-
lanamadığını iddia etmiş olup 6502 Sayılı kanunun 47. maddesinin 4. fıkrasında mal ve hizmetin sunuldu-
ğunun satıcı ve sağlayıcı tarafından ispat edilmesi gerektiği, 6. fıkrasında ise satıcı ve sağlayıcının yükümlü-
lüklerini yerine getirmemesi halinde tüketicinin cayma hakkını kullanmakta 14 günlük süreye bağlı olmadığı 
açıkça belirtilmiş olup mahkemece bu hususlar değerlendirilmeden 14 günlük süre içerisinde cayma hakkı 
kullanılmadığından bahisle davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.”	 (Yargıtay	13.	HD,	E.	
2015/24055,	K.	2017/12619,	T.	18.12.2017),	(https://karararama.yargitay.gov.tr/).

292 “Davaya konusu sözleşmenin ve eklerinin incelenmesinde davalının, tüketici davacıya cayma hakkı konusunda 
ön bilgilendirme yaptığına ve teslimine ilişkin bir belge sunmadığı, cayma belgesinin sözleşme metnine ilave 
edilmek suretiyle düzenlendiği Hal böyleyken davalının İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliğine uygun 
olarak davacı tüketiciyi bilgilendirmediği dikkate alınarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken…”, 
(Yargıtay	13.	HD,	E.	2016/28878,	K.	2019/3909,	T.	25.3.2019),	(https://karararama.yargitay.gov.tr/).
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bb. Kullanılması 
Cayma	hakkının	kullanıldığına	dair	bildirimin	on	dört	günlük	içinde	satıcı	veya	sağlayı-

cıya	yöneltilmiş	olması	yeterlidir	(TKHK	m.	47/V,	c.	2).	Bildirimin	bu	süre	içerisinde	satıcı	
veya	sağlayıcıya	ulaşmış	olması	veya	onun	tarafından	öğrenilmiş	olması	şart	değildir.	İDKSY	
m.	10/I’e	göre	cayma	hakkının	kullanıldığına	dair	bildirimin	yazılı	olarak	veya	kalıcı	veri	
saklayıcısı	 ile	 yapılması	 gerekir293.	 Fakat	 hükümde	geçen	 şekil	 şartını	 geçerlilik	 şekli	 ola-
rak	değil,	uyuşmazlık	durumunda	tüketiciye	ispat	kolaylığı	sağlayacak	bir	ispat	aracı	olarak	
yorumlamak	normun	amacına	uygun	olur.	Zira	cayma	hakkının	kullanıldığına	ilişkin	ispat	
yükü	tüketiciye	aittir	(İDKSY	m.	10/IV).	

c. Cayma Hakkının Kullanılmasının Sonuçları ve Yan Sözleşmelere Etkisi
Satıcı	veya	sağlayıcı,	cayma	bildiriminin	kendisine	ulaştığı	tarihten	itibaren	on	dört	gün	

içinde	malı	geri	almak	zorundadır.	Bu	süre	içerisinde	mal	geri	alınmazsa,	tüketici	malı	mu-
hafaza	etmekle	yükümlü	değildir	(İDKSY	m.	11/II).	

Tüketici,	cayma	süresi	içinde	malın	mutat	kullanımı	sebebiyle	(örneğin,	elektrik	süpür-
gesiyle	evin	süpürülmesi,	kamera	ile	çekim	yapılması	gibi)	meydana	gelen	değişiklik	ve	bo-
zulmalardan	sorumlu	değildir	(TKHK	m.	47/V,	c.	5).	İDKSY	m.	12’ye	göre	de	tüketici	cayma	
süresi	 içerisinde	malı;	 işleyişine,	 teknik	özelliklerine	ve	kullanım	 talimatlarına	uygun	bir	
şekilde	kullandığı	takdirde	meydana	gelen	değişiklik	ve	bozulmalardan	sorumlu	tutulamaz.

Tüketicinin	cayma	hakkını	kullanması	durumunda	TKHK	m.	30	saklı	kalmak	koşuluyla,	
yan	sözleşmeler	de	kendiliğinden	son	bulur294.	Bu	durumda	tüketici	herhangi	bir	masraf,	taz-
minat	veya	ceza	koşulu	ödemekle	yükümlü	değildir.	Satıcı	veya	sağlayıcı,	tüketicinin	cayma	
hakkını	kullandığını	yan	sözleşmenin	tarafı	olan	üçüncü	kişiye	derhal	bildirir	(İDKSY	m.	13).

d. Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Durumlar
Norm	koyucu	bazı	hallerde	sözleşmenin	yapısına	ve	içeriğine	uygun	olmayacağı	düşünce-

siyle	tüketiciye	kural	olarak	cayma	hakkı	tanımamıştır.	Gerçekten	de	taraflarca aksi	kararlaş-
tırılmadıkça,	tüketici	aşağıdaki	sözleşmelerde	cayma	hakkına	sahip	değildir	(İDKSY	m.	14):	

“a) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin 
sözleşmeler.

b) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin 
sözleşmeler.

c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan 
mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin 
sözleşmeler.

293	 İDKSY	m.	10/II	ve	III	uyarınca;	“Cayma hakkının kullanılmasında tüketici bu Yönetmeliğin ekinde yer alan 
formu kullanabileceği gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir. Satıcı veya sağlayıcı bu 
Yönetmeliğin ekinde yer alan formu sözleşmenin kurulduğu anda tüketiciye vermek zorundadır.”

294	 İş	yeri	dışında	kurulan	sözleşmelerle	ilişkili	olarak	satıcı,	sağlayıcı	ya	da	üçüncü	bir	kişi	tarafından	sözleş-
me	konusu	mal	ya	da	hizmete	ilave	olarak	tüketiciye	sağlanan	mal	veya	hizmete	ilişkin	sözleşmelere	“yan	
sözleşme”	adı	verilir	(İDKSY	m.	4,	b.	j).
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ç) Malın tesliminden sonra ambalajın açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan diji-
tal içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

d) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere 
ilişkin sözleşmeler295.”

5. Tüketiciyi Koruyan Diğer Hükümler 
İş	Yeri	Dışında	Kurulan	Sözleşmeler	Yönetmeliği’nin	“Satıcı veya Sağlayıcının Diğer Yü-

kümlülükleri”	 başlıklı	 dördüncü	bölümünde	 tüketicinin	 korunmasına	 ilişkin	 olarak	başka	
bazı	düzenlemelere	de	yer	verilmiştir.	Buna	göre;	satıcı	veya	sağlayıcı,	taahhüt	ettiği	süre	
içinde	mal	veya	hizmeti	tüketiciye	sunmak	zorunda	olduğu	gibi	sözleşme	konusu	mal	veya	
hizmetin	sözleşmenin	kurulduğu	tarihten	sonra	teslim	veya	ifasının	kararlaştırılması	halin-
de	tüketiciden	ek	nakliye,	teslim	ve	benzeri	masraflar	talep	edemez.	

Öte	yandan	satıcı,	malın	tüketici	ya	da	tüketicinin	taşıyıcı	dışında	belirleyeceği	üçüncü	bir	
kişiye	teslimine	kadar	oluşan	kayıp	ve	hasarlardan	sorumludur	(İDKSY	m.	15).	Sözleşmenin	
tüketiciye	teslim	edildiğini	ve	sözleşme	konusu	mal	veya	hizmetin	sunulduğunu	ispat	yükü	
satıcı	veya	sağlayıcıya	aittir	(İDKSY	m.	16).	

Tüketicilerin	 iletişime	geçebilmesi	 için	satıcı	veya	sağlayıcı	 tarafından	bir	telefon	hattı	
tahsis	edilmesi	halinde,	bu	hat	ile	ilgili	olarak	satıcı	veya	sağlayıcı	olağan	ücret	tarifesinden	
daha	yüksek	bir	tarife	seçemez	(İDKSY	m.	17).	

Satıcı	veya	sağlayıcı,	sözleşme	ile	cayma	hakkı,	bilgilendirme,	teslimat	ve	diğer	hususlar-
daki	yükümlülüklerine	dair	her	bir	işleme	ilişkin	bilgi	ve	belgeleri	üç	yıl	boyunca	saklamakla	
yükümlüdür	(İDKSY	m.	18).

VII. ABONELİK SÖZLEŞMELERİ

A. GENEL OLARAK 

Tüketiciler	 belirli	mal	 veya	 hizmetleri	 sürekli	 veya	 düzenli	 aralıklarla	 edinme	 ihtiyacı	
içerisindedir.	İnsan	yaşamının	vazgeçilmez	gereksinimleri	olan	başta	su,	elektrik,	doğalgaz	
ve	elektronik	haberleşme	hizmetleri	(telefon,	internet)	olmak	üzere,	TV,	dergi	veya	gazete	
gibi	birtakım	mal	ve	hizmetlerden	yararlanmak	abonelik	sözleşmeleri	ile	gerçekleşmekte-
dir.	Yerine	göre,	sayısı	milyonlarla	ifade	edilen	bu	tür	sözleşmelerde,	norm	koyucu,	tüketici-
nin	mal	veya	hizmet	sunan	kişilere	karşı	özel	olarak	korunması	amacıyla	bazı	düzenlemeler	
öngörmüştür.	Gerçekten	de	bu	 tür	 sözleşmelerde	 tüketiciler	otomatik	uzatma	kayıtlarına	
muhatap	olabildikleri	gibi	sözleşme	süresinin	oldukça	uzun	tutulması,	taahhütnameler	veya	
sözleşmeyi	fesih	koşullarının	ağırlaştırılması	gibi	bazı	problemlerle	karşılaşabilmektedir.	

Abonelik	sözleşmelerine	ilişkin	temel	düzenleme	TKHK	m.	52’de	yer	almaktadır.	Bu	mad-
denin	yedinci	 fıkrası	uyarınca;	sözleşmenin	zorunlu	 içeriği,	 tüketici	 ile	satıcı/sağlayıcının	

295	 Konuyla	ilgili	olarak	ayrıca	bkz.	ÇABRİ,	s.	730	vd.;	KARA,	s.	1008.	
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hak	 ve	 yükümlülükleri	 ile	 diğer	 uygulama	 usul	 ve	 esasları	 yönetmelikle	 belirlenir.	 Bahsi	
geçen	yönetmelik	Abonelik	Sözleşmeleri	Yönetmeliği	 (ASY)’dir296.	 Söz	konusu	düzenleme,	
tüketicinin	belirli	bir	mal	veya	hizmeti	sürekli	veya	düzenli	aralıklarla	edinmesini	sağlayan	
her	türlü	abonelik	sözleşmesini	kapsar.	Fakat	elektrik,	su,	doğalgaz	ve	elektronik	haberleş-
me	sektörü	dışındaki	abonelik	sözleşmelerine	Yönetmeliğin	sadece	5,	6,	7,	8,	13,	22,	23,	24	
ve	25.	maddeleri	uygulanır	(ASY	m.	2/II).	Elektrik,	su,	doğalgaz	ve	elektronik	haberleşme	
sektöründeki	abonelik	sözleşmelerine	ise	Yönetmelik	hükümlerinin	tamamı	uygulanacaktır.	
TKHK	ve	ASY	hükümleri,	tüketici	sıfatı	taşıyan	aboneler	hakkında	uygulanır297.	Ticari	veya	
mesleki	amaçlarla	hareket	eden,	diğer	bir	ifadeyle	tüketici	vasfı	taşımayan	gerçek	veya	tüzel	
kişi	aboneler	hakkında	genel	hükümler	uygulanır298.

Öte	yandan	elektronik	haberleşme	sektöründeki	abonelik	sözleşmeleri	hakkında	5809	
sayılı	Elektronik	Haberleşme	Kanunu	(EHK299)	m.	50	ve	bu	Kanun’a	dayanılarak	çıkarılan	
Elektronik	Haberleşme	Sektörüne	İlişkin	Tüketici	Hakları	Yönetmeliği	(EHSTHY300)	hüküm-
leri	de	uygulanır.	Elektronik	haberleşme301	sektöründe	tüketici	hak	ve	menfaatlerini	koru-
maya	yönelik	usul	ve	esasları	belirlemek	amacıyla	hazırlanan	bu	Yönetmelik,	tüketici	hak-
ları	 ile	 işletmeci	 yükümlülüklerini	düzenlemektedir.	EHK	bağlamında	 tüketici;	 elektronik	
haberleşme	hizmetini	ticari	veya	mesleki	olmayan	amaçlarla	kullanan	veya	talep	eden	ger-
çek	veya	tüzel	kişiye	denir	(m.	3,	uu).	

B. TANIMI VE UNSURLARI 

1. Tanımı
Tüketicinin	Korunması	Hakkında	Kanun	m.	52/I’e	göre	abonelik	sözleşmesi;	tüketicinin,	

belirli	bir	mal	veya	hizmeti	sürekli	veya	düzenli	aralıklarla	edinmesini	sağlayan	sözleşmeye	
denir302.	Aynı	tanıma	ASY	m.	4,	a’da	da	yer	verilmiştir.	EHK	m.	3,	b’ye	göre	ise	abonelik	söz-
leşmesi,	işletmeci	ile	abone	arasında	kurulan	ve	işletmecinin	bir	bedel	karşılığında	dönem-
sel	ya	da	sürekli	olarak	bir	hizmeti	yerine	getirmeyi	veya	mal	teminini	üstlendiği	ya	da	her	
ikisini	birden	kapsayan	sözleşmeye	denir.		

296	 RG,	T.	24.01.2015,	S.	29246.	
297	 Satıcı/sağlayıcının	kamu	tüzel	kişisi	olması	TKHK	hükümlerinin	uygulanmasına	engel	değildir.	
298	 KARAKOCALI/KURŞUN,	s.	193-194.	“Somut olayda, dosyadaki bilgi ve belgelerden anlaşıldığı üzere, davaya 

konu aboneliklerin davacı kurumun hizmet binaları için düzenlendiği ve abonelik sözleşmesi sebebiyle düzen-
lenen faturalarda abonelik grubunun resmi daire olarak belirtilmesi karşısında, davacının 6502 Sayılı yasa 
kapsamında, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olmadığı açık olup, 
davacı 6502 Sayılı yasa kapsamında tüketici tanımına uymadığı gibi, olayda 6502 Sayılı kanun hükümlerinin 
uygulanması da mümkün değildir. Bu duruma göre, uyuşmazlığın çözümü genel mahkemelerin görevi içeri-
sindedir.” 3.	HD,	E.	2015/19995,	K.	2016/91,	T.	13.1.2016	(www.kazanci.com),	(E.	T.	20.09.2020).	

299	 RG,	T.	10.11.2008,	S.	27050	(Mükerrer).	
300	 RG,	T.	28.10.2017,	S.	30224.	
301	 Elektronik	haberleşme;	“Elektriksel işaretlere dönüştürülebilen her türlü işaret, sembol, ses, görüntü ve ve-

rinin kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal, elektromekanik ve diğer iletim 
sistemleri vasıtasıyla iletilmesini, gönderilmesini ve alınmasını”	ifade	eder	(EHK	m.	3,	h).		

302	 Abonelik	sözleşmesinin	hukuki	niteliğine	ilişkin	görüşler	hakkında	bkz.	KAMA,	s.	33	vd.	
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2. Unsurları 
Abonelik	sözleşmesinin	unsurlarını	aşağıdaki	gibi	tespit	etmek	mümkündür.

a. Mal veya Hizmetin Sürekli veya Düzenli Aralıklarla Temin Edilmesi 
Abonelik	sözleşmesi	ile	tüketici	belirli	bir	mal	veya	hizmeti	elde	etme	amacı	güder.		Fakat	

bu	 sözleşmenin	karakteristik	unsuru	mal	 ve/veya	hizmetin	bir	defalık	değil	 sürekli	 veya	
düzenli	aralıklarla	tüketiciye	temin	edilmesidir.	Gerçekten	de	tüketicinin	mal	veya	hizmet	
ihtiyacı	sürekli	nitelik	arz	edebileceği	gibi	belirli	aralıklarla	karşılanabilir	ihtiyaçlar	da	bu	
tür	sözleşmelere	konu	olabilir.	Elektrik,	 su,	doğalgaz,	 telefon	ve	 internet	aboneliği	birinci	
gruba;	dergi	veya	gazete	aboneliği	ise	ikinci	gruba	örnek	olarak	gösterilebilir303.	Mal	temini	
ve	hizmet	sağlanması	birlikte	de	kararlaştırılabilir304.	Görüldüğü	gibi	 tüketici,	 sözleşmede	
kararlaştırılan	mal	ve	hizmete	“abone”	olmakta	ve	böylece	satıcı/sağlayıcı	edimini,	zamana	
yaygın	bir	şekilde	sürekli	olarak	veya	düzenli	aralıklarla	yerine	getirme	borcu	altına	girmek-
tedir.	Bu	sebeple	abonelik	sözleşmesi	sürekli	borç	ilişkisi	doğurmaktadır305.		

b. Edinmenin Bedel Karşılığında Olması 
Diğer	tüketici	sözleşmelerinde	olduğu	gibi	abonelik	sözleşmesinde	de	tüketici	mal	veya	

hizmet	karşılığında	bedel	ödeme	borcu	altına	girmektedir.	TKHK	m.	52/I’deki	tanımda	be-
delden	açıkça	bahsedilmese	de306	öğretide	bu	unsur	haklı	olarak	aranmaktadır307.	Bu	bağ-
lamda	abonelik	sözleşmesi	tam	iki	tarafa	borç	yükleyen	bir	sözleşmedir.	Esasen	bir	ücret	
veya	menfaat	karşılığında	sunulmayan	mal	ve/veya	hizmetler	bakımından	TKHK	hükümleri	
uygulanmaz.	Öte	yandan	bedelsiz	bir	mal	ve/veya	hizmet	sunumu	durumunda	tüketicinin	
karşısında	teknik	anlamda	bir	satıcı	veya	sağlayıcının	varlığından	da	bahsedilemez.	

Abonelik	bedeli	net	(kesin)	bir	miktar	olabileceği	gibi	temin	edilen	mal	ve/veya	hizmete	
bağlı	olarak	(su	veya	elektrik	gibi)	tüketime	göre	belirlenen	bir	bedel	de	olabilir.	Tüketici,	
bedeli	duruma	göre	peşin	olarak	ödeyebileceği	gibi	tüketime	bağlı	olarak	belirli	aralıklarla	
(örneğin,	aylık)	da	ödeyebilir308.	

c. Esaslı Unsurlar Üzerinde Tarafların Anlaşması 
Abonelik	 ilişkisinin	meydana	gelebilmesi	 için	 taraflar	 arasında	 sözleşmenin	esaslı	un-

surları	 üzerinde	 mutabakata	 varılmış	 olması	 gerekir309.	 Bu	 bağlamda	 tüketici	 ile	 satıcı/

303	 ÇABRİ,	s.	858;	ZEVKLİLER/ÖZEL,	s.	366;	ERDOĞAN,	s.	280-281.	
304	 KAMA,	s.	19.	
305	 ZEVKLİLER/ÖZEL,	s.	366-367;	İNCEOĞLU,	s.	448;	ASLAN,	s.	301.	
306	 EHK	m.	3,	b’deki	tanımda	ise	“bedel”	unsuru	açıkça	zikredilmiştir.	
307	 ASLAN,	s.	300-301;	ÇABRİ,	s.	859.	
308	 ERDOĞAN,	s.	285.	
309  “…Davacı, kimlik bilgilerinin kullanılarak davalı şirket nezdinde abonelik tesis edildiğini ve bu abonelikler 

nedeniyle tahakkuk eden borçların ödenmemesi üzerine de davalı şirket tarafından hakkında icra takibi ya-
pıldığını belirterek, ödediği bedelin iadesini ve borçlu olmadığının tespitini talep etmiştir. Davalı şirket ile 
abonelik sözleşmesini akdedenin davacının kimlik bilgilerini kullanan 3. kişiler olduğunun anlaşılması ha-
linde, taraflar arasında bir sözleşme ilişkisinin varlığından söz edilemeyeceği açıktır (HGK’nun 17.02.2010 
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sağlayıcının,	abonelik	bedeli	karşılığında	belirli	bir	mal	ve/veya	hizmetin	dönemler	halinde	
veya	sürekli	bir	biçimde	sağlanması	hususunda	iradelerinin	uyuşmuş	olması	aranır.	

Mal	ve/veya	hizmetin	kaçak	kullanıldığı	durumlarda	taraflar	arasında	fiilî	bir	sözleşme	
ilişkisinin	kurulduğu	sonucuna	varılabilir310.	Böyle	bir	durumda	 tüketici	mal	ve/veya	hiz-
metten	yararlanırken	sözleşme	kurma	düşüncesi	taşımıyor	olsa	bile,	yine	de	abonelik	söz-
leşmesi	varmış	gibi,	yararlandığı	mal	ve/veya	hizmetin	bedelini	sözleşme	hükümleri	uya-
rınca	ödeme	yükümlülüğü	altına	girer.	Yargıtay	3.	HD	ise,	2018	tarihli	bir	kararında	kaçak	
su	 kullanımının	 haksız	 fiil	 oluşturduğunu	 ve	 bu	 sebeple	 uyuşmazlığın	 6502	 sayılı	 TKHK	
kapsamı	dışında	kaldığını	belirterek	davanın	genel	mahkemenin	(Asliye	Hukuk	Mahkemesi)	
görevi	içerisinde	olduğuna	hükmetmiştir311.

C. TÜRLERİ 

Abonelik	 sözleşmeleri	 farklı	 kriterlere	 göre	 sınıflandırılabilir.	 Sözleşme	konusu	 edime	
göre;	mal	teslimi	(gazete	ve	dergi	aboneliği	gibi)	veya	hizmet	sunumuna	(spor	salonu,	inter-
net	servis	sağlayıcılığı,	sabit	telefon,	kablolu	yayın,	uydu	ve	kablo	TV	hizmetleri	gibi)	yönelik	
abonelik	sözleşmeleri	bu	sınıflandırma	türlerinden	biridir.

Abonelik	sözleşmelerine	ilişkin	diğer	bir	tasnif	ise	sözleşmenin	süresine	ilişkindir.	Buna	
göre	abonelik	sözleşmeleri	belirli	süreli	veya	belirsiz	süreli	olarak	ayrıma	tabi	tutulabilir.	
Uygulamada	spor	salonu	veya	süreli	yayınlara	ilişkin	abonelik	sözleşmeleri	çoğunlukla	sü-
reli	olarak;	doğalgaz,	su	ve	elektrik	abonelikleri	ise	belirsiz	süreli	olarak	kurulmaktadır312. 

gün ve 2010/4–61 E. 2010/84 K. sayılı ilamı da aynı yöndedir.). Hal böyle olunca, mahkemece; dava konusu 
abonelik sözleşmesi üzerinde imza incelemesi yaptırılarak imzanın davacıya ait olması halinde şimdiki gibi 
Tüketici Mahkemesinin görevli olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi, ancak imzanın davacıya ait ol-
madığının tespiti halinde ise uyuşmazlığın haksız fiilden kaynaklandığı ve genel hükümlere göre Asliye Hukuk 
Mahkemesinin görevli olduğu gözetilerek davanın esasına girilerek oluşacak sonuç dairesinde bir karar veril-
mesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiş bozmayı gerektirmiştir…”.	(3.	HD,	2017/979	E.,	
2018/11294	K.,	08/11/2018	T.),	(karararama.yargitay.gov.tr).

310	 ÇABRİ,	s.	863;	ERDOĞAN,	s.	288-289;	KAMA,	s.	29-30.	Yargıtay	3.	HD,	2014	tarihli	bir	kararında	bu	yönde	
bir	içtihatta	bulunmuştur.	Yüksek	Mahkeme’ye	göre;	“Davacı kurum, sözleşme yapmak ve böylece karşı edim 
borçlanmak şartıyla kamuya hizmet sunmuş bulunmaktadır. Davalı taraf ise, sözü edilen bu hizmetten (atık su 
aboneliği) sözleşme vasıtasıyla yararlanacağı yerde böyle bir sözleşme yapmaksızın (ve belki de bunu istemek-
sizin) karşılıksız ve kaçak (atık sudan) yararlanmış bulunmaktadır. O hâlde, taraflar arasında dürüstlük ilke-
sine uygun olarak “sözleşme benzeri” bir borç ilişkisinin kurulduğu kabul edilmelidir. Bu sonuç için sunulan 
edimden davalının sadece yararlanmış olması gerekli ve yeterlidir. Sözleşme benzeri bir ilişkinin kurulduğu 
kabul edildiğinde zamanaşımı süresinin de bir yıl değil 10 yıl olması gerekir. Aksine bir yaklaşım, dürüst ve il-
keli davranarak sözleşme yaparak normal tüketime ilişkin tarifeye göre ödeme yapan kişilerin aleyhine, kaçak 
atık su kullananların lehine bir sonuca yol açılarak, kaçak kullananlar korunmuş ve kaçak atık su kullanımı 
teşvik edilmiş olur ki, bu da hukuken kabul edilebilecek bir ilke değildir. Bunun aksini kabul tipik bir hakkın 
kötüye kullanılması niteliğindedir. Böylesi bir duruma ise hukuk düzeninin izin vermeyeceği aşikârdır.” (E.	
2013/1456,	K.	2014/2192),	(karararama.yargitay.gov.tr),	(e.t.	28.09.2020).	

311	 	E.	2018/5077,	K.	2018/11339,	(karararama.yargitay.gov.tr),	(e.t.	26.09.2020).	Aynı	yönde	bir	başka	karar	
(3.	HD,	E.	2017/10952,	K.	2017/6706,	T.	08.05.2017)	için	bkz.	karararama.yargitay.gov.tr	(e.t.	27.09.2020).	
Yine	Yargıtay	3.	HD,	borcu	sebebiyle	su	aboneliği	iptal	edilen	kişinin,	kaçak	olarak	su	kullanmaya	devam	
etmesi	halinde	taraflar	arasında	hukuki	bir	işlem	bulunmaması	nedeniyle,	6502	sayılı	Kanun	hükümlerinin	
uygulanmasının	mümkün	olmadığı	sonucuna	varmıştır	(E.	2016/7613,	K.	2016/7517,	T.	11.05.2016),	(ka-
rararama.yargitay.gov.tr),	(e.t.	28.09.2020).

312	 KAMA,	s.	42.	
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Belirli	 süreli	 abonelik	 sözleşmesi,	kararlaştırılan	sürenin	dolmasıyla	kural	olarak	ken-
diliğinden	sona	erer.	Bu	tür	sözleşmelere,	akdin	belirlenen	süre	kadar	uzayacağına	ilişkin	
hüküm	konulamaz.	Fakat	akdin	kurulmasından	sonra,	sözleşmenin	sona	ereceği	tarihe	ka-
dar	 tüketicinin	 talepte	 bulunması	 veya	 onay	 vermesi	 hâlinde	 abonelik	 süresi	 uzatılabilir	 
(TKHK	m.	52/III).	

Öte	yandan	tüketici,	belirsiz	süreli	veya	bir	yıldan	daha	uzun	olan	belirli	süreli	abone-
lik	sözleşmesini	herhangi	bir	gerekçe	göstermeksizin	ve	ceza	koşulu	ödemeksizin	dilediği	
zaman	 feshedebilir.	Bir	yıldan	kısa	 süreli	 abonelik	 sözleşmesinde	 satıcı/sağlayıcı	 tarafın-
dan	sözleşme	koşullarında	değişiklik	yapılması	hâlinde	de	tüketici	sözleşmeyi	feshedebilir	
(TKHK	m.	52/IV).

Abonelik	sözleşmeleri	bakımından	söz	konusu	olan	başka	bir	sınıflandırma	türü	ise;	ta-
ahhütlü	abonelik	ve	taahhütsüz	abonelik	sözleşmesidir313.	Belirli	süreli	olarak	kurulabilen	
taahhütlü	aboneliğe	 ilişkin	esaslar	özel	olarak	ASY	m.	14-18’de	düzenlenmiştir.	Taahhüt-
lü	abonelik	sözleşmelerinde	tüketici,	taahhütnamede	belirtilen	süre	kadar314	abone	kalma	
sözü	vermekte;	satıcı/sağlayıcı	da	tüketiciye,	sözleşme	konusu	mal	veya	hizmetin	bedelin-
den	 indirim	yapmayı,	malın	 teslimi	 veya	hizmetin	 ifası	 ile	 birlikte	 taahhüt	 konusu	malın	
mülkiyetini	veya	kullanım	hakkını	devretmeyi	ya	da	hizmeti	ifa	etmeyi	taahhüt	etmektedir	
(ASY	m.	14/I).	Bu	tür	abonelik	sözleşmelerinde	satıcı/sağlayıcı,	diğer	aboneliklerden	farklı	
olarak,	tüketiciye	fazladan	bir	menfaat	temin	etmektedir.	Bu	sebeple	taahhütlü	abonelikler-
de	 tüketici	 sözleşmeyi	 taahhüt	 süresi	dolmadan	 tazminatsız	 feshedememektedir315.	 Fakat	
taahhütlü	aboneliklerde	taahhüt	süresince	sözleşme	ve	taahhütname	koşullarında	tüketici	
aleyhine	değişiklik	yapılamaz	(ASY	m.	14/II).	Bu	hükme	aykırı	anlaşmalar	geçersizdir.	Söz-
leşme	ve	taahhütname	koşullarında	tüketici	 lehine	olacak	şekilde	değişiklik	yapılması	 ise	
mümkündür.	

Öte	yandan	taahhütlü	aboneliklerde	satıcı/sağlayıcı,	aboneliğin	sona	ermesine	en	az	bir	
fatura	dönemi	kala,	bu	durumu	tüketiciye	ödeme	bildiriminin	yanı	sıra	yazılı	olarak	veya	
kalıcı	veri	saklayıcısı	ile	de	bildirmekle	yükümlüdür	(ASY	m.	17).	Yine	bu	tür	aboneliklerde,	
verilen	hizmetle	birlikte	bir	malın	mülkiyetinin	veya	kullanım	hakkının	devredildiği	durum-
larda	hizmet	sağlayıcısı	da	malın	ayıbından	sorumludur	(ASY	m.	18).

D. ABONELİK SÖZLEŞMELERİNDE TÜKETİCİYİ KORUYAN 
DÜZENLEMELER

Kanun	koyucu	abonelik	 sözleşmelerinde	 tüketicinin	korunması	 amacıyla	birtakım	dü-
zenlemeler	öngörmüştür.	Hemen	belirtelim	ki	TKHK	m.	52’de	belirtilen	yükümlülüklere	ay-
kırı	hareket	edenler	hakkında	aykırılığı	tespit	edilen	her	bir	işlem	veya	sözleşme	için	idari	
para	cezası	uygulanır	(TKHK	m.	77/I).

313	 	Taahhütlü	abonelik	sözleşmesi	ile	ilgili	olarak	detaylı	bilgi	için	bkz.	ERDOĞAN,	s.	275	vd.	
314	 	Taahhüt	süresi	bakımından	kural	olarak	herhangi	bir	sınırlama	öngörülmemiştir.	
315	 	ÇABRİ,	s.	865;	ERDOĞAN,	s.	279.	
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1. Şekle İlişkin Koruma 

a. Abonelik Sözleşmesinin Şekli
Kanun	koyucu	tüketicinin	abonelik	sözleşmesi	hakkında	bilgi	sahibi	olmasını	sağlamak	

amacıyla	yazılı	veya	mesafeli	olarak	kurulan	sözleşmenin	bir	nüshasının	kâğıt	üzerinde	veya	
kalıcı	veri	saklayıcısı	(kısa	mesaj,	elektronik	posta,	internet,	disk,	CD,	DVD,	hafıza	kartı	ve	
benzeri	her	türlü	araç	veya	ortamı316)	 ile	tüketiciye	verilmesinin	zorunlu	olduğunu	belirt-
miştir	(TKHK	m.	52/II).	ASY’nin	“Sözleşmenin şekli”	başlıklı	5.	maddesinde	de	satıcı/sağla-
yıcının,	sunulan	mal	veya	hizmete	ilişkin	olarak	tüketici	ile	bir	abonelik	sözleşmesi	kurmak	
zorunda	olduğu	ve	 sözleşmenin	 en	 az	on	 iki	 punto	büyüklüğünde,	 anlaşılabilir	 bir	dilde,	
açık,	sade	ve	okunabilir	bir	şekilde	düzenleneceği	vurgulanmıştır.

b. Sözleşmenin Zorunlu İçeriği
Sözleşmenin	 zorunlu	 içeriği	 yönetmelikle	 belirlenmiştir	 (TKHK	m.	 52/VII;	 ASY	m.	 6).	

Buna	göre	abonelik	sözleşmelerinde	yer	alması	zorunlu	bilgiler	şunlardır:	

“a) Tüketici ile satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa MERSİS nu-
marası ile diğer iletişim bilgileri,

b) Sözleşmenin konusu ve varsa süresi,
c) Sözleşmenin düzenlendiği tarih,
ç) Malın ilk teslim tarihi veya hizmetin ifasına başlama tarihi,
d) Mal veya hizmetin tüm vergiler dâhil toplam fiyatı317,
e) Sözleşme konusu mal veya hizmet bedelinin bir tarife üzerinden hesaplanması duru-

munda; tüketici tarafından seçilen tarifenin adı, içeriği ve sözleşmenin düzenlendiği ta-
rihteki birim tüketim bedeli ile tüketim dönemi,

f) Fatura bedelinin süresi içerisinde ödenmemesi durumunda, hizmet sunumunun ne şekil-
de ve ne kadar süre içerisinde durdurulabileceğine; fatura bedelinin sonradan ödenmesi 
durumunda ise hizmet sunumunun ne şekilde ve ne kadar süre içerisinde başlatılacağı-
na ilişkin bilgi,

g) Mal veya hizmetin temini için abonenin kullanımına sunulan sayaç, modem ve benzeri 
cihazların değişiminin yasal yükümlülüklere uygun olarak yapılabileceğine ilişkin bilgi,

ğ) Sözleşme konusu mal veya hizmet sunumunun mücbir sebeplerle kesintiye uğrayabilece-
ği belirtilmişse bu sebeplerin neler olduğuna ilişkin bilgi,

h) Satıcı veya sağlayıcının kusurundan kaynaklanan nedenlerle sözleşmede belirtilen nite-
likte mal veya hizmet sunulamaması halinde tüketicinin, Kanunun 11 inci veya 15 inci 
maddelerinde yer alan haklarına ilişkin bilgi,

ı) Sayaç ve benzeri ölçüm cihazlarının kullanıldığı durumlarda, bu cihazlarda meydana 
gelen arızalar nedeniyle belli bir süreyle tüketim miktarının hiç veya doğru şekilde tespit 

316	 ASY	m.	4,	e.
317	 Elektrik,	su	ve	doğal	gaz	sektörüne	ilişkin	abonelik	sözleşmelerinde	bu	bentte	yer	alan	bilgi	aranmaz	(ASY	

m.	6/III).	
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edilememesi halinde, söz konusu süre için tüketim miktarının ne şekilde tespit edileceği-
ne ilişkin bilgi,

i) Tüketiciye sunulan mal veya hizmetin bedeli dışında tüketiciden ilgili mevzuat gereği 
tahsil edilmesi zorunlu bedeller söz konusu ise, bu bedellerin neler olduğu ile bunların 
sözleşmenin düzenlendiği tarihteki tutarı ve değişmesi durumunda yeni tutarların tüke-
ticiye ne şekilde bildirileceğine ilişkin bilgi,

j) Tüketicinin temerrüde düşmesinin hukuki sonuçlarına ilişkin bilgi,
k) Tüketiciden güvence, depozito veya teminat adı altında bir ücret alınması söz konusu ise 

bu ücretin tutarı ve aboneliğin sona ermesi durumunda tüketiciye ne kadar süre içeri-
sinde ve ne şekilde iade edileceğine ilişkin bilgi,

l) Sözleşmenin feshi ve sonuçlarına ilişkin bilgi,
m) Sözleşmenin feshedilmesi halinde, modem, telefon, uydu alıcısı ve benzeri cihazların ia-

desi öngörülüyorsa nasıl iade edileceğine veya geri alınacağına ilişkin bilgi,
n) Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını tüketici mahkemesine veya tüketici 

hakem heyetine yapabileceklerine ilişkin bilgi.318”

c. Sözleşmenin Zorunlu İçeriğine Uyulmamanın Sonuçları
Abonelik	sözleşmesinde,	Yönetmeliğin	yukarıda	belirttiğimiz	6.	maddesinde	yer	alan	hu-

suslardan	bir	veya	birkaçının	bulunmaması	sözleşmenin	geçerliliğine	etki	etmez	ve	satıcı/
sağlayıcı,	kendi	edimini	(mal	teslimi	veya	hizmet	sağlanması)	ifadan	kaçınamaz.	Düzenle-
yen,	 sözleşmedeki	 eksikliği	 tüketiciden	ek	bir	 ödemede	bulunmasını	 istemeksizin	derhal	
giderir319.	Aksi	takdirde,	tüketici	ceza	koşulu,	tazminat	ve	benzeri	adlarla	herhangi	bir	öde-
mede	bulunmaksızın	sözleşmeyi	 feshedebilir	 (ASY	m.	7).	Norm	koyucu	bu	düzenleme	 ile	
tüketiciye,	eksikliklerin	giderilmemesi	durumunda,	tek	taraflı	olarak	sözleşmeye	son	verme	
yetkisi	tanımıştır.	

2. Sözleşmenin İfası Sürecinde Koruma 

a. Satıcı veya Sağlayıcının Yükümlülükleri
Abonelik	Sözleşmeleri	Yönetmeliği’nin	üçüncü	bölümü	abonelik	sözleşmelerinde	satıcı/

sağlayıcının	yükümlülüklerini	düzenlemektedir.	Yönetmeliğin	beşinci	bölümünde	ise	tüke-
ticinin	ödeyeceği	hizmet	bedelini	içeren	ödeme	bildirimine	ilişkin	esaslar	yer	almaktadır.	

aa. Teslim veya İfa Yükümlülüğü
Satıcı/sağlayıcının	asli	edim	yükümü,	abonelik	sözleşmesine	konu	mal	veya	hizmeti	söz-

leşmeye	uygun	olarak	teslim	veya	ifa	etmektir.	Bu	husus	ASY	m.	8/I’de	açıkça	belirtilmiştir.

318	 ASY	m.	6/II’ye	göre;	elektrik,	su,	doğal	gaz	ve	elektronik	haberleşme	sektörü	dışındaki	abonelik	sözleşme-
lerinde	(e),	(f),	(g),	(ı),	(k)	ve	(m)	bentlerinde	belirtilen	bilgilere	yer	verilmeyebilir.

319	 Hükümde	geçen	“derhal”	ibaresini	“mümkün olan en kısa süre”	olarak	yorumlamak	tüketicinin	korunması	
bakımından	uygun	olur.
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bb. Bildirim Yükümlülüğü
Satıcı/sağlayıcı	 bir	 plan	 çerçevesinde	 yapılması	 öngörülen	 bakım,	 kontrol,	 onarım	 ve	

benzeri	sebeplerle	mal	veya	hizmet	teminini	geçici	olarak	durdurabilir,	örneğin	su	kesintisi	
yapabilir.	Fakat	böyle	bir	durumun	başlangıç	ve	bitiş	tarihini	en	az	kırk	sekiz	saat	öncesin-
den	tüketiciye	yazılı	olarak	veya	kalıcı	veri	saklayıcısı	ya	da	basın	yayın	ve	benzeri	yollar	ile	
bildirmekle	yükümlüdür	(ASY	m.	9).	

cc. Sözleşmeyi Tüketicinin Erişimine Sunma Yükümlülüğü
Tüketici	taraf	olduğu	abonelik	sözleşmesine	ilişkin	belgeyi	kaybetmiş	olabilir.	İşte	bu	tür	

durumlarda	tüketiciye	sözleşmenin	bir	örneğini	talep	etme	imkânı	getirilmiştir.	Gerçekten	
de	satıcı/sağlayıcı,	abonelik	süresince	tüketicilerle	imzalamış	olduğu	sözleşme	ve	taahhüt-
namenin	bir	örneği	ile	tüketicinin	abone	olduğu	tarifeye	ilişkin	ayrıntıları,	talep	etmesi	ha-
linde	tüketiciye	yazılı	olarak	veya	kalıcı	veri	saklayıcısı	 ile	ücret	almaksızın	vermek	ya	da	
kendi	internet	sayfası	üzerinden	tüketicinin	erişimine	sunmakla	yükümlüdür	(ASY	m.	10).	

dd. Taahhütlü Aboneliklerde Taahhütname Verme Yükümlülüğü
Taahhütlü	aboneliklerde	satıcı/sağlayıcı,	aşağıdaki	bilgileri	içeren	taahhütnameyi	yazılı	

olarak	veya	kalıcı	veri	saklayıcısı	ile	tüketiciye	vermek	zorundadır.	Söz	konusu	taahhütna-
me,	abonelik	sözleşmesinin	ayrılmaz	bir	parçasıdır	(ASY	m.	15/I).

Taahhütnamede;	taahhüdün	geçerlilik	süresi	ile	taahhüt	konusu	mal	veya	hizmetin	nite-
likleri,	tüm	vergiler	dâhil	toplam	fiyatı,	indirim	yapılan	tarifenin	taahhüt	verilmeden	önceki	
fiyatı,	aylık	yapılan	indirim	miktarı,	taahhüdün	süresinden	önce	sonlandırılması	durumun-
da	tüketicinin	elde	ettiği	faydalara	ilişkin	geri	ödeyeceği	bedelin	hesaplanma	metodu	bulun-
mak	zorundadır	(ASY	m.	15/II).

Taahhüt	sesli	iletişim	araçları	kullanılmak	suretiyle	verilmişse,	satıcı/sağlayıcı	yukarıda-
ki	bilgileri	tüketiciye	aynı	ortamda	vermekle	yükümlüdür.	Taahhüdün	sınırlı	alanda	ya	da	
zamanda	sunulduğu	bir	ortam	yoluyla	verilmesi	halinde,	satıcı/sağlayıcının	taahhüt	kapsa-
mında	sunulan	mal	veya	hizmetin	tüm	vergiler	dâhil	toplam	fiyatı	ile	taahhüdün	geçerlilik	
süresini	tüketiciye	aynı	ortamda	vermesi	yeterlidir.	Fakat	bu	durumlarda	satıcı/	sağlayıcı,	
taahhütname	verme	yükümlülüğünü	taahhüdün	verilmesinden	itibaren	on	dört	gün	içinde	
yerine	getirmek	zorundadır	(ASY	m.	15/III).

Öte	yandan	taahhütnamede,	taahhüt	konusu	mal	veya	hizmetin	bedeli,	aynı	mal	veya	hiz-
metin	taahhütsüz	abonelikler	kapsamında	talep	edilen	bedelinden	daha	yüksek	gösterile-
mez	(ASY	m.	15/IV).

ee. Faturalandırma Dönemi 
Abonelik	Sözleşmeleri	Yönetmeliği	m.	11/I	uyarınca;	satıcı/sağlayıcı	tarafından	uygulana-

cak	faturalandırma	dönemleri,	sözleşmede	aksi	kararlaştırılmadıkça	bir	aydır.	Fatura	dönemi	
boyunca	tahakkuk	eden	borç	tutarı	veya	tüketim	miktarının,	daha	önceden	sözleşmede	belir-
lenmiş	 tutarın	veya	miktarın	altında	gerçekleşmesi	durumunda	 faturalandırma	bir	 sonraki	



TÜKETİCİ HUKUKUNDA UZMAN ARABULUCULUK

106

dönem	veya	dönemlerde	yapılabilir.	Fakat	sözleşmeye	konu	mal	veya	hizmetin	faturalandırma	
dönemi	değiştirilerek	ücretlendirmeye	esas	birim	fiyat	arttırılamaz	(ASY	m.	11/II).	

ff. Ödeme Bildirimi Düzenleme Yükümlülüğü
Satıcı/sağlayıcı,	her	bir	tüketim	dönemi	sonunda	tüketicinin	ödeyeceği	hizmet	bedelini	

içeren	bir	ödeme	bildirimi	düzenlemekle	yükümlüdür	(ASY	m.	19/I).	Ödeme	bildiriminde	
asgari	olarak	bulunması	gereken	bilgiler	şunlardır	(ASY	m.	19/II):	

“a) Tüketicinin ismi ve soyadı, adresi, abone numarası ve varsa abone grubu,
b) Ödeme bildiriminin ait olduğu dönem ve düzenlenme tarihi,
c) Varsa tüketime esas ilk ve son endeksler ile okuma tarihleri,
ç) Tüketim veya kullanım miktarı,
d) Birim fiyatı, ücretlendirme periyodu ve benzeri hususlar,
e) Bir tarife uygulanması durumunda, bu tarifenin içeriği ve ücreti,
f) Vergi türlerini de içeren yasal yükümlülükler dahil olmak üzere tüketicinin ödeyeceği 

toplam bedeli oluşturan her bir unsurun açık ve anlaşılır ifadesi,
g) Varsa geçmiş dönemlere ilişkin borç veya alacak,
ğ) Son ödeme tarihi, ödeme şekilleri ve ödeme merkezleri,
h) Tüketicinin itiraz ve taleplerini iletebileceği iletişim kanalları,
ı) Son ödeme tarihinde ödemenin yapılmaması halinde tüketiciye uygulanacak gecikme 

zammı oranı,
i) Taahhütlü aboneliklerde kalan taahhüt süresine ilişkin bilgi ile taahhüt kapsamında tü-

keticiye sunulan bir mal varsa bunun taksit tutarı.”

Ödeme	bildiriminde	yer	alan	bilgilerin	anlaşılabilir	bir	dilde	açık,	sade	ve	okunabilir	bir	
şekilde	düzenlenmesi	gerekir	(ASY	m.	19/IV).	Fatura	ve	benzeri	her	türlü	belge,	yukarıda	
belirtilen	bilgileri	içermesi	kaydıyla	ödeme	bildirimi	olarak	kabul	edilir	(ASY	m.	19/III).	

Öte	 yandan	 satıcı/sağlayıcı,	 ödeme	 bildiriminin	 detaylarını	 kendi	 internet	 sayfasında	
gösterecek	seçeneği	sunmak	veya	kalıcı	veri	saklayıcısı	ile	tüketiciye	ücretsiz	olarak	gönder-
mek	zorundadır	(ASY	m.	19/V).

Ödeme	bildirimi	(fatura),	son	ödeme	tarihinden	en	az	yedi	gün	önce	tüketiciye	gönderilir.	
Tercih	etmesi	durumunda,	ödeme	bildirimi	tüketiciye	kalıcı	veri	saklayıcısı	ile	de	gönderile-
bilir.	Ödeme	bildiriminin	gönderilmesine	ilişkin	masraflar	satıcı/sağlayıcıya	aittir.	Bu	mas-
rafların	tüketici	tarafından	karşılanması	talep	edilemez	(ASY	m.	20).

Tüketici,	ödeme	bildiriminde	(örneğin,	su	faturasında)	yer	alan	tutarın	hatalı	olduğu	iddia-
sıyla	bildirimin	düzenlendiği	tarihten	itibaren	bir	yıl	içerisinde	itiraz	edebilir.	Bu	itiraz	satıcı/
sağlayıcı	tarafından	başvurunun	yapıldığı	tarihten	itibaren	en	geç	otuz	gün	içerisinde	incele-
nerek	sonuçlandırılır.	İnceleme	sonucu	tüketiciye	yazılı	olarak	veya	kalıcı	veri	saklayıcısı	ile	
bildirilir.	İtiraz	haklı	görülürse,	fazla	tahsil	edilen	bedel,	tüketiciye	beş	gün	içinde	iade	edilir	
veya	kullanım	dönemindeki	birim	fiyat	dikkate	alınarak	gecikme	zammı	ile	birlikte	tüketicinin	
tercih	etmesi	halinde	bir	sonraki	tüketim	dönemine	ait	bedelden	mahsup	edilir	(ASY	m.	21). 
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gg. Diğer Yükümlülükler
Abonelik	sözleşmesine	ilişkin	olarak	tüketicilerin	iletişime	geçebilmesi	için	satıcı/	sağ-

layıcı	tarafından	bir	telefon	hattı	tahsis	edilmiş	olabilir.	Böyle	bir	durumda	bu	hat	ile	ilgili	
olarak	satıcı/sağlayıcı	olağan	ücret	tarifesinden	daha	yüksek	bir	tarife	seçemez	(ASY	m.	26).	

Elektronik	haberleşme	sektöründe320	faaliyet	gösteren	sağlayıcılar,	katma	değerli	elekt-
ronik	haberleşme	hizmeti	sunan	sağlayıcılar	ile	birlikte	bu	hizmetlerin	sunulmasından	so-
rumludur	(ASY	m.	13/III).	Örneğin,	bir	GSM	şirketiyle	abonelik	sözleşmesi	kurarak	hizmet	
temin	eden	tüketici	kullandığı	hat	üzerinden	bir	oyun	almış	olsa	burada	GSM	operatörünün	
de	sorumluluğu	söz	konusu	olur.		

b. Tüketicinin Yükümlülükleri
Abonelik	sözleşmesinde	tüketici	mal	veya	hizmet	karşılığında	bedel	ödeme	borcu	altına	

girmektedir.	Konusu	hizmet	sağlanması	olan	abonelik	sözleşmelerinde	ücretlendirme,	hiz-
metin	tüketiciye	fiilen	sunulmasıyla	başlar.	Sağlayıcı	sunmadığı	hizmetin	bedelini	tüketici-
den	talep	edemez	(ASY	m.	8/II).	Fakat,	ön	ödemeli	hizmetlerde	bu	fıkra	hükmü	uygulanmaz.

Bedel	ödeme	borcunu	zamanında	yerine	getirmeyen	tüketici	 temerrüde	düşer.	ASY	m.	
12’ye	 göre;	 abonelik	 sözleşmelerinde	 faturanın	 zamanında	 ödenmemesi	 durumunda	 uy-
gulanacak	 gecikme	 zammı	oranı,	 6183	 sayılı	Amme	Alacaklarının	Tahsil	Usulü	Hakkında	
Kanun’un	51.	maddesine	göre	belirlenen	gecikme	zammı	oranını	 aşamaz.	Tüketicinin	 te-
merrüdü	durumunda	satıcı/sağlayıcının	TBK	m.	123	vd.	hükümlerine	dayanarak	uygun	bir	
süre	verip	bu	süre	sonunda	hala	borç	ifa	edilmezse	sözleşmeyi	feshetmesi	mümkündür321.

3. Sözleşmenin Sona Erdirilmesinde Koruma
Uygulamada	abonelik	sözleşmelerinin	süresi	oldukça	uzun	tutulabilmekte	veya	tüketici	

aksini	 açıkça	belirtmedikçe,	 sözleşmenin	aynı	 süre	kadar	uzayacağına	 ilişkin	kayıtlar	ko-
nulabilmekte	ya	da	sözleşmeyi	fesih	şartları	ağırlaştırılabilmektedir.	Norm	koyucu	bu	gibi	
durumlarda	tüketicinin	mağduriyet	yaşamaması	için	birtakım	özel	hükümler	sevk	etmiştir.	

a. Uzama Kayıtlarının Geçersizliği 
Belirli	süreli	abonelik	sözleşmelerine	uygulamada,	tüketici	aksi	yönde	bir	beyanda	bu-

lunmadıkça,	sözleşmenin	aynı	süre	ile	uzayacağına	ilişkin	hükümler	konulmaktadır.	Tüke-
tici	çoğu	zaman	sona	erme	tarihini	hatırlamadığı	 için	sözleşmeyi	uzatmama	yönünde	ira-
de	beyanında	bulunamamaktadır.	Bu	durumu	gözeten	kanun	koyucu	belirli	süreli	abonelik	
sözleşmelerinin	 süre	bitiminde	kendiliğinden	uzayacağına	dair	kayıtları	 geçersiz	 saymış-
tır.	Uzatma	için	abonelik	sözleşmesinin	kurulmasından	sona	ereceği	tarihe	kadar	tüketici-
nin	talepte	bulunması	veya	onay	vermesi	gerekir	(TKHK	m.	52/III)322.	Başka	bir	anlatımla	

320	 Elektronik	haberleşme	hizmeti	verilmesi,	elektronik	haberleşme	şebekesi	sağlanması,	elektronik	haber-
leşme	cihaz	ve	sistemlerine	yönelik	üretim,	ithal,	satış	ve	bakım-onarım	hizmetlerinin	yürütülmesi	ile	ilgili	
sektöre	“elektronik haberleşme sektörü”	denir	(EHK	m.	3,	l).	

321	 Bu	yönde	bkz.	ÇABRİ,	s.	876.	
322	 Ayrıca	bkz.	TKHK	m.	52	gerekçesi.	
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tüketicinin	talebi	veya	açık	onayı	olmadan	sözleşme	süresinin	uzatılması	mümkün	değildir.	
Madde	gerekçesine	göre,	tüketicinin	onayının	sözleşmenin	kurulması	sırasında	veya	sözleş-
menin	sona	ermesinden	çok	önce	alınması	haksız	şart	olarak	kabul	edilir323.	

Öte	yandan	sözleşme	süresi	bitiminde	tüketiciden	açık	bir	talep	veya	onay	almamasına	
rağmen	mal	veya	hizmet	sunmaya	devam	eden	satıcı/sağlayıcı,	sunulan	bu	mal	veya	hizmet	
için	hiçbir	bedel	talep	edemez	(ASY	m.	13/II).	

b. Abonelik Sözleşmesinin Feshi

aa. Gerekçesiz Fesih Kuralı ve İstisnası
Tüketici,	belirsiz	süreli	abonelik	sözleşmesini	herhangi	bir	gerekçe	göstermeksizin	ve	ceza	

koşulu	ödemeksizin	dilediği	zaman	feshedebilir.	Aynı	şekilde	bir	yıldan	daha	uzun	olan	belirli	
süreli	abonelik	sözleşmesi	de	herhangi	bir	gerekçe	göstermeksizin	ve	ceza	koşulu	ödemeksi-
zin	tüketici	tarafından	istediği	zaman	feshedilebilir	(TKHK	m.	52/IV)324.	Yönetmeliğe	göre	bu	
imkân	süresi	bir	yıl	olan	abonelik	sözleşmeleri	için	de	mevcuttur	(ASY	m.	22/I)325.	

Bir	 yıldan	 kısa	 süreli	 abonelik	 sözleşmesinde	 ise	 tüketicinin	 sözleşmeyi	 istediği	 zaman	
ceza	koşulu	ödemeksizin	feshedebilmesi	için	satıcı/sağlayıcı	tarafından	sözleşme	koşulların-
da	değişiklik	 yapılması	 veya	Yönetmeliğe	 göre	 tüketicinin	hizmetten	yararlanmasına	 engel	
olabilecek	geçerli	bir	sebebin	bulunması	gerekir	(TKHK	m.	52/IV;	ASY	m.	22/II).	Fakat	tüketi-
ci	sözleşmelerinde	uygulanacak	genel	esasların	düzenlendiği	TKHK	m.	4’ün	ikinci	fıkrasında;	
sözleşmede	öngörülen	koşulların,	sözleşme	süresi	içinde	tüketici	aleyhine	değiştirilemeyece-
ği	belirtilmiştir.	Bu	hüküm	gereğince	sözleşmede	tüketici	 lehine	değişiklik	yapılabilir	ancak	
onun	aleyhine	değişiklik	yapılamaz.	Tüketici	 aleyhine	yapılan	değişiklikler	geçersiz	olacağı	
için	TKHK	m.	52/IV’ün	bu	hükmünün	uygulanmasına	kuşkuyla	yaklaşmak	gerekir326.

bb. Taahhütlü Aboneliğin Süresinden Önce Feshi
Taahhütlü	aboneliklerde	tüketici,	abonelik	sözleşmesinin	ayrılmaz	bir	parçası	olan	taah-

hütnamede	belirtilen	süre	kadar	abone	kalma	sözü	verdiğinden,	haklı	bir	sebep	olmadıkça	
(örneğin,	satıcı/sağlayıcının	temerrüdü	veya	ayıplı	ifa)	kural	olarak	sözleşmeyi	süresinden	
önce	feshetme	hakkına	sahip	değildir.	Fakat	norm	koyucu	tüketiciye,	haklı	bir	sebep	olmasa	
bile,	ASY	m.	16/I’de	öngörülen	esaslar	çerçevesinde,	süresinden	önce	sözleşmeyi	sonlandır-
ma	hakkı	tanımıştır.	Buna	göre	tüketicinin	süresinden	önce	taahhütlü	aboneliğini	sona	er-
dirmesi	durumunda,	satıcı/sağlayıcı	ondan	bedel	talep	edebilir.	Ancak	talep	edilecek	bedel,	

323	 TKHK	m.	5/II	uyarınca;	 tüketiciyle	akdedilen	sözleşmelerde	yer	alan	haksız	şartlar	kesin	hükümsüzdür.	
Fakat	sözleşmenin	haksız	şartlar	dışındaki	hükümleri	geçerliliğini	korur.	Sözleşmeyi	düzenleyen,	kesin	hü-
kümsüz	sayılan	şartlar	olmasaydı	diğer	hükümlerle	sözleşmeyi	yapmayacak	olduğunu	ileri	süremez.

324	 Tüketici	 için	 sözleşmeyi	 serbestçe	 fesih	 hakkının	 bir	 yıldan	 sonra	 doğduğu	 yönündeki	 görüş	 için	 bkz.	
İNCEOĞLU,	s.	451-452.

325	 Tüketicinin	sözleşmeyi	fesih	hakkının	sınırını,	hakkın	kötüye	kullanılması	yasağının	oluşturduğu	yönünde	
bkz.	ZEVKLİLER/ÖZEL,	s.	368;	KARA,	s.	1100,	dn.	26.

326	 Burada	 aynı	 değerde	 iki	 normun	 çatışması	 sebebiyle	 örtülü	 bir	 boşluğun	 bulunduğu	 yönünde	 bkz.	
İNCEOĞLU,	s.	450-451.	
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tüketicinin	taahhüdüne	son	verdiği	tarihe	kadar	ona	sağlanan	indirim,	cihaz	veya	diğer	fay-
daların	bedellerinin	tahsil	edilmemiş	kısmının	toplamı	ile	sınırlı	kalmak	zorundadır.	Örne-
ğin	tüketici,	24	aylık	taahhüt	vermesi	karşılığında	20	TL	indirimle	aylık	100	TL	miktarındaki	
bir	tarife	kapsamında	abonelik	hizmetinden	yararlanıyor	olsun.	Sözleşmenin	4.	ayında	abo-
neliğe	son	vermek	isteyen	tüketici	bu	örnekte	4*20=80	TL	ödeyecektir.	Fakat,	tüketiciden	
taahhüt	kapsamında	tahsil	edileceği	belirlenen	bedellerin	henüz	tahakkuk	etmemiş	kısmı-
nın	toplamının,	bu	tutardan	düşük	olması	halinde	sınır	değeri	olarak	tüketici	 lehine	olan	
tutarın	esas	alınması	gerekir.	Yukarıdaki	örnekte,	tüketici	22.	ayda	sözleşmeye	son	verecek	
olsa	hesaplanacak	miktar	(22*20=440	TL),	tahakkuk	etmemiş	son	2	aylık	fatura	bedelinden	
(200	TL)	yüksek	olur.	Bu	sebeple	tüketiciden	200	TL	talep	edilebilir.	

Taahhütlü	abonelik	sözleşmesine	taraf	olan	tüketici	sözleşme	kurulduktan	sonra	yerleşim	
yerini	değiştirmiş	olabilir.	Böyle	bir	durumda	abone	olunan	hizmetin	yeni	yerleşim	yerinde	
aynı	mahiyette	sunulması	fiilen	imkânsız	hale	gelmişse327	tüketici	yukarıda	belirtilen	tutarları	
veya	herhangi	bir	bedeli	ödemeksizin	taahhütlü	aboneliğini	feshedebilir	(ASY	m.	16/II).	

cc. Fesih Bildirimi
Her	şeyden	önce	satıcı/sağlayıcı,	abonelik	sözleşmesinin	feshedilmesi	ile	ilgili	bildirim	

ve	taleplere	ilişkin	işlemleri	yerine	getirmek	üzere	gerekli	tedbirleri	almak	ve	gerektiğinde	
uygun	bir	sistem	kurup	bu	sistemi	kesintisiz	olarak	açık	tutmak	zorundadır	(TKHK	m.	52/
VI;	ASY	m.	22/IV).

Tüketici	fesih	bildirimini	kâğıt	üzerinde	veya	kalıcı	veri	saklayıcısı	ile	satıcı/sağlayıcıya	
ulaştırabilir.	Satıcı/sağlayıcı	gerekli	güvenlik	önlemlerini	almak	suretiyle,	kaydı	tutulan	tele-
fon	yoluyla	da	tüketiciye	sözleşmeyi	feshetme	olanağı	sağlayabilir	(ASY	m.	23).

Abonelik	sözleşmesi	hangi	yöntemle	kurulmuşsa	tüketici	sözleşmeyi	o	yöntemi	veya	ara-
cı	kullanmak	suretiyle	 feshedebilir.	Satıcı/sağlayıcı,	abonelik	sözleşmesinin	feshi	 için	söz-
leşmenin	kurulmasını	sağlayan	yöntemden	daha	ağır	koşullar	içeren	veya	tüketicinin	söz-
leşmeyi	feshetmesini	zorlaştıran	bir	yöntem	belirleyemez	(TKHK	m.	52/IV;	ASY	m.	23/III).	
Örneğin,	telefonla	kurulmuş	bir	abonelik	sözleşmesinin	feshi	için	tüketicinin	satıcı/sağlayı-
cının	bürosuna	gitmesi	gibi	bir	zorunluluk	öngörülemez.

dd. Fesih İsteğinin Yerine Getirilmesi 
Satıcı/sağlayıcı,	 tüketicinin	aboneliğe	son	verme	isteğini	yönetmelikle	belirlenen	süre-

ler	içinde	yerine	getirmekle	yükümlüdür	(TKHK	m.	52/V,	c.	1).	ASY	m.	24/I	uyarınca;	diğer	
mevzuatta	tüketici	lehine	olan	süreler	saklı	kalmak	kaydıyla,	satıcı/sağlayıcı,	tüketicinin	fe-
sih	isteğini,	bildirimin	kendisine	ulaştığı	tarihten	itibaren	en	geç	yedi	gün	içerisinde	yeri-
ne	getirmekle	yükümlüdür.	Tüketicinin	fesih	isteğinin	yerine	getirilme	süresi	günlük	süreli	
yayınlarda	on	beş	gün;	haftalık	süreli	yayınlarda	bir	ay,	aylık	süreli	yayınlarda	ise	üç	aydır.	
Daha	uzun	süreli	yayınlarda	ise,	fesih	beyanı	bildirimden	sonraki	ilk	yayını	müteakiben	hü-
küm	ifade	eder	(ASY	m.	24/II). 

327	 Örneğin,	alt	yapı	eksikliği	sebebiyle	tüketicinin	yeni	yerleşim	yerinde	internet	hizmetinden	gereği	gibi	ya-
rarlanamaması	durumu.
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Aboneliğin	söz	konusu	süreler	içinde	sona	erdirilmediği	durumlarda,	satıcı/sağlayıcı,	bu	
sürelerin	bitiminden	 itibaren	mal	veya	hizmetten	yararlanmış	olsa	dahi,	 tüketiciden	her-
hangi	bir	bedel	talep	edemez	(TKHK	m.	52/V,	c.	2;	ASY	m.	25/II).

ee. Feshin Sonuçları
Norm	 koyucu	 abonelik	 sözleşmesinin	 feshine	 bağlı	 olarak	 tüketicinin	 korunması	 için	

bazı	özel	düzenlemeler	öngörmüştür.	Her	şeyden	önce	satıcı/sağlayıcı,	abonelik	sözleşme-
sinin	 feshedildiği	bilgisini	yazılı	olarak	veya	kalıcı	veri	saklayıcısı	 ile	 tüketiciye	bildirmek	
zorundadır	(ASY	m.	25/I).

Satıcı/sağlayıcı,	 fesih	bildiriminin	hüküm	 ifade	etmesinden	 itibaren	on	beş	gün	 içinde	
tüketici	 tarafından	ödenmiş	olan	 tutarın	geri	kalan	bölümünü	ve	yönetmeliğe	göre	varsa	
tüketiciden	güvence,	depozito	veya	teminat	adı	altında	alınan	ücretlerin	güncel	tutarlarını	
kesinti	yapmaksızın	iade	etmekle	yükümlüdür	(TKHK	m.	52/V,	c.	3;	ASY	m.	25/III).	

Satıcı/sağlayıcı,	 fesih	bildiriminin	hüküm	 ifade	ettiği	 tarihe	kadar	olan	dönem	için	 tü-
ketime	konu	bedele	 ilişkin	ödeme	bildirimini,	 fesih	bildiriminin	hüküm	ifade	etmesinden	
itibaren	 on	 gün	 içinde	 tüketiciye	 göndermekle	 yükümlüdür.	 Fakat,	 elektronik	 haberleş-
me	sektöründe	 faaliyet	gösteren	sağlayıcılar	 için	bu	süre	dört	aya	kadar	uzatılabilir	 (ASY	 
m.	25/IV).	Öte	yandan	satıcı/sağlayıcı,	ASY	m.	25’in	üçüncü	ve	dördüncü	fıkralarında	belir-
tilen	yükümlülüklerini	yerine	getirirken	tüketiciye	ilave	bir	maliyet	yüklemeden	mahsuplaş-
ma	yöntemini	de	kullanabilir	(ASY	m.	25/V).	
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5. BÖLÜM

TÜKETİCİ UYUŞMAZLIKLARININ 
ÇÖZÜMÜ VE ARABULUCULUĞA 

UYGUNLUĞU

I. GENEL OLARAK 
Hukuk	Uyuşmazlıklarında	Arabuluculuk	Kanunu’nun	1.	maddesine	göre,	taraflar	üzerin-

de	tasarruf	yetkisi	bulunan	uyuşmazlıkların	çözümü	için	bir	alternatif	çözüm	yolu	olarak	
arabuluculuğa	başvurabilmektedir.	Bu	hüküm	dikkate	alındığında	uyuşmazlıkların	arabu-
luculuk	yöntemi	ile	çözülmesi	hem	başvuru	hem	de	sürecin	yürütülmesi	bakımından	ihti-
yaridir.	Arabuluculuğun	doğasına	uygun	olan	da	arabuluculuğun	ihtiyari	olmasıdır.	Ancak,	
kanun	koyucu	çözümü	medeni	yargının	görev	alanına	giren	bazı	uyuşmazlıklar	bakımından	
dava	açılmadan	önce	arabulucuya	başvuruyu	zorunlu	hale	getirmiş	ve	bu	hallerde	arabulu-
cuya	başvuru	zorunluluğunu	bir	dava	şartı	olarak	düzenlemiştir.	Hem	ihtiyari	arabuluculuğa	
hem	de	dava	şartı	arabuluculuğa	tâbi	uyuşmazlıklarda	arabulucunun	uyuşmazlık	hakkında	
karar	verme	yetkisi	yoktur.	

Arabulucu	 sadece	belirli	 yöntem	ve	 teknikler	 uygulayarak,	 tarafların	 arasındaki	 uyuş-
mazlığın	dava	yoluna	gitmeden	çözümüne	yardımcı	olmaktadır.	Başka	bir	 ifadeyle	arabu-
lucu,	taraflar	arasındaki	uyuşmazlığı	çözüme	kavuşturmayı	değil,	sorumlulukları	tamamen	
kendilerine	ait	olacak	şekilde	uyuşmazlığı	tarafların	çözmesine	katkı	sağlamaktadır.	Dolayı-
sıyla	taraflar	dilerse	her	iki	arabuluculuk	yönteminde	de	arabuluculuk	sürecini	sona	erdirip	
yargı	yoluna	başvurabilirler.	Bu	bağlamda,	dava	şartı	arabuluculuk,	sadece	bu	kapsamında	
kalan	uyuşmazlıklar	bakımından	arabuluculuk	sürecinin	başlatılmasına	 ilişkin	bir	 zorun-
luluk	olup,	sürecin	devam	ettirilip	ettirilmemesi	tamamen	tarafların	iradesine	tâbidir.	Ta-
raflar	 istedikleri	zaman,	süreci	sonlandırabilecekleri	gibi,	süreç	sonunda	anlaşmaya	varıp	
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varmamak	konusunda	da	tercih	hakkına	sahiptir.	Anlaşmaya	varılamaması	halinde	ise	uyuş-
mazlığın	çözümü	için	yargı	yoluna	başvurulması	mümkündür.	Arabulucuya	başvurulmamış	
olması	(dava	şartı	yokluğu)	sebebiyle	usulden	reddedilen	bir	davanın	dava	şartına	ilişkin	
eksikliğin	tamamlanmasından	sonra	tekrar	açılması	mümkündür.	Bu	yönüyle	dava	şartının	
yerine	getirilmemesi	sebebiyle	davanın	bir	kere	usulden	reddedilmiş	olması	uyuşmazlığın	
yargı	önüne	taşınmasına	engel	değildir.328

II. ARABULUCULUĞA ELVERİŞLİ UYUŞMAZLIKLAR

A. ARABULUCULUĞA ELVERİŞLİLİĞİN GENEL ÇERÇEVESİ

Arabuluculuğa	başvuru	ister	ihtiyari	arabuluculuk	isterse	dava	şartı	kapsamında	yapıl-
mış	olsun,	uyuşmazlığın	her	halde	arabuluculuğa	elverişli	 olması	 gerekir.	Türk	hukukun-
da	arabuluculuk	faaliyeti,	HUAK’ın	“Amaç	ve	Kapsam”	başlıklı	1.	maddesinin	2.	 fıkrasında	
belirtildiği	şekliyle	yabancılık	unsuru	taşıyanlar	da	dâhil	olmak	üzere,	tarafların	üzerinde	
serbestçe	tasarruf	edebilecekleri	iş	veya	işlemlerden	doğan	özel	hukuk	uyuşmazlıklarının	
çözümünde	 uygulanmaktadır.	 Bu	 düzenleme	 doğrultusunda	 kamu	 hukuku	 uyuşmazlık-
larının	arabuluculuk	 faaliyetinin	uygulama	alanı	dışında	bırakıldığı	söylenebilir.	Buna	 ila-
veten	madde	gerekçesinde	de	belirtildiği	gibi	arabuluculuğa	özel	hukuka	ilişkin	her	türlü	
uyuşmazlık	için	başvurulamayacak	olup	ancak	tarafların	üzerinde	serbestçe	tasarruf	ede-
bilecekleri,	 bir	 başka	 ifadeyle	 “sulh”	 olmak	 suretiyle	 sona	 erdirebilecekleri	 hukuk	 uyuş-
mazlıkları	 için	başvurulabilecektir.	Dolayısıyla,	bir	uyuşmazlığın	arabuluculuk	 faaliyeti	 ile	
çözüme	kavuşturulabilmesi	 için	öncelikle	o	uyuşmazlığın	kamu	hukuku	uyuşmazlığı	olup	
olmadığı	tespit	edilmeli,	ardından	özel	hukuka	ilişkin	olduğu	tespit	edilen	uyuşmazlıkların	
da	tarafların	üzerinde	serbestçe	tasarruf	edebileceği	iş	veya	işlemlerden	doğup	doğmadığı	
belirlenmelidir.

Arabuluculuğun	uygulama	alanı	belirlenirken	“Tarafların serbestçe tasarruf edebilecek-
leri iş veya işlem”	kavramına	verilecek	anlam	önemlidir.	Kanun’un	gerekçesinde	tarafların	
serbestçe	tasarruf	edebilecekleri	iş	veya	işlemlerin	tarafların	sulh	olmak	suretiyle	sona	er-
direbilecekleri	 uyuşmazlıklar	olduğu	belirtilmiştir.	Buna	 ilaveten	gerekçede,	 “kamu düze-
nine ilişkin olan ve dolayısıyla tarafların üzerinde serbestçe tasarrufta bulunmalarına ola-
nak vermeyen hukuki ilişkilerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulmasında, 
arabuluculuk kurumuna müracaat edilemeyecektir.” ifadesiyle,	tarafların	serbestçe	tasarruf	
edebileceği	iş	veya	işlemler	ile	uyuşmazlığın	kamu	düzenine	ilişkin	olup	olmaması	arasında	
da	bir	bağlantı	kurulmuştur.	Bu	nedenle	de	tarafların	serbestçe	tasarruf	edebileceği	özel	hu-
kuk	uyuşmazlıkları	belirlenirken	kamu	düzeni	kavramı	da	ele	alınarak	değerlendirilmelidir.	

Kamu	düzenini	yakından	ilgilendiren	ve	bu	yüzden	devlet	mahkemeleri	yerine	tarafla-
rın	iradesiyle	çözümlenmesi	uygun	olmayan	başka	bir	ifadeyle,	uyuşmazlığın	çözümü	için	

328	 	AYM	Kararı,	11.07.2018,	E.	2017/178,	K.	2018/82.
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mahkeme	kararına	mutlak	suretle	ihtiyaç	duyulan	uyuşmazlıkların	arabuluculuğa	elverişli	
olmadığı	söylenebilir.	Örneğin,	boşanma	veya	iflas	sonucunun	tarafların	anlaşması	suretiyle	
gerçekleştirilmesi	mümkün	değildir.	Bu	tür	uyuşmazlıklarda	mutlak	suretle	mahkeme	kara-
rına	ihtiyaç	duyulmaktadır.	

Kamu	düzenine	ilişkin	uyuşmazlıkların	kapsamı	belirlenirken	yargılama	faaliyeti	sırasın-
da	kamu	düzenine	ilişkin	olduğu	kabul	edilen	her	türlü	uyuşmazlık	arabuluculuğun	kapsa-
mı	dışında	tutulamaz.	Aksi	halde	arabuluculuğun	uygulama	alanı	Hukuk	Uyuşmazlıklarında	
Arabuluculuk	 Kanunu’nun	 amacı	 hilafına	 daraltılmış	 olur.	 Bir	 uyuşmazlığın	 arabuluculu-
ğa	elverişli	olması	bakımından	geçerlilik	 taşıyan	kamu	düzeni	kavramı,	devletin	üç	 temel	
erkinden	biri	olan	yargı	erkinin	kullanımının	tezahürü	olan	dava	yoluna	başvurulmuş	bir	
uyuşmazlık	bakımından	geçerlilik	taşıyan	kamu	düzeni	kavramından	içerik	ve	 işlev	 itiba-
riyle	 farklılık	gösterebilecektir.	Örneğin,	 taşkın	yapı	sahibinin	 iyi	niyetli	olup	olmadığının	
araştırılması	gereğinin	kamu	düzeninden	sayılması,	aynı	uyuşmazlık	arabulucunun	önüne	
geldiğinde	geçerli	 olmamalıdır329.	Tarafların	 serbest	 tasarrufunda	olmayan	uyuşmazlıklar,	
esasen	davanın	kabulünün	mümkün	olmadığı,	tarafların	üzerinde	sulh	olamayacağı	ve	kamu	
düzenini	yakından	ilgilendiren	uyuşmazlıklardır.	

Hukuk	Uyuşmazlıklarında	Arabuluculuk	Kanunu’nun	madde	1/II	hükmü	kamu	düzeni-
ne	ilişkindir.	Bu	nedenle	arabulucu	tarafından	da	kendiliğinden	dikkate	alınması	gerekir.	
Fakat	bu	hükmün	kamu	düzenine	ilişkin	olmasının	nedeni,	arabuluculuğun	sadece	tarafla-
rın	üzerinde	tasarruf	yetkisi	olan	uyuşmazlıklara	özgülenmiş	olması	değil,	bu	düzenleme	
ile	arabuluculuğa	başvurulacak	uyuşmazlıkların	sınırının	belirlenmiş	olmasıdır.	Başka	bir	
deyişle	bir	hukuki	işlemin	kamu	düzenine	ilişkin	olup	olmaması	tarafların	uyuşmazlık	ko-
nusu	üzerinde	 tasarruf	yetkisi	olup	olmaması	 ile	 ilgili	 bir	mesele	değildir.	Bu	 çerçevede	
HUAK	m.1/II	kapsamında	özel	hukuka	ilişkin	uyuşmazlıklar	için	arabuluculuğun	uygulama	
alanı	belirlenirken	şu	kıstastan	hareket	edilmelidir:	Taraflar	bir	uyuşmazlık	ile	ilgili	olarak	
kendi	özgür	iradeleri	ile	hareket	ederek	ve	mahkemenin	kararına	gerek	olmadan	hukuken	
korunan	bir	sonuç	elde	edebiliyorlar	ise	o	konunun	arabuluculuğa	elverişli	olduğu	kabul	
edilebilir330.	

B. TÜKETİCİ UYUŞMAZLIKLARININ ARABULUCULUĞA ELVERİŞLİLİĞİ

Tüketici	 uyuşmazlıkları,	 Tüketicinin	 Korunması	 Hakkında	 Kanun’un	 madde	 68/5	 ve	
madde	 73/A	 hükümleri	 çerçevesinde	 arabuluculuğa	 elverişlidir.	 Tüketicinin	 Korunması	
Hakkında	Kanun’un	madde	73/A	hükmü	her	ne	kadar	dava	şartı	arabuluculuğa	ilişkin	olsa	
da	bu	kapsamda	kalan	uyuşmazlıklar	bakımından	tarafların,	tüketici	hakem	heyetinin	görev	
alanına	giren	uyuşmazlıklar	da	dâhil	olmak	üzere	ihtiyari	arabuluculuk	yolunu	tercih	ede-
bilmeleri	eşyanın	tabiatı	gereğidir.	

329	 Bu	hususta	ayrıntılı	bilgi	 için	BULUR,	Alper:	6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve 
Uygulaması Hakkında Değerlendirmeler,	Prof.	Dr.	Ramazan	ARSLAN’a	Armağan,	C.	1,	Ankara	2015,	s.	499-514.

330	 ERMENEK,	 İbrahim;	 Dava Şartının Arabulucu Tarafından Kendiliğinden Dikkate Alınması Sorunu ve Bu 
Kapsamda Yapılan Hataların Düzeltilmesi,	YD	2020/4,	C.	46,	s.1042,	1043,	(s.1017	-1062).
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Tüketici	uyuşmazlıklarının	işaret	ettiğimiz	niteliği	tüketici	uyuşmazlıklarının	arabulucu-
luğa	elverişli	olup	olmadığı	ve	arabuluculuğa	elverişli	olması	halinde	bu	süreçte	tüketicinin	
korunmasının	mümkün	olup	olmadığı	sorununu	beraberinde	getirmektedir.	Bu	çerçevede	
mülga	4077	sayılı	Tüketicinin	Korunması	Hakkında	Kanun’un	yürürlükte	olduğu	dönemde	
Yargıtay,	Tüketicinin	Korunması	Hakkında	Kanun’un	kamu	düzenini	korumak	amacıyla	sevk	
edildiği	düşüncesinden	hareketle,	bu	alandaki	uyuşmazlıkların	ihtiyari	tahkime	elverişli	ol-
madığına	karar	vermişti331.			Yargıtay’ın	söz	konusu	kararından	sonra	yürürlüğe	giren	6502	
sayılı	Tüketicinin	Korunması	Hakkında	Kanun’un	madde	68/5	hükmünde	açıkça,	bu	madde	
hükmünün	tüketicilerin	ilgili	mevzuatına	göre	alternatif	uyuşmazlık	çözüm	mercilerine	baş-
vurmasına	engel	teşkil	etmeyeceği	belirtilmiştir.

6502	sayılı	Kanun’a	eklenen	73/A	maddesi	ile	tüketici	mahkemesinin	görev	alanına	gi-
ren	bütün	uyuşmazlıklar	için	dava	açılmadan	önce	dava	şartı	arabuluculuk	hükümleri	geti-
rilmiştir.	Bu	düzenleme	ile	kriter	olarak	doğrudan	doğruya	tüketici	mahkemelerinin	göre-
vine	giren	uyuşmazlıklar	dikkate	alındığından,	arabuluculuğa	elverişli	olmak	kaydıyla,	bu	
uyuşmazlığın	maddi	hukuk	bakımından	dayanağının	(sözleşme	ihlali,	fiili	uygulama,	seçim-
lik	hakların	kullanılması	veya	ayıp	dolayısı	 ile	uğranılan	zararların	 tazmini	gibi),	davanın	
usuli	niteliğinin	ve	cebri	icra	hukuku	alanına	ilişkin	olup	olmadığının	bir	önemi	yoktur.

Nihayet,	kanımızca,	 tartışmalı	olmakla	ve	 farklı	Yargıtay	kararları	bulunmakla	birlikte,	
İcra	ve	İflas	Kanunu’nda	düzenlenen	ve	tüketici	mahkemesinin	görev	alanına	giren	davalar	
bakımından	da	arabulucuya	başvuru	dava	şartıdır.	

III. DAVA ŞARTI ARABULUCULUK

A. DAVA ŞARTI ARABULUCULUĞUN GENEL ÇERÇEVESİ

Dava	 şartı	 arabuluculuğa	 ilişkin	 düzenlemeler,	 İş	Mahkemeleri	 Kanunu’nun	madde	 3,	
Türk	Ticaret	Kanunu’nun	madde	5/A	ve	Tüketicinin	Korunması	Hakkında	Kanun’un	madde	
73/A	hükümlerinde	yer	almaktadır.	Her	üç	düzenleme	de	“dava şartı olarak arabuluculuk” 
üst	başlığını	taşımaktadır.	Bu	bağlamda	dava	şartı	arabuluculuğa	ilişkin	ilk	düzenleme,	bazı	
iş	uyuşmazlıkları	hakkında	uygulanmak	üzere	İş	Mahkemeleri	Kanunu’nun	3.	maddesi	ile	
yapılmıştır.	İş	Mahkemeleri	Kanunu’nda	dava	şartı	arabuluculuğun	usulüne	ilişkin	özel	hü-
kümlere	de	yer	verilmiştir.	Bu	hükümler,	dava	şartı	arabuluculuğun	usulüne	 ilişkin	genel	
hüküm	mahiyetinde	bulunan	HUAK	m.	18/A	hükmünden	önce	uygulanacaktır.	

331 “Tüketicinin korunmasını amaçlayan 4077 Sayılı Kanunun kamu düzeni ile ilgili özel bir kanun olması, bu 
yasanın 22. maddesi tüketici sorunları hakem heyeti olarak bir hakeme heyeti oluşturulmasından, yasa ko-
yucunun böylece zımnen özel tahkim yolunu kapadığı, 23. maddesindeki bu kanunun uygulaması ile ilgili her 
türlü ihtilafın tüketici mahkemelerinde görüleceği şeklîndeki hükmünden, görevli mahkemenin yasa ile açıkça 
belirlendiği ve bu kanunun uygulanmasından çıkan ihtilafların mutlaka tüketici mahkemelerinde veya mikta-
ra göre tüketici hakem heyetlerinde bakılması gerektiği, tahkim yolu ile özel hakemler önünde görülemeyece-
ğinin kabulü gerekir”.	Yarg.	13.	HD.	25.9.2008	T	ve	3394/11120	K	sayılı	Kararı	için	bkz.	www.kazanci.com.
tr,	e.t:11.09.2012;	Bu	kararın	değerlendirilmesi	için	ERMENEK,	İbrahim;	Yargı Kararları Işığında Tüketici 
Sorunları Hakem Heyetleri ve Bu Alanda Ortaya Çıkan Sorunlara İlişkin Çözüm Önerileri,	GÜHFD,	 2013,	
17(2),	s.	602	vd.,	(ERMENEK-Tüketici).
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Ticari	 uyuşmazlıklar	 bakımından	 dava	 şartı	 arabuluculuğa	 ilişkin	 düzenlemeler,	 7155	
sayılı	Abonelik	Sözleşmesinden	Kaynaklanan	Para	Alacaklarına	İlişkin	Takibin	Başlatılması	
Usulü	Hakkında	Kanun’un	20’nci	maddesiyle	Türk	Ticaret	Kanunu’na	eklenen	5/A	madde-
sinde	yer	almaktadır.	Ayrıca	bu	Kanun	ile	HUAK’a	“Dava	Şartı	Olan	Arabuluculuk”	başlıklı	
18/A	maddesi	eklenerek	 ilgili	kanunlarda	arabulucuya	başvurulmuş	olmasının	dava	şartı	
olarak	kabul	edilmesi	durumunda	arabuluculuk	sürecine	uygulanacak	genel	hükümler	be-
lirlenmiştir.		Türk	Ticaret	Kanunu’nun	5/A	maddesi	ile,	dava	şartı	arabuluculuk	kapsamında	
kalan	uyuşmazlıklar	ve	arabuluculuğun	tamamlanması	gereken	zorunlu	süre	düzenlenmiş-
tir.	Bu	nedenle	ticari	uyuşmazlıklar	bakımından	TTK	m.5/A’da	düzenlenmeyen	hususlarda	
dava	şartı	arabuluculuk	hakkında	HUAK	m.18/A	hükmü	uygulanacaktır.	Bu	maddede	dü-
zenlenmeyen	hususlar	da	 ise,	HUAK’da	 yer	 alan	diğer	hükümler	hukuki	niteliğine	uygun	
düştüğü	ölçüde	uygulama	kabiliyeti	bulacaktır	(HUAK	m.18/A-20).

7251	sayılı	Hukuk	Muhakemeleri	Kanunu	ile	Bazı	Kanunlarda	Değişiklik	Yapılması	Hakkın-
da	Kanun ile 6502	sayılı	Tüketicinin	Korunması	Hakkında	Kanun’a	“Dava şartı olarak arabu-
luculuk”	başlığı	ile	eklenen	73/A	maddesi	ile	tüketici	uyuşmazlıklarında	dava	açılmadan	önce	
arabulucuya	başvurulmuş	olması	dava	şartı	haline	getirilmiştir.	Bu	düzenleme	çerçevesinde	
tarafların,	 istisnalar	dışındaki	 tüketici	uyuşmazlıkları	 ile	 ilgili	 olarak	 tüketici	mahkemesine	
başvurmadan	önce	arabulucuya	başvuru	zorunluluğunu	yerine	getirmeleri	gerekir.	Bu	düzen-
lemede,	önce	dava	şartı	arabuluculuk	kapsamında	kalan	uyuşmazlıklar	ile	onun	istisnalarına,	
daha	sonra	ise	arabuluculuk	ücretinin	ödenme	usulüne	yer	verilmiştir.	Bu	haller	dışında,	tüke-
tici	uyuşmazlıklarında	dava	şartı	arabuluculuk	da	HUAK	m18/A	hükmüne	tabidir.

Dava	şartı	arabuluculuğa	ilişkin	genel	usul	hükümleri	Hukuk	Uyuşmazlıklarında	Arabu-
luculuk	Kanunu’nun	18/A	maddesinde	yer	almaktadır.	Dava	şartı	arabuluculuğun	uygulan-
dığı	hallerde	(İşMK	m.	3;	TTK	m.	5/A;	TKHK	m.	73/A)	bu	yol	tüketilmeden	dava	açılması	
halinde,	açılan	dava	taraflara	süre	dahi	verilmeksizin	dava	şartı	yokluğu	nedeniyle	usulden	
reddedilmektedir	(HUAK	m.	18/A-2;	İşMK	m.	3/2).	Hukuk	Uyuşmazlıklarında	Arabulucu-
luk	Kanunu’nun	madde	18/A-2	hükmünde,	anlaşmaya	varılamadığına	ilişkin	son	tutanağın	
aslının	veya	arabulucu	tarafından	onaylanmış	suretinin	dava	dilekçesine	eklenmesi	zorun-
luluğunun	yerine	getirilmemesi	halinde,	bu	eksikliğin	giderilmesi	için	bir	haftalık	süre	veril-
mesi	öngörülmüştür.	Ancak	burada	süre	verilmesinin	amacı,	dava	şartı	arabuluculuğa	ilişkin	
eksikliğin	tamamlanması	olmayıp,	tamamlanmış	arabuluculuk	süreçlerindeki	anlaşamama	
son	tutanağın	aslının	veya	arabulucu	tarafından	onaylanmış	suretinin	dava	dilekçesine	ek-
lenmesi	zorunluluğuna	ilişkin	eksikliğin	tamamlanmasıdır.	Zira	ilgili	hüküm	açıkça	arabu-
lucuya	başvurulmaksızın	dava	açıldığının	tespiti	halinde	hiçbir	işlem	yapılmaksızın	davanın	
usûlden	reddedilmesi	gerektiğine	işaret	etmektedir.		

B. TÜKETİCİ UYUŞMAZLIKLARINDA DAVA ŞARTI ARABULUCULUK

7251	 sayılı	 Hukuk	 Muhakemeleri	 Kanunu	 ile	 Bazı	 Kanunlarda	 Değişiklik	 Yapılma-
sı	Hakkında	Kanun ile 6502	 sayılı	Tüketicinin	Korunması	Hakkında	Kanun’a,	 “Dava şartı 
olarak arabuluculuk”	başlığı	ile	eklenen	73/A	maddesi	ile	tüketici	uyuşmazlıklarında	dava	

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200728-14.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200728-14.htm
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6502.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200728-14.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200728-14.htm
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6502.pdf
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açılmadan	önce	arabulucuya	başvuru	zorunluluğu	dava	şartı	haline	getirilmiştir.	Bu	düzen-
leme	ile	tüketici	mahkemelerinin	görev	alanına	giren	uyuşmazlıklarda	dava	açmadan	önce	
arabulucuya	başvuru	dava	şartı	olmakla	birlikte,	bazı	uyuşmazlıklar	bu	kapsamın	dışında	
bırakılmıştır.	Tüketicinin	Korunması	Hakkında	Kanun’un	madde	73/A	hükmünde	bu	istis-
nalar	şu	şekilde	sayılmıştır:	

a. Tüketici	hakem	heyetinin	görevi	kapsamında	olan	uyuşmazlıklar.	
b. Tüketici	hakem	heyeti	kararlarına	karşı	yapılan	itirazlar,
c. TKHK	m.	73/6	kapsamında	olan	davalar,	
d. TKHK	m.	74	kapsamındaki	davalar,	
e. Tüketici	işlemi	mahiyetinde	olan	ve	taşınmazın	aynından	doğan	uyuşmazlıklar.

Tüketicinin	Korunması	Hakkında	Kanun’un	madde	73/A	hükmü	dikkate	alındığında,	
tüketici	uyuşmazlıkları	hakkında	dava	şartı	arabuluculuğun	kapsamının	belirlenebilmesi	
için	öncelikle	tüketici	mahkemelerinin	görev	alanına	giren	uyuşmazlıkların	belirlenmesi	
gerekir.	

Tüketici	uyuşmazlıklarının	çözümü	bakımından	Tüketicinin	Korunması	Hakkında	Kanun	
iki	görevli	mercii	belirlemiştir.		Bunlar	tüketici	mahkemeleri	ve	tüketici	hakem	heyetleridir.	
Medeni	yargı	alanındaki	bir	uyuşmazlığın,	bu	mercilerden	birisi	 tarafından	görülebilmesi	
için	bu	uyuşmazlıkların	bir	tüketici	işleminden	veya	tüketiciye	yönelik	bir	fiili	uygulamadan	
kaynaklanması	gerekir.	Bu	nedenle	 tüketici	uyuşmazlıklarında	dava	şartı	 arabuluculuğun	
kapsamı,	 tüketici	 uyuşmazlıklarının	 çözüm	yöntemleri	 ortaya	konulduktan	 sonra,	 detaylı	
olarak	ele	alınacaktır.

IV. TÜKETİCİ UYUŞMAZLIKLARININ 
ÇÖZÜM YOLLARI

A. TÜKETİCİ HUKUKU MEVZUATI UYARINCA TÜKETİCİ 
UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜ

1. Genel Olarak
Tüketici	hukukunun	kapsamının	belirlenmesi	ihtilafa	uygulanacak	kanun	hükümlerinin	

tespiti	bakımından	önem	arz	etmektedir.	Zira	TKHK	kapsamına	dâhil	bir	tüketici	işleminin	
bulunması	bu	Kanun	hükümlerinin	uygulanmasını	gerektirmektedir.	TKHK	m.66	vd.’nda	yer	
alan	hükümlerinde	tüketici	işlemlerinden	doğan	uyuşmazlıkların	çözüm	yolları	belirtilmiş-
tir.	TKHK	kapsamında	bir	uyuşmazlık	olduğunda	dava	konusunun	değerine	göre	 tüketici	
uyuşmazlıklarının	çözümünde	görevli	merciiler	tüketici	hakem	heyeti	veya	tüketici	mahke-
mesidir.	Dolayısıyla	TKHK’nın	kapsamı	belirlenirken	bu	işlemlerden	dolayı	ortaya	çıkabile-
cek	uyuşmazlıkların	da	ne	şekilde	çözüleceği	belirlenmiş	olmaktadır.			
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2. Kapsam
TKHK’nın	2’nci	maddesinde	bu	Kanun’un	“her türlü tüketici işlemi ile tüketiciye yönelik 

uygulamaları”	kapsadığı	belirtilmiştir.	Başka	bir	 ifadeyle	tüketici	hukuku	tüketici	 işlemle-
ri	 ile	 tüketiciye	yönelik	uygulamaları	kapsamaktadır.	Bir	hukuki	 fiilin	tüketici	hukukunun	
kapsamına	dâhil	olmasının	sonucu	ise	TKHK	hükümlerinin	o	hukuki	fiile	uygulanmasını	ve	
bu	fiil	dolayısıyla	ortaya	çıkabilecek	uyuşmazlıklarda	uyuşmazlık	konusunun	değerine	göre	
tüketici	 hakem	 heyetinin	 veya	 tüketici	mahkemelerinin	 görevli	 olmasını	 gerektirmesidir.	
TKHK’un	uygulama	alanını	belirleyen	bu	düzenlemeden	yola	çıkılarak	hangi	 sözleşme	ve	
uygulamaların	bu	kanun	kapsamına	dâhil	olduğunun	belirlenmesi	tüketici	uyuşmazlıkları-
nın	da	kapsamının	belirlenmesi	bakımından	önem	arz	etmektedir.		

3. Tüketici İşlemi Kavramı
TKHK’de	tüketici	sözleşmesi	tanımına	yer	verilmemiş	olup,	tüketici	işlemi	tanımlanmış-

tır.		Buna	göre	kanun	koyucu,	“Mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil ol-
mak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket 
eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, 
vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki 
işlemi” tüketici	işlemi	olarak	tanımlamıştır.	Tüketici	işlemlerinden	söz	edilebilmesi	için,	bir	
hukuki	işlemin	varlığı,	bu	hukuki	işlemin	konusunu	mal	veya	hizmet	sağlamanın	teşkil	et-
mesi	ve	bu	hukuki	işlemin	taraflarından	birinin	mesleki	veya	ticari	olmayan	amaçlarla	hare-
ket	eden	tüketici,	diğer	tarafın	ise	mesleki	veya	ticari	amaçlarla	hareket	eden	satıcı-sağlayıcı	
olması	gerekir332.	

TKHK	m.	3’te	tüketici333,	“Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya 
tüzel kişi” şeklinde	tanımlanmıştır.	Buna	göre,	tüketici	işlemi	bakımından,	işin	niteliği	hak-
kında	adi	 iş-ticari	 iş	ayrımı	yapılmadan,	o	 işlemin	 ticari	veya	mesleki	bir	amacın	gerçek-
leştirilmesi	için	yapılmamış	olması	önem	arz	etmektedir.	Nitekim	TTK.	m.	19/I’de	yer	alan	
istisnada	gerçek	kişi	 tacirlerin	 ticari	 işletme	ve	 faaliyeti	 ile	 ilgili	 olmayan	 işlerde	 tüketici	
oldukları	kabul	edilmektedir.	

Tüketici	 işleminin	mevcudiyeti	için	taraflardan	birinin	tüketici	olmasının	yanı	sıra,	diğer	
tarafın	da	satıcı-sağlayıcı	olması	şartı	aranmıştır.	TKHK	m.3’e	göre	satıcı,	“Kamu tüzel kişile-
ri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın 
adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi”, sağlayıcı	ise	“Kamu tüzel kişileri de 
dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanın 
adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,” ifade	etmektedir.	Bu	düzenlemeler	
çerçevesinde,	karşı	tarafın	tüketici	olması	koşuluyla	kamu	tüzel	kişilerinin	de	özel	hukuk	iş-
lemlerinde	satıcı-sağlayıcı	olarak	tüketici	işlemi	yapabilecekleri	anlaşılmaktadır.	Bu	çerçeve-
de,	elektrik,	su,	doğalgaz	abonelikleri	ister	kamu	tüzel	kişileri	isterse	özel	hukuk	tüzel	kişileri	
tarafından	sunulmuş	olsun,	bu	faaliyetler	her	halde	bir	tüketici	işlemine	vücut	vermektedir.	

332	 Bu	konu	hakkında	ayrıntılı	bilgi	için	bkz.	yuk.	Bölüm	II/J	
333	 Tüketici	kavramı	ayrıntılı	olarak	yuk.	Bölüm	II/İ açıklanmıştır.
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4. Tüketiciye Yönelik Uygulamalar Kavramı
6502	sayılı	Kanun’un	2’nci	maddesinde	Kanun	kapsamına	alınan	ikinci	unsur	tüketiciye	

yönelik	uygulamalardır.	Kanun’un	gerekçesinde	de	ifade	edildiği	üzere,	kamu	tüzel	kişileri	
de	dâhil	olmak	üzere	ticari	veya	mesleki	amaçla	hareket	eden	veya	onun	adına	ya	da	hesa-
bına	hareket	eden	gerçek	veya	tüzel	kişilerin,	tüketicilerle	sözleşme	imzalanmasından	önce,	
sözleşmelerin	kurulması	sırasında	ve	sözleşme	imzalanmasından	sonra	yaptıkları	uygula-
malar	bu	kanunun	kapsamında	ve	koruması	altındadır.	Saldırgan	satış	yöntemleri	ile	tüketi-
cilere	sözleşme	imzalatılması	bu	konunun	tipik	örneklerinden	birisidir.	

Tüketiciye	yönelik	uygulamalar	bakımından,	belirli	hizmetleri	özellikle	kendilerine	tanı-
nan	bir	imtiyaz	çerçevesinde	gerçekleştiren	girişimcilerin	(doğalgaz,	bankacılık,	telefon,	in-
ternet	vb)	uyuşmazlık	ortaya	çıktığı	anda	tarafların	hukuki	pozisyonlarına	bakmaksızın	tek	
taraflı	olarak	hizmeti	durdurabilme	veya	kalitesini	düşürebilme	yönünde	sahip	oldukları	fii-
li	imkânlar	önemli	bir	sorun	teşkil	etmektedir.	Bu	tip	hizmetlerin	sunumu	ve	bu	hizmetlerin	
sunumu	ile	bağlantılı	olarak	(ya	da	keyfi	olarak)	gerçekleştirilen	fiili	uygulamaların	ortaya	
çıkardığı	düşük	miktarlı	uyuşmazlıklar	karşısında,	tüketicilerin	mücadele	gücü	yetersizliği	
(ya	da	zafiyeti/isteksizliği)	bu	imkânın,	hizmet	sağlayıcıları	için	bir	sermaye	toplama	aracı-
na	dönüşmesine	neden	olmaktadır.	

Bu	kapsamda	Yargıtay’ın	satıcı	ve	sağlayıcıların	tüketici	hakem	heyetine	başvurmaksı-
zın	tüketici	aleyhine	ilamsız	icra	takibi	yapamayacaklarına	ilişkin	içtihadını334	ortadan	kal-
dırmak	üzere	7063	sayılı	Kanunla	Tüketicinin	Korunması	Hakkında	Kanun’un	68’nci	mad-
desinin	birinci	fıkrasına	eklenen	“Tarafların	İcra	ve	İflas	Kanunundaki	hakları	saklı	olmak	
kaydıyla“	şeklindeki	hüküm335,	bir	taraftan	tüketici	ile	girişimci	arasındaki	güç	eşitsizliğinin	
tüketici	aleyhine	daha	da	bozulmasına	neden	olmuş,	diğer	taraftan	da	hizmet	sağlayıcıları-
nın	işaret	ettiğimiz	fiili	uygulamaları	devam	ettirmesini	teşvik	etmiştir.	Bu	noktada	ortaya	
çıkan	cebri	icra	tehdidi,	bir	taraftan	tüketicinin	maddi	hukuk	bağlamında	sahip	olduğu	hak-
ları	kullanmasını	engellerken	diğer	taraftan	da	tüketiciyi	hak	aramaktan	caydırıcı	bir	fonk-
siyon	ifa	etmektedir.	Ayrıca	benzer	sorunlar,	ayıplı	mal	söz	konusu	olduğunda	tüketicinin	
ayıp	dolayısı	ile	uğradığı	zararların	büyümesi,	tüketicinin	ayıplı	mala	daha	fazla	katlanması	
ya	da	tüketicinin	seçimlik	haklarını	zamanında	kullanamaması	nedeniyle	kaçırdığı	fırsatlar	
bakımından	da	söz	konusudur.

5. Tüketici Hakem Heyetlerinin Görev Alanı
Tüketicinin	 Korunması	 Hakkında	 Kanun’un	 66	 vd.	 maddelerinde	 yer	 alan	 tüketici	

uyuşmazlıklarının	 çözüm	yollarından	 ilki,	 her	yıl	Ticaret	Bakanlığı	 tarafından	 çıkarılacak 

334 “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68.maddesinde belirlenen miktarın altında 
kalan uyuşmazlıklar için, icra takibi yapılmadan veya dava açılmadan önce tüketici hakem heyetine 
müracaat edilmesi zorunludur” Yargıtay 13. HD. 18.03.2015 T ve 10571/8738 K sayılı Kararı için 
bkz. www.kazanci.com.tr, e.t:12.02.2020.

335	 Bu	hükmün	Anayasa’ya	aykırılığı	ileri	sürülmüşse	de,	Anayasa	Mahkemesi,	statüsel	eşitlikten	hareketle	bu	dü-
zenlemenin	eşitlik	ilkesine	aykırı	olmadığı;	ayrıca	TKHK	m.68/1’e	eklenen	hükümden	tüketicilerin	de	yarar-
lanabileceği,	bu	nedenle	ilgili	düzenlemenin	Any	m.172’ye	aykırı	sayılamayacağı,	ilgili	düzenlemenin	Yasama	
Organın	takdir	yetkisi	kapsamında	kaldığı	gerekçeleri	ile	Anayasa’ya	aykırılık	talebinin	reddine	karar	vermiş-
tir.	Bkz.,	Any.	Mah.	14.11.2019	ve	99/83	K	sayılı	Kararı	için	bkz,	www.anayasa.gov.tr,	e.t:	30.06.2020.
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yönetmelikte	belirlenen	meblağa	kadar	olan	uyuşmazlıklarda	bağlayıcı	karar	verme	yetkisi-
ne	sahip	tüketici	hakem	heyetleridir.336	Doktrinde	hakem	heyetlerinin	hukuki	niteliği	tartış-
malı	olup,	mahkeme	vasfında	olmadığı	kabul	edilmektedir337.	Bizim	de	katıldığımız	görüşe	
göre,	tüketici	hakem	heyetleri,	verdikleri	kararların	bağlayıcılığı	da	dikkate	alındığında	zo-
runlu	tahkim	niteliğindedir338.	

2021	 itibariyle	Tüketici	Hakem	Heyetlerine	yapılacak	 	başvurularda,	değeri	7	bin	550	
Türk	Lirası’nın	altında	bulunan	uyuşmazlıklarda	İlçe	Tüketici	Hakem	Heyetleri,	Büyükşehir	
belediyesi	statüsünde	olan	illerde	7	bin	550	Türk	Lirası	ile	11	bin	330	Türk	Lirası	arasında-
ki	uyuşmazlıklarda	İl	Tüketici	Hakem	Heyetleri,	Büyükşehir	belediyesi	statüsünde	olmayan	
illerin	merkezlerinde	11	bin	330	Türk	Lirası’nın	altında	bulunan	uyuşmazlıklarda	İl	Tüke-
tici	Hakem	Heyetleri,	Büyükşehir	belediyesi	statüsünde	olmayan	illere	bağlı	ilçelerde	7	bin	
550	Türk	Lirası	 ile	11	bin	330	Türk	Lirası	arasındaki	uyuşmazlıklarda	 İl	Tüketici	Hakem	
Heyetleri	görevlidir.	Belirtilen	bu	meblağın	altında	kalan	uyuşmazlıklar	için	hakem	heyetine	
gidilmeksizin	tüketici	mahkemesinde	bir	dava	açılması	durumunda,	bu	davanın	dava	şartı	
yokluğu	nedeniyle	usulden	reddedilmesi	gerekir339.

B. TÜKETİCİ MAHKEMESİ İLE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ 
ARASINDAKİ İLİŞKİ

1. Tüketici Hakem Heyetinin Görevi Kapsamında Olan Uyuşmazlıklar
Ülkemizde	 tüketici	 uyuşmazlıklarının	 çözümü	 için	 iki	 basamaklı	 bir	 sistem	öngörülmüş	

olup	ilgili	yıl	için	geçerli	parasal	sınırın	altında	kalan	tüketici	uyuşmazlıkları	tüketici	hakem	
heyetlerinde	karara	bağlanır,	bu	karara	karşı	tüketici	mahkemeleri	nezdinde	itiraz	edilebilir.	
Diğer	tüm	uyuşmazlıklar	ise	doğrudan	tüketici	mahkemelerinde	dava	açılarak	karara	bağlanır.

TKHK	m.	66’ya	göre	Ticaret	Bakanlığı,	tüketici	işlemleri	ile	tüketiciye	yönelik	uygulama-
lardan	doğabilecek	uyuşmazlıklara	çözüm	bulmak	amacıyla	 il	merkezlerinde	ve	yeterlilik	
şartları	yönetmelikle	belirlenen	ilçe	merkezlerinde	en	az	bir	tüketici	hakem	heyeti	oluştur-
makla	görevlidir.	TKHK	m.	68’de	ise	hangi	tüketici	uyuşmazlıklarının	hangi	hakem	heyetine	
götürüleceğini	belirlemek	için	Tüketici	Hakem	Heyetlerinin	parasal	sınırları	belirlenmiştir.	

336	 Tüketici	hakem	heyetlerinin	görev	alanı	ile	ilgili	detaylı	bilgi	için	bkz,	ÖZSÖKER,	Gökberk;	Tüketici Hakem 
Heyetleri,	Ankara	2019,	s.	101	vd.

337	 “Buna göre, Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, yargı organlarının ve mensuplarının Anayasa’da belirtilen 
niteliklerine sahip değildirler. Bu nedenlerle başvuran Tüketici Sorunları Hakem Heyeti “mahkeme” niteliği 
taşımadığından, itirazın başvuranın yetkisizliği nedeniyle reddi gerekir”, Any.	Mah.	31.05.2007T	ve	53/51K	
sayılı	Kararı	için,	www.anayasa.gov.tr,	e.t:	13.11.2012.

338	 Detaylı	bilgi	için	bkz,	ERMENEK,	Tüketici,	s.571	vd.;	ATALI,	Murat:	6502 sayılı Kanun’un Tüketici Sorunları 
Hakem Heyetlerine İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi,	Prof.	Dr.	Ejder	Yılmaz’a	Armağan,	C.1,	Ankara,	
2014,	s.	397	vd.

339 “Hal böyle olunca, mahkemece, dava değerinin 6502 Sayılı yasanın 68. maddesi gereğince Tüketici Sorunları 
Hakem Heyetine başvuruda bulunmasını zorunlu kılan miktarda olduğu ve bu miktar için mahkemeye dava 
açılmasının yasa gereği mümkün olmadığı gerekçesiyle, davanın dava şartı noksanlığı (HMK 114-b maddesi} 
nedeniyle usulden reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı 
olup, bozmayı gerektirir” Y 13 HD,05.04.2019 T, 2016/15787 E ve 2019/4585 K sayılı Kararı için bkz, www.
kazanci.com.tr, e.t: 12.05.2020.

http://www.kazanci.com.tr
http://www.kazanci.com.tr
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Bu	maddede	belirtilen	parasal	sınırların	her	takvim	yılı	başından	geçerli	olmak	üzere,	o	yıl	
için	04.01.1961	tarihli	ve	213	sayılı	Vergi	Usul	Kanununun	mükerrer	298.	maddesi	hüküm-
leri	uyarınca	tespit	ve	ilan	edilen	yeniden	değerleme	oranında	artırılarak	uygulanması	da	
hükme	bağlanmıştır.	2021	yılı	için	yeniden	değerleme	oranına	göre	belirlenen	parasal	sınır-
lar	ve	başvuru	yapılacak	tüketici	hakem	heyetleri	aşağıdaki	tabloda	gösterilmiştir:

İlgili Parasal Sınırlara Göre Tüketici Uyuşmazlıklarında Yetkili Hakem Heyetleri (2021 Yılı)

7.550.00	TL	altında	bulunan	
uyuşmazlıklar İlçe	Tüketici	Hakem	Heyetleri

Büyükşehir	statüsünde	olan	
illerde

7.550.00	TL	ile	11.330.00	TL	
arasındaki	uyuşmazlıklar İl	Tüketici	Hakem	Heyetleri

Büyükşehir	statüsünde	olmayan	
illerin	merkezlerinde

11.330.00	TL’nin	altında	bulunan	
uyuşmazlıklar İl	Tüketici	Hakem	Heyetleri

Büyükşehir	statüsünde	olmayan	
illere	bağlı	ilçelerde

7.550.00	TL	ile	11.330.00	TL	
arasındaki	uyuşmazlıklar İl	Tüketici	Hakem	Heyetleri

Buna	göre	2021	yılı	için	değeri	11.330	Türk	Lirasının	altında	olan	tüm	tüketici	uyuşmaz-
lıkları	 tüketici	 hakem	heyetleri	nezdinde	karara	bağlanacak,	 verilen	karara	karşı	 tüketici	
mahkemesine	 itiraz	 yolu	 açık	 olacaktır.	 Bu	 sınırlar	 içerisinde	 kalan	uyuşmazlıklarla	 ilgili	
doğrudan	tüketici	mahkemelerinde	dava	açılamayacaktır.	Ayrıca	TKHK	m.	73/A-1/a	düzen-
lemesi	uyarınca	da	bu	kapsamda	kalan	uyuşmazlıklar	hakkında	dava	şartı	arabuluculuk	hü-
kümleri	uygulanmayacaktır.

6325	sayılı	HUAK’ın	18/A-18	maddesine	göre;	“Özel kanunlarda tahkim veya başka bir 
alternatif uyuşmazlık çözüm yoluna başvurma zorunluluğunun olduğu veya tahkim sözleş-
mesinin bulunduğu hâllerde, dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümler uygulanmaz.”	
Bu	hüküm	bağlamında	da	TKHK’de	belli	bir	miktarına	altındaki	tüketici	uyuşmazlıklarında	
Tüketici	Hakem	Heyetlerine	başvuru	zorunlu	tutulduğundan	ve	hakem	heyetlerine	başvu-
ru	alternatif	uyuşmazlık	çözüm	yollarından	olduğundan,	TKHK’nin	73/A	maddesi	hükmü	
gereğince	tüketici	hakem	heyetlerinin	görev	alanında	kalan	uyuşmazlıklarda	dava	şartı	ara-
buluculuk	hükümleri	uygulanmayacaktır.	Ancak	TKHK	m.	68/5	hükmü	nedeniyle	 ihtiyari	
arabuluculuk	yoluna	başvurmak	mümkündür.

2. Tüketici Mahkemelerinin Görev Alanına Giren Uyuşmazlıklar
TKHK	kapsamında	yer	alan	tüketici	uyuşmazlıklarının	çözümünde	bir	diğer	yol	ise	yu-

karıda	belirtilen	meblağın	üzerinde	kalan	uyuşmazlıklarda340	yetkili	olan	ve	tüketici	hakem	
heyetlerinin	verdikleri	kararlarda	itiraz	mercii	olarak	görev	yapan	tüketici	mahkemeleridir.	
Belirlenen	meblağın	üzerinde	kalan	ve	TKHK	kapsamında	yer	alan	tüketici	uyuşmazlıklarını	
çözmede	görevli	mercii	tüketici	mahkemeleridir341.	

340 “Tüketici hakem heyeti veya tüketici mahkemesinin görevli olup olmadığı hususu uyuşmazlığın tüketici ha-
kem heyeti veya mahkemeye başvuru tarihindeki değeri esas alınarak belirlenir”, Y.	13.	HD,	27.11.2017	T,	
2015/34217	E	ve	2017/11615K	sayılı	Kararı	için	bkz,	www.kazanci.com.tr,	e.t:12.05.2020.

341	 Tüketici	mahkemelerinim	görev	alanına	ilişkin	geniş	bilgi	için	bkz,	TOPUZ,	Gökçen;	Tüketici Mahkemeleri,	
Ankara	2018,	s.	35	vd.
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Tüketici	uyuşmazlıkları	bakımından	getirilen	dava	şartı	arabuluculuğa	ilişkin	düzenleme	
karşısında	tüketici	hakem	heyeti	miktarı	üzerinde	olan	ve	tüketici	mahkemesinin	görev	ala-
nına	giren	her	uyuşmazlık,	mutlak	ticari	dava	niteliği	taşısa	bile,	tüketici	uyuşmazlığından	
kaynaklanan	arabuluculuk	olarak	çözüme	kavuşturulacaktır.

3. Tüketici Uyuşmazlıklarında Arabuluculuğa İlişkin Bazı Özel Durumlar

a. Tüketici Hakem Heyetinin Görev Alanına Girmekle Birlikte İlamsız İcra Takibine 
Konu Edilmiş Uyuşmazlıklar
Tüketici	 hakem	 heyetinin	 görev	 alanı	 belirlenirken	 Tüketicinin	 Korunması	 Hakkında	

Kanun’un	68/1.	maddesi	ile,	tarafların	İcra	ve	İflas	Kanunu’ndan	kaynaklanan	hakları	saklı	
tutulmuştur342.	Bu	nedenle	ilamsız	icra	takibine	başvurulmaması	halinde	tüketici	hakem	he-
yetinin	görev	alanına	girecek	uyuşmazlıklar	bakımından,	icra	hukuku	prosedürü	içerisinde	
itirazın	 iptali	davası343,	borçtan	kurtulma	davası	ve	 istirdat	davası344	açılması	gerekirse	bu	
uyuşmazlıkların	çözümü	ile	tüketici	mahkemeleri	görevli	olduğundan	bu	halde	de	TKHK	m.	
73/A	kapsamında	dava	şartı	arabuluculuk	hükümleri	uygulanacaktır.	

b. Uyuşmazlığın Çözümünün Yargılamayı Gerektirmesi ya da Görevli Merciin 
Tespitinde Tereddüt Hasıl Olması
Yargıtay,	 taraflar	 arasındaki	 uyuşmazlık	 konusunun	parasal	 değeri	 tüketici	 hakem	he-

yetlerinin	görev	sınırı	kapsamında	kalsa	dahi,	taraflar	arasındaki	uyuşmazlığın	çözümü	bir	
muarazanın	giderilmesini	gerektiriyorsa,	muarazanın	giderilmesi	aynı	zamanda	yargılama-
yı	da	gerektirdiğinden,	bu	tip	uyuşmazlıkların	çözümünde	tüketici	mahkemelerinin	görevli	
olduğuna	karar	vermektedir345.

342 “Somut olayda, tüketici davalının davacı bankadan tüketici kredisi kullanmış olduğu, kendisine yapılan ih-
tarata rağmen borç taksitlerini ödemediği iddiası ile bankanın ilamsız icra takibinde bulunduğu ve borçlu 
davalının takibe itiraz ettiği, açılan davada mahkemece tüketici hakem heyetine başvurulmadığı gerekçesi ile 
sonuca gidildiği anlaşılmakla, mahkemenin yukarıda belirtilen kanun değişikliği nedeniyle 2004 Sayılı İcra ve 
İflas Kanunu hükümlerini uygulamak ve davanın esası yönünden bir karar vermesi gerekirken, yazılı şekilde 
karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kanun yararına bozma 
talebinin kabulü gerekir”, Y.	13	HD,	15.05.2019	T,	2018/3351E	ve	2019/6195	K	sayılı	Kararı	için	bkz,	www.
kazanci.com.tr,	e.t:	12.05.2020.	

343	 “Hal böyle olunca mahkemece, tüketici hakem heyetinin, itirazın iptaline ilişkin istem hakkında karar verme 
yetkisinin bulunmadığı gerekçesiyle tüketici hakem heyeti kararının iptaline karar verilmesi gerekirken, tüke-
tici hakem heyetinin bu konuda karar verme yetkisinin olup olmadığı da tartışılmaksızın yazılı şekilde karar 
verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir”, Y.13 HD 18.03.2015 T ve	10571/8738K	sayılı	Kararı	
için www.kazanci.com.tr, e.t: 12.05.2020.; aynı yönde,	HGK.	06.12.2018	T.	2017/13-570	E	ve	2018/1859	K	
saylı	Kararı	için	bkz,	www.kazanci.com.tr,	e.t:	12.05.2020.

344 “Davacı, kredi tahsis ücretinin davalıya iadesine yönelik hakem heyeti kararına istinaden başlatılan icra ta-
kibi sonucu yapılan ödemenin haksız olduğunu ileri sürerek ödediği bedelin davalıdan tahsili istemiyle eldeki 
davayı açmıştır. Mahkemece, davanın hakem heyeti kararına itiraz davası olduğu ve 15 günlük yasal süresi 
içerisinde açılmadığından davanın usulden reddine karar verilmiştir. Dava, hakem heyeti kararının iptali iste-
mine dair olmayıp İİK.’nun 72. maddesi gereğince açılan istirdat davasıdır. Mahkemece, davanın, hakem heye-
ti kararına itiraz davası olduğu şeklinde yorumlanarak yanlış gerekçe ile yazılı şekilde karar verilmiş olması 
usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir”, Y. 13 HD 29.03.2018 T, 2016/10780 E ve 2018/3790 K sayılı 
Kararı için bkz,. www.kazanci.com.tr, e.t: 12.05.2020.

345	 “Davacının talebi sadece paraya dair olmayıp muarazanın giderilmesi niteliğinde olduğu ihtilafın hukuki nite-
liği gereği yargılamaya tabi olduğu anlaşıldığından mahkemece işin esasına girilip karar verilmesi gerekirken 
yazılı gerekçe ile davanın usulden reddi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir”,	Y.	13	HD	08.02.2018	T,	
2017/5959	E	ve	2018/1462	K	sayılı	Kararı	için	bkz,.	www.kazanci.com.tr,	e.t:	12.05.2020.
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Yargıtay’a	 göre	 bir	 uyuşmazlığın	 tüketici	 mahkemeleri	 ile	 tüketici	 hakem	 heyetinden	
hangisinin	görev	alanına	girdiği	hususunda	bir	tereddüt	hasıl	olursa,	bu	uyuşmazlık	tüketici	
mahkemeleri	tarafından	çözülmelidir.	Zira	tüketici	hakem	heyetlerinin	görev	sınırı	ayrıca	ve	
özel	olarak	düzenlendiğinden,	tüketici	uyuşmazlıklarının	çözümünde	genel	görevli	mercii	
tüketici	mahkemeleridir346.

c. Belirsiz Alacak Davası ve Kısmi Davaya Konu Olacak Uyuşmazlıklar
Taraflar	arasındaki	uyuşmazlığın	medeni	yargı	bağlamında	belirsiz	alacak	davası	açmaya	

elverişli	olması	halinde,	davacının	(ya	da	başvurucunun)	talep	sonucunda	yer	verdiği	asgari	
tutarın	tüketici	hakem	heyetlerinin	görev	alanında	kalması	halinde	nasıl	bir	yol	izlenmesi	
gerektiği	meselesi	tartışmalıdır.	Meseleye	ilişkin	olarak	Yargıtay	13.	Hukuk	Dairesi,	bu	hal-
de	uyuşmazlığın	 çözümünün	 tüketici	mahkemesinin	görev	alanına	girdiği	 yönünde	karar	
vermişken347,	Hukuk	Genel	Kurulu	uyuşmazlığın	tüketici	hakem	heyeti	tarafından	çözülmesi	
gerektiği	yönünde	karar	vermiştir348.

Hukuk	Genel	Kurulu,	zararın	miktarının	belirli	olmaması	halinde	asgari	miktar	belirti-
lerek	tüketici	hakem	heyetlerine	yapılan	başvurularda;	tüketici	hakem	heyetlerinin	taleple	

346  Zira, ipoteğin fekki, tapu sicilinde işlem yapılmasını gerektirdiğinden, bu konuda karar verilmesi göre-
vi Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri`ne değil, somut uyuşmazlık yönüyle tüketici mahkemesine ait bulun-
maktadır. Ayrıca, ipoteğin fekki yönüyle dava değeri 350 TL masraf değil, dava dilekçesinde gösterilen ipotek 
bedeli olan 70.487 TL dir… Göreve dair az yukarda yer verilen kanun hükümlerinin bir bütün olarak değer-
lendirilmesi sonucu, 4077 Sayılı Kanun kapsamında bulunan bir uyuşmazlıkta, asıl olan tüketici mahkeme-
sinin görevli olmasıdır. TSHH`ne zorunlu olarak başvuruyu düzenleyen kanun hükmü, uyuşmazlığın değeri 
bakımından bir sınırlamayı içermektedir. Bunun anlamı, TSHH`nin görev alanının dar, tersine tüketici mah-
kemelerinin görev alanının ise daha geniş olduğudur. Göreve dair bir belirsizlik ve tereddüt halinde, istis-
nai kanun hükümlerinin dar yorumlanması gerektiğine dair hukukun genel ilkesi uyarınca, tüketici lehine ve 
TSHH`nin görevinin sınırlı olduğu gözetilerek, tüketici mahkemesinin görevli olduğunu kabul etmek gerekir” 
HGK 28.03.2012 T, 2012/13-23 E ve 2012/255 K.	sayılı	Kararı	için	bkz,.	www.kazanci.com.tr,	e.t:	12.05.2020.

347 “Eldeki davada, davacı davayı açarken, davalı bankadan kredi kullandığını kredi kullanırken kendisinden çe-
şitli adlar altında kesintiler yapıldığını ileri sürerek, belirsiz alacak davası olarak şimdilik 2.000,00 TL nın 
tahsiline ilişkin talepte bulunduğunu açıkça belirtmiştir. Mahkemece, dava değerinin 6502 Sayılı Kanun’un 68. 
maddesinde gösterilen hakem heyetine zorunlu başvuru sınırının altında kaldığı, HMK 107 gereği açılan be-
lirsiz alacak davalarında da, dava dilekçesinde asgari miktar olarak gösterilen ve değeri 3.000,00 TL nın al-
tında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetine başvuru yapılmadan tüketici mahkemesi nezdinde 
dava açılamayacağı, hakem heyetine başvurunun dava şartı olduğu kanaatine varıldığından HMK’nın 115/2 
maddesi gereğince dava şartı yokluğundan davanın reddine karar verilmiştir. Davacı davayı açarken fazlaya 
ilişkin haklarını saklı tutarak belirsiz alacak davası açmış olduğundan mahkemece, delillerin toplanarak işin 
esasına girilmesi gerekirken bu husus gözetilmeksizin hatalı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmiş 
olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.”	Yargıtay	13.	Hukuk	Dairesinin	13.04.2015	tarihli	ve	
2015/11230	E.,2015/11810	K.	sayılı	kararı	için	bkz,.	www.kazanci.com.tr,	e.t:	15.09.2020.

348	 Yargıtay	13.	Hukuk	Dairesinin	13.04.2015	tarihli	ve	2015/11230	E.,2015/11810	K.	sayılı	kararına	ilk	de-
rece	mahkemesi	tarafından	direnilmiş	ve	direnme	sonunda	HGK	şu	şekilde	karar	vermiştir:	“Tüm bu açık-
lamalar ışığında somut olay irdelendiğinde; davacı vekili belirsiz alacak davası şeklinde ileri sürdüğü alacak 
isteminde, talep tarihi itibariyle tüketici hakem heyetlerinin zorunlu görev sınırı dâhilinde bir değeri göster-
miş olup bu hâlde öncelikle tüketici hakem heyetine başvuruda bulunulması gereklidir. Bu aşama tamamlan-
maksızın dava açılması nedeniyle tüketici mahkemesinin dava şartı noksanlığından davanın reddine karar 
vermesi usul ve yasaya uygundur”, HGK	04.03.2020	T,	2017/13-551	E	ve	2020/239	K	sayılı	Kararı	için	bkz,.	
www.kazanci.com.tr,	e.t:	15.09.2020.
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bağlı	olduğunu,	ancak	inceleme	devam	ederken	zararın	miktarının	hakem	heyetinin	görevi-
ni	aşması	halinde,	hakem	heyetinin	görev	sınırını	aşar	şekilde	karar	veremeyeceğini	içtihat	
etmektedir349.	

Yargıtay,	kısmi	dava	açılması	(ya	da	kısmi	alacak	için	başvuru	yapılması)	halinde,	bu	uyuş-
mazlıkları	çözmekle	tüketici	mahkemelerinin	görevli	olduğu	yönünde	karar	vermektedir350.	
Kanımızca	da,	kesin	hükmün	kesin	delil	etkisi	dikkate	alındığında	bu	kararlar	yerindedir.

C. DAVA ŞARTI ARABULUCULUĞUN İSTİSNALARI

Tüketici	mahkemelerinde	görülen	uyuşmazlıklar	açısından	arabuluculuk	yoluna	başvur-
ma	dava	şartı	olarak	kabul	edilmiş	olmakla	birlikte,	bazı	tüketici	uyuşmazlıkları	bakımın-
dan	dava	açılmadan	önce	arabulucuya	başvuru	zorunluluğu	bulunmamaktadır.	Tüketicinin	
Korunması	 Hakkında	 Kanun’un	madde	 73/A	 hükmü	 dikkate	 alındığında,	 tüketici	 hakem	
heyetlerinin	görev	alanına	giren	uyuşmazlıklar	ile	tüketici	hakem	heyeti	tarafından	verilen	
kararlara	yapılan	itirazlar;	tüketici	işlemi	mahiyetinde	olan	ve	taşınmazların	aynına	ilişkin	
sonuç	doğuran	uyuşmazlıklar;	genel	tüketici	menfaatlerini	korumak	üzere	Bakanlık,	tüketici	
örgütleri,	tüketiciler	ile	ilgili	kurum	ve	kuruluşlar	tarafından	açılabilen	tespit,	önleme,	ayıplı	
malları	toplatma	ve	benzeri	hukuka	aykırılıkları	gidermek	için	açılabilen	davalar	(TKHK	m.	
73	ve	m.	74’te	işaret	edilen	davalar)	arabulucuya	başvuru	zorunluluğuna	tabi	değildir.		

1) Tüketici Hakem Heyeti Kararlarına Yapılan İtirazlar
TKHK’nin	“Karar	ve	karara	itiraz”	başlıklı	70.	maddesinin	üçüncü	fıkrasına	göre,	“Taraf-

lar, tüketici hakem heyetinin kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde 
tüketici hakem heyetinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine itiraz edebilir.”	TKHK’nin	
73/A	maddesi	gereğince,	tarafların,	Tüketici	Hakem	Heyetlerinin	kararlarına	karşı	yapacak-
ları	itirazlardan	önce	dava	şartı	arabuluculuk	hükümleri	uygulanmayacaktır.

349 “Tüketici hakem heyetleri kural olarak taleple bağlıdır. Bununla birlikte başvurunun yapıldığı tarihte uyuş-
mazlık miktarının tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olmadığı durumlarda Yönetmelik’in 22. 
maddesi hükmü çerçevesinde başvuru sahibinin hukuki ilişkiyi ve asgari bir miktarı belirtmesi ve inceleme 
sürecinde uyuşmazlık miktarının bilgi veya belgelerle tam olarak tespit edilmesi hâlinde talep edilen miktar-
dan daha fazlasına veya daha azına tüketici hakem heyetince karar verilebilir. Verilen kararın her hâlükârda 
68. maddede belirtilen parasal sınırlar dâhilinde olması gerekir”.	HGK,	29.11.2018	T,	2017/13-1707	E	ve	
2018/1805	K	K	sayılı	Kararı	için	bkz,.	www.kazanci.com.tr,	e.t:	12.05.2020.

350	 “Davacının uğradığı zarar ve gerçekte ödenmesi gereken bedel yargılama esnasında belirlenebilecek nitelikte 
olup, davacı tarafından fazlaya ilişkin hakları saklı tutularak dava açıldığına göre mahkemece, işin esası in-
celenerek sonuca göre bir karar vermesi gerekirken, değinilen bu husus gözardı edilerek hatalı değerlendirme 
ile yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.”,	Y	13.	HD	26.12.2019	
T,	2016/25089	E	ve	2019/2486	K	sayılı	Kararı	için	bkz,.	www.kazanci.com.tr,	e.t:	12.05.2020;	“Bu açıkla-
malar ışığında somut olay değerlendirildiğinde, dava dilekçesi ile fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak 5 ay 
geç teslim nedeniyle uğranılan 1.000,00 TL’lik zararını talep eden davacının talebini sınırlandırdığından söz 
edilmesi mümkün olmadığından, saklı tutulan fazlaya ilişkin talepleri arasında zarar miktarının yanında geç 
teslim edilen sürenin de var olduğu kabul edilmelidir”,	HGK	25.03.2015	T,	2013/13-2342	E	ve	2015/1066	K	
sayılı	Kararı	için	bkz,.	www.kazanci.com.tr,	e.t:	12.05.2020.
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2) TKHK m. 73/6 Kapsamındaki Davalar
TKHK	m.	73/6’ya	göre;	“Tüketici örgütleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Bakanlık; 

haksız ticari uygulamalar ve ticari reklamlara ilişkin hükümler dışında, genel olarak tüketici-
leri ilgilendiren ve bu Kanuna aykırı bir durumun doğma tehlikesi olan hâllerde bunun önlen-
mesine veya durdurulmasına ilişkin ihtiyati tedbir kararı alınması veya hukuka aykırı duru-
mun tespiti, önlenmesi veya durdurulması amacıyla tüketici mahkemelerinde dava açabilir.”	
Tüketici	örgütleri,	ilgili	kamu	kurum	ve	kuruluşları	ile	Bakanlık	tarafından	bu	madde	kapsa-
mında	açılacak	olan	davalardan	önce	dava	şartı	arabuluculuk	hükümleri	uygulanmayacaktır.

3) TKHK m. 74 Kapsamındaki Davalar
TKHK’nin	73/A	maddesine	göre,	TKHK’nin	“Üretimin veya satışın durdurulması ve malın 

toplatılması”	 başlıklı	 74’üncü	maddesi	kapsamında	olan	davalara	 ilişkin	uyuşmazlıklarda	
dava	şartı	arabuluculuk	hükümleri	uygulanmayacaktır.	Bahse	konu	maddeye	bakıldığında,	
madde	kapsamında	yer	alan	davalar	şunlardır:

Bakanlık,	tüketiciler	veya	tüketici	örgütleri	tarafından	satışa	sunulan	bir	seri	malın	ayıplı	
olduğunun	tespiti,	üretiminin	veya	satışının	durdurulması,	ayıbın	ortadan	kaldırılması	ve	
satış	amacıyla	elinde	bulunduranlardan	toplatılması	amacıyla	açılan	davalar.

Satışa	sunulan	seri	malın	ayıplı	olduğunun	mahkeme	kararı	ile	tespit	edilmesi	hâlinde,	
mahkeme	ayıbın	niteliğine	göre	malın	satışını	geçici	olarak	durdurma	veya	ayıbı	giderme	
kararları	verebilir.	Üretici	veya	 ithalatçı,	mahkeme	kararının	tebliğ	 tarihinden	itibaren	en	
geç	 üç	 ay	 içinde	malın	 ayıbını	 ortadan	 kaldırmakla	 yükümlüdür.	Malın	 ayıbının	 ortadan	
kalkmasının	imkânsız	olması	hâlinde	mal,	üretici	veya	ithalatçı	tarafından	toplanır	veya	top-
lattırılır.	Toplatılan	mallar	taşıdıkları	risklere	göre	kısmen	veya	tamamen	imha	edilir	veya	
ettirilir.	Bu	kapsamda	imha	edilen	malla	ilgili	tüketicinin	açacağı	davalar.

4) Tüketici İşlemi Mahiyetinde Olan ve Taşınmazın Aynından Doğan Uyuşmazlıklar
TKHK’nin	73/A	maddesi	gereğince,	tüketici	işlemi	mahiyetinde	olan	ve	taşınmazın	ay-

nından	doğan	uyuşmazlıklar	 ile	 ilgili	 dava	açılmadan	önce	arabuluculuğa	başvurulması	
dava	şartı	kapsamına	alınmamıştır.	TKHK	m.	3’te	yer	alan	“mal”	tanımı	gereğince,	“konut	
ve	 tatil	 amaçlı	 taşınmaz	mallar”	 da	 Kanunun	 tüketiciye	 tanımış	 olduğu	 koruma	 kapsa-
mındadır.	Bu	bağlamda	taraflardan	birinin	tüketici,	diğer	tarafın	bu	işi	ticari	veya	mesleki	
amaçlarla	yapan	satıcı	veya	yüklenici	olduğu	konut	ve	tatil	amaçlı	taşınmazların	aynından	
kaynaklanan	uyuşmazlıklarda,	örneğin	ön	ödemeli	konut	satış	sözleşmeleri	(TKHK	m.	40),	
devre	mülk	sözleşmeleri	(TKHK	m.	50)	ile	konut	finansmanından	(TKHK	m.	32)	kaynakla-
nan	tüketici	uyuşmazlıklarında	dava	açmadan	önce	dava	şartı	arabuluculuk	hükümleri	uy-
gulanmayacaktır.	Ancak	bu	noktada	dikkat	edilmesi	gereken	bu	sözleşmelerden	kaynak-
lanan	talep	hakkının	niteliğidir.	Ayni	bir	talep	varsa	arabulucuya	başvurulmazken,	şahsi	
bir	 talep,	 örneğin	 bir	 tazminat	 istemi	 söz	 konusu	 ise	 kuşkusuz	 arabuluculuk	 gündeme	
gelecektir.
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5) Arabuluculuk Ücreti
Arabuluculuk	ücreti,	tarafların	başvurdukları	arabuluculuk	yöntemine,	arabuluculuk	süre-

cinde	tarafların	anlaşıp	anlaşamama	durumlarına	göre	farklılık	arz	eder.	İhtiyari	arabuluculuk	
süreci	uyuşmazlığın	taraflarından	en	az	birinin	doğrudan	arabulucuya	başvurması	suretiyle	
başlamakta	(HUAK	m.	13/1),	arabuluculuk	süreci	sonunda	taraflar	anlaşsın	veya	anlaşmasın	
arabuluculuk	ücreti	her	halde	taraflarca	karşılanmaktadır	(HUAK	m.7/2).	Buna	karşılık	dava	
şartı	arabuluculuk	hükümlerine	tâbi	uyuşmazlıklarda,	taraflar	dava	açmadan	önce	arabulu-
culuk	bürolarına	başvurmakta	ve	arabuluculuk	süreci	büro	tarafından	görevlendirilen	arabu-
lucular	eli	ile	yürütülmektedir	(HUAK	m.	18/A-4).	Arabuluculuk	ücreti,	kural	olarak	sürecin	
anlaşma	ile	sonuçlanması	halinde	taraflarca	(HUAK	m.	18/A-12),	aksi	halde	iki	saate	tekabül	
eden	kısmı	Arabuluculuk	Asgari	Ücret	Tarifesi	Hükümlerine	göre	Bakanlıkça	karşılanmakta-
dır	(HUAK	m.	18/A-13).	Ancak	istisnaî	olarak	arabulucuya	başvuru	zorunluluğuna	tâbi	tüke-
tici	uyuşmazlıklarının	anlaşma	ile	sonuçlanması	halinde	dâhi	arabuluculuk	ücretinin	tüketici	
tarafından	ödenmesi	gereken	kısmı	Arabuluculuk	Asgari	Ücret	Tarifesi	Hükümlerine	göre	(iki	
saatlik	ücreti	aşmamak	üzere)	Bakanlık	tarafından	ödenmektedir	(TKHK	m.	73/A-3).	

Dava	şartı	arabuluculuğa	tabi	uyuşmazlıklarda	arabuluculuk	ücretinin	ödenme	şekli	Tüke-
ticinin	Korunması	Hakkında	Kanun’un	madde	73/A	hükmünün,	2,	3	ve	4.	fıkralarında	düzen-
lenmiştir.	TKHK	madde	73/A-2	hükmünde, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu-
nun 18/A maddesinin onbirinci fıkrası tüketici aleyhine uygulanmaz”	hükmüne	yer	verilmiştir.	

Hukuk	Uyuşmazlıklarında	Arabuluculuk	Kanunu	madde	18/A-11	hükmü	ise,	“Taraflar-
dan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabulu-
culuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, son tutanakta belirti-
lir ve bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından 
sorumlu tutulur. Ayrıca bu taraf lehine vekâlet ücretine hükmedilmez. Her iki tarafın da ilk 
toplantıya katılmaması sebebiyle sona eren arabuluculuk faaliyeti üzerine açılacak davalarda 
tarafların yaptıkları yargılama giderleri kendi üzerlerinde bırakılır”	şeklindedir.	Bu	düzenle-
meden	de	anlaşılacağı	üzere,	tüketici	ilk	toplantıya	katılmamış	olsa	dahi	tüketicinin	toplan-
tıya	katılmadığı	mutlaka	son	tutanakta	belirtilmelidir.	Ancak,	dava	sonunda	tüketicinin	haklı	
çıkması	onun	lehine	yargılama	giderine	hükmedilmesine	engel	değildir.	Bu	halde	tüketicinin	
yaptığı	yargılama	gideri	karşı	tarafa	yükletilir	(HMK	m.326/1).

TKHK	madde	73/A-3	hükmünde,	“Arabuluculuk faaliyeti sonunda taraflara ulaşılamama-
sı, taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması veya tarafların anlaşmaları ya da anla-
şamamaları hâlinde tüketicinin ödemesi gereken arabuluculuk ücreti, Adalet Bakanlığı büt-
çesinden karşılanır. Ancak belirtilen hâllerde arabuluculuk ücreti, Arabuluculuk Asgari Ücret 
Tarifesinin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin Birinci Kısmına göre iki saatlik ücret tutarını 
geçemez”	denilerek,	iki	farklı	ihtimal	düzenlenmiştir.	Buna	göre;

1.	Arabuluculuk	sürecinin	Kanun’da	öngörülen	nedenlerden	herhangi	birisi	ile	sona	er-
mesi	veya	süreç	sonunda	tarafların	anlaşamaması	hallerinde,	arabuluculuk	ücreti	Ba-
kanlık	tarafından	karşılanacaktır.	Arabuluculuk	sürecinin	tüketicinin	oturuma	katıl-
maması	nedeni	ile	sona	ermesi	de	bu	ihtimalin	kapsamı	içindedir.
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2.	Tarafların	arabuluculuk	süreci	sonunda	anlaşmaları	halinde,	taraflar	arabuluculuk	üc-
retinin	satıcı	veya	sağlayıcı	tarafından	ödenmesi	gerektiği	hususunda	anlaşmışlar	ise,	
arabuluculuk	ücreti	satıcı	veya	sağlayıcı	tarafından	ödenir.	Taraflar,	arabuluculuk	üc-
retinin	tüketici	tarafından	ödenmesi	konusunda	anlaşmışlar	veya	arabuluculuk	ücreti	
Kanun	gereği	yarı	yarıya	ödenmesi	gerekiyorsa,	tüketici	tarafından	ödenmesi	gereken	
ücret	Arabuluculuk	Asgari	Ücret	Tarifesine	göre	Bakanlıkça	karşılanır.	Ancak,	Bakan-
lık	tarafından	ödenmesi	gereken	ücret	iki	saatlik	ücreti	geçemez.	Burada,	iki	saatlik	
toplam	ücretin	tek	taraf	dikkate	alınarak	hesaplanması	gerekir.	Bu	miktar	2021	yılı	
için	en	fazla	340	TL’dir.	

TKHK	madde	73/A-4	hükmü	ise,	arabuluculuk	faaliyeti	sonunda	açılan	davanın	tüketici	
lehine	sonuçlanması	hâlinde	arabuluculuk	ücretinin	6183	sayılı	Kanun	hükümlerine	göre	
davalıdan	tahsil	olunarak	bütçeye	gelir	kaydedilmesine	ilişkindir.	Ancak	bu	hüküm,	lafzın-
dan	hareket	edildiğinde	yanlış	anlaşılmaya	müsaittir.	Zira	tüketici,	tüketici	mahkemelerinde	
davacı	veya	davalı	olabilir.	Hukuk	Muhakemeleri	Kanunu’na	göre	yargılama	giderleri	dava-
da	haksız	çıkan	tarafa	yükletilir	(HMK	m.	326/1).	Buna	göre,	tüketicinin	davalı	olup	dava	
sonunda	haklı	çıkması	halinde	yargılama	giderlerinin	davalıdan	tahsil	edilmesi	işaret	etti-
ğimiz	HMK	hükmüne	uygun	olmadığı	gibi	Anayasa’nın	172.	maddesi	ile	de	uyumlu	değildir.	
Bu	nedenle düzenlemenin	amacından	hareket	edilerek	TKHK	madde	73/A-4	hükmünde	yer	
alan “davalıdan”	ibaresi	“satıcı veya sağlayıcıdan”	şeklinde	anlaşılmalıdır.		
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6. BÖLÜM

UYGULAMALAR

UYGULAMA 1
GENEL BİLGİLER 

Pelin	ev	hanımıdır.	Diğer	 taraf	olan,	ABC	araç	 firmasından	8	ay	önce	bir	araç	
satın	almıştır.	Satın	aldığı	araç			3	ay	önce	şiddetli	bir	yağış	sonucunda	sele	kapıl-
mıştır.	Pelin	hanım	satın	aldığı	aracın	sele	kapılması	sonucu	firmanın	servisi	tara-
fından	tamir	edildiğini,	aracın	bu	kez	12	defa	arıza	yaptığını,	aracın	ayıplı	olduğu-
nu,	devamlı	arızalar	verdiğini	ileri	sürerek	aracın	yeni	bir	araçla	değişimi	talebi	ile	
arabulucuya	başvurmuştur.

ABC	araç	satış	firması;	Türkiye’ye	yurt	dışından	araç	getirerek	satmaya	yetkili	
olan	büyük	ve	piyasada	çok	bilinen	bir	firmadır.	Aracın	sele	kapılmasından	sonraki	
süreçle	alakalı	olarak	sorun	yaşanmış	olabileceğini,	satışla	ilgili	bir	durum	söz	ko-
nusu	olmadığını	dolayısı	ile	aracın	yeni	bir	araç	ile	değişiminin	istenemeyeceğini	
belirtmektedir.	

ÖZEL BİLGİLER

Pelin Hanım
Yönetmelik	uyarınca	servis	istasyonlarının	ayrı	bir	tüzelkişiliği	olsa	dahi	imalat-

çı-üretici	ve	/veya	ithalatçılar,	satış	sonrası	hizmetlerin	sağlanmasından	ve	yürü-
tülmesinden	servis	istasyonlarının	ile	birlikte	müştereken	ve	müteselsilen	sorum-
lu	olduklarını	vekili	aracılığı	ile	öğrenmiştir.	Sele	kapılan	aracının	tamir	edilmesine	
rağmen	12	kez	arıza	yaptığına	dair	servis	iş	emirleri	mevcuttur.	



TÜKETİCİ HUKUKUNDA UZMAN ARABULUCULUK

128

Müzakere Pozisyonu
Her	sabah	okula	çocuğunu	araba	ile	götürmek	zorunda	olan	Pelin	Hanım	sürekli	

olarak	aynı	arızlar	nedeni	ile	sorun	yaşamakta,	taksi	tutmak	zorunda	kalmakta	ve	
ciddi	zaman	kaybına	uğramaktadır.

ABC Satış Firması
Uyuşmazlığa	 konu	 araçtaki	 arızaların	 tamamının	 aracın	 sele	 kapılmasından	

sonra	oluştuğunu,	aracın	üretiminde	açık	veya	gizli	ayıp	bulunmadığını,	üretim	sı-
rasında	mevcut	olmayan	daha	sonra	başka	etkenlerle	oluşan	ayıplardan	satıcının	
veya	üreticinin	 sorumlu	olamayacağını,	 süresinde	 ihbarda	bulunulmadığını	 aynı	
neden	ile	araç	değişimi	istenemeyeceğini	belirtmektedir.	

Müzakere Pozisyonu 
Garanti	Belgesi	Uygulama	Esaslarına	Dair	Yönetmeliğin	15.	maddesinde	“ima-

latçı-üretici	ve	/veya	ithalatçılar,	garanti	belgesi	ile	sattıkları	malların	bakım	ona-
rım	ve	kullanımına	ilişkin	satış	sonrası	servis	hizmetlerini	yeterli	olarak	vermek	ve	
bunun	için	gerekli	tedbirleri	almak	zorundadır.”	Düzenlemesinin	mevcut	olduğu-
nu,	sele	kapılan	aracın	tamir	edilmesine	rağmen	12	kez	arıza	yaptığını,	buna	ilişkin	
servis	kayıtları	olduğunu	servis	işlemlerinde	ayıplı	hizmet	verildiğini	6502	sayılı	
Kanun’un	ilgili	maddesi	gereğince	ayıplı	hizmet	karşısında	tüketicinin,	malın	ayıp-
sız	misliyle	değiştirilmesi,	

UYGULAMA 2 
GENEL BİLGİLER

Harun	B	45	yaşında	ve	avukattır.	Evinin	kapısını	değiştirmek	için	CDE	Firma-
sıyla	anlaşmıştır.	Kapı	anlaşılan	firma	tarafından	süresinde	yapılarak	montaj	yapıl-
mıştır.	Ancak	hatalı	olarak	montaj	yapılmıştır.	Keza	kapı	kilitlenme	yapılmadan	net	
kapanmamaktadır.	Akşam	eve	geldiğinde	sorunu	tespit	eden	Avukat	Harun,	aynı	
anda	firma	sahibi	olan	Ceyda	Hanım	ile	iletişime	geçmiş	montajın	hatalı	yapıldığı-
nı	ve	düzeltilmesi	gerektiğini	bildirmiş,	Ceyda	Hanım	ertesi	sabah	montajı	yapan	
işçileri	gönderip	düzeltileceğini	bildirmiştir.	Ancak	montaj	 için	ertesi	gün	 işçiler	
gelmemiştir.		Avukat	Harun	dava	açmak	maksadı	ile	arabulucuya	başvurmuştur.	

ÖZEL BİLGİLER

Harun Bey 
Harun	bey,	45	yaşında	ve	avukattır.	Evinin	kapısını,	bu	konuda	iyi	olduğunu	dü-

şündüğü	CDE	firmasına	yaptırmıştır.	Ancak	işin	tesliminden	sonraki	kontrolde	ka-
pının	kilitlenmediğinden	kapanmadığını	fark	etmiştir.	Bu	şekilde	kullanamayacağı	
için	vakit	kaybetmeden	firmaya	durumu	telefonla	arayarak	bildirmiştir. 
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Müzakere Pozisyonu
Akşam	eve	geldiğinde	durumu	fark	eden	Harun	bey;	ihbar	süresi	içinde	firmaya	

durumu	bildirmiştir.	Ancak	aradan	20	gün	geçmesine	rağmen	kimse	gelmemiş	ve	
kapı	onarımı	yapılmamıştır.	Hizmetin	ve	malın	ayıplı	olduğu	ve	süresinde	ihbar	da	
bulunduğu	için	dava	açmak	istemektedir.

Ceyda Hanım
CDE	firmasının	sahibidir	ve	işinde	başarılıdır.	Çoğu	müşterisi	firmanın	yaptığı	

işlerden	memnun	kalmaktadır.	Avukat	Harun	beyin	işinde	hata	yapıldığı	öğrenmiş	
ve	işçilerini	azarlamıştır.	İşçilerde	kendisinin	verdiği	aynı	günlü	pek	çok	iş	olması	
ve	işi	süresinde	teslim	etmek	için,	daha	hızlı	iş	yaptıklarını	söylemişlerdir.	

Müzakere Pozisyonu 
Hatanın	şekli	itibarı	ile	işi	yeniden	yapmak	gerektiğini	düşünmektedir.	Tekrar	

yapılmasının	maliyetli	 olacağını	 düşündüğü	 için	 tekrar	 yapmak	 istememektedir.	
İnternetten	bu	konuda	araştırma	yaparak,	birkaç	bilgi	öğrenmiştir.	Kendisine	ya-
pılan	ihbarın	telefonla	olması	ve	yazılı	olmaması	nedeniyle	ispat	edilemeyeceğini	
düşünmektedir.	Kaldı	ki	kapı	teslim	edilmiş	ve	çalışmaktadır.	Sürekli	kilitli,	olması-
nın	ayıp	sayılmaması	da	söz	konusudur.	

UYGULAMA 3
GENEL BİLGİLER

Ahmet	A	28	yaşında	ve	sağlık	görevlisidir.	Banka	kredisi	 ile	o	bir	FRD	marka	
araç	satın	almıştır.	Ancak	aracı,	tüm	işlemleri	tamamlandığı	gün	yetkili	satıcıdan	
teslim	aldıktan	sonra	evine	döner	iken	aracın	yokuş	çıkarken	devir	almadığını	ve	
son	noktada	stop	ettiğini	ve	tekrar	çalıştırmak	gerektiğini	fark	etmiştir.	Eve	geldi-
ğinde	evdekilerin	yeni	heyecanı	üzerine		 	durumu	kimseye	anlatmamıştır.	Ancak		 	
aralılarla	kullandığı	aracındaki	söz	konusu	sorunları	20.	günün	sonunda	avukatına	
bildirerek	 ihtarname	 düzenlenmesini	 istemiştir.	 Aracından	 istediği	 performansı	
alamayan	Ahmet	Bey	bedelin	aynen	iadesini	istemektedir.	

ÖZEL BİLGİLER

Ahmet Bey 
Ahmet	bey,	28	yaşında	ve	sağlık	görevlisidir.	Güvendiği	bir	firmadan	yeni	doğan	

çocuğunu	her	gün	bakıcısına	bırakmak	için	satın	almıştır.	Ancak	araç	özellikle	yo-
kuşta	devir	almamakta	ve	sorun	çıkarmaktadır.	Bu	şekilde	kullanamayacağı	 için	
avukatı	aracılığı	 ile	 ihtar	keşide	etmiştir	parasını	alıp	başka	bir	araç	almak	 iste-
mektedir.	Keza	kredi	çekmiştir.	
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Müzakere Pozisyonu
Araç	ayıplı	olarak	üretilmiştir.	Avukatı	aracılığı	ile	firmaya	durumu	bildirmiştir.	

Ancak	aracı	satan	firma	aksaklıkların	ayıp	olmadığını	giderilebileceğini	bildirmiş-
tir.		Halen	aracı	kullanmaktadır.	Dava	açıp	bedel	talep	edecektir.	

FRD Firması 
FRD	 firması	yetkili	 satıcı	 firmadır.	Her	gün	onlarca	araç	 satışı	 ve	 teslimi	ger-

çekleştirmektedir.	Araç	teslimi	yapıldıktan	sonra	kendilerine	ihtarname	geldiğinde	
Ahmet	beyi	arayarak	belirtilen	arızayı	giderebileceklerini	bildirmişlerdir.	

Müzakere Pozisyonu 
Sorunun	 şekli	 itibarı	 ile	 ayıp	 olmadığını,	 giderebilmek	 yönünde	 talepte	 bu-

lundukları	 halde	 Ahmet	 Bey	 	 	 aracı	 firmaya	 getirmemiş	 ve	 bu	 konuda	 istemde	
bulunmamıştır.	 Araç	 bedelini	 iade	 etmek	 istememektedirler.	 Keza	 ihtarın	 süre-
sinde	olmadığı	ve	yasa	gereği	2	gün	içinde	ihbarda	bulunulmadığı	açıkça	belli	ol-
mayan	ayıpta	dahi	aracın	8	gün	içinde	incelenmesi	ve	ihtar	çekilmesi	gerektiğini	
düşünmektedirler.

UYGULAMA 4 
GENEL BİLGİLER 

Eylül	Yener;	2018	yılında	son	model	bir	buzdolabı	aldı.	Tam	iki	yıl	sonra	buzdo-
labının	dondurucu	kısmının	eritmeye	başlamasıyla	şok	yaşayan	E.Y.,	durumu	yet-
kili	servise	bildirdi.	Servis	tarafından	yapılan	inceleme	neticesinde	fanında	sorun	
olduğu	gerekçesi	ile	buzdolabına	yeni	fan	takıldı.	2020	yılında	aynı	sorunu	yaşayan	
E.Y.,	bir	kez	daha	yetkili	servisin	kapısını	çaldı.	Servisin	müdahalesiyle	buzdolabı	
çalıştı.	Ancak	bir	ay	sonra	yine	aynı	hatayı	veren	buzdolabı	servise	götürüldü.	Mü-
dahalenin	ardından	eve	getirilen	buzdolabı	aynı	ay	içerisinde	yine	bozuldu.	Beyaz	
eşya	mağazası	yetkililerine	derdini	anlatamayan	E.Y.,	son	olarak	geçen	ay	buzdola-
bını	aynı	şikayetle	servise	götürdü.	Bu	kez	öfkelenen	E.Y.,	buzdolabında	gizli	ayıbın	
olduğunu	öne	sürerek	tamiratı	yapılan	ürünü	teslim	almadı.	Dava	açmak	istemek-
tedir,	öncesinde	arabulucuya	başvurmuştur.	

ÖZEL BİLGİLER

Eylül Yener
E.Y.,	sürekli	ihtiyaç	duyulan	ve	bir	evdeki	zorunlu	cihaz	olan	buzdolabının	her	

defasında	düzeleceği	umuduyla	oyalandığını,	üründe	bulunan	gizli	ayıp	nedeniyle	
çok	pahalıya	aldığı	buzdolabı	için	ödediği	tamirat	bedelinin	iadesi	ile	buzdolabının	
tam	olarak	tamir	edilmesini	istemektedir.	
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Müzakere Pozisyonu 
E.Y.’nin	 firmadan	 satın	 aldığı	 buzdolabının	 soğutma	 işlevini	 yerine	 getireme-

mesi	nedeniyle	2020	yılında	üç	kez	yetkili	servislere	başvurmuş,	en	son	yine	aynı	
sorunun	giderilememesi	üzerine	malı	teslim	almak	istemeyerek	Kenan	Bey’e	gön-
derdiği	ihtarname	ile	zararının	giderilmesini	talep	ettiği	hatırlatıldı.	Kanun	gereği	
satıcının	sattığı	ürünün	onarımını	yetkili	servisler	eliyle	yürütülmesi	halinde	arıza-
nın	giderilememesi	durumunda	üretimden	kaynaklı	gizli	ayıp	mahiyetindeki	arıza	
yönünden	satıcının	ağır	kusurlu	olduğunu	bilmektedir.

ÖZEL BİLGİLER

Kenan Bey
Kenan	Bey	X	semtinde	SMC	 firmasının	ürünlerini	 satan	bir	mağaza	sahibidir.	

Satılan	 ürünlerin,	 Ürünler	 yetkili	 serviste	 kontrol	 edilmesi,	 devreye	 alınması	 ve	
tamiratı	 yetkili	 servislerde	yapılması	 yönünde	 satış	 anında	müşterilere	bilgi	 ve-
rilmekte	ve	garanti	belgesi	teslim	edilmektedir.	Bu	olaydan	ürün	servisten	teslim	
alınmayınca	haberi	olmuştur.

Gizli Bilgiler 
Serviste	yapılan	işlemlerden	satış	acentesi	olarak	sorumluluğu	olmuştur.	Ürünü	

sattığı	tarihten	bu	yana	2	yılın	üzerinde	zaman	geçmiştir.	Ürün	1	yıl	garantili	ola-
rak	satış	yapılmıştır.	Ayıp	gizli	olsa	bile	saklanmış	bir	ayıp	olmadığından	sorumlu	
olmadığını	düşünmektedir.

UYGULAMA 5
GENEL BİLGİLER

Ahmet	Öztürk	Ankara’da	bir	bankada	çalışmaktadır.	Çocuk	iken	geçirdiği	kaza	
nedeni	ile	yüzünde	bir	yanık	izi	bulunmaktadır.	Bu	sebeple,	ATB	hastanesinde	ça-
lışan	Mehmet	Bey	ile	estetik	operasyon	yapılarak	izin	yok	edilmesi	konusunda	an-
laşılmıştır.	Ameliyat	 ile	yanık	 izinin	 tamamen	yok	edilmesi	karşılığında	200.000	
TL	ödenmesine	karar	verilmiş,	peşinen	60.000	TL	hastaneye	ödenmiştir.	Yapılan	
ameliyat	 Ahmet	Öztürk	 çıkan	 sonuçtan	 hiç	memnun	 kalmamış,	 Bakiye	 ödemeyi	
yapmamış	ve	hastane	ile	doktora	karşı	dava	açmak	üzere	avukatı	ile	anlaşmıştır.

ÖZEL BİLGİLER

Ahmet Öztürk
35	 yaşında	 ve	 bankada	 gişe	 memuru	 olarak	 çalışan	 Ahmet	 Bey	 sürekli	 göz	

önünde	olması	nedeni	ile	yüzündeki	yara	izinden	kurtulmak	istemektedir.	Ancak	
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ameliyattan	1ay	geçmesine	rağmen	yüzündeki	görüntüden	memnun	değildir.	 İs-
tediği	sonucu	alamamıştır.		Ameliyat	bedelini	tam	olarak	ödemek	istememektedir.	
Avukat	ile	görüşüp	anlaşmıştır.	

Müzakere Pozisyonu 
Ahmet	Öztürk	yapılan	ameliyattan	sonra	yüzündeki	görüntü	ilk	halinden	iyidir	

ancak	istediği	sonuç	değildir.	Bu	ameliyata	büyük	umut	bağlamıştır.	Yasal	düzen-
leme	 gereği	 Hastane	 ve	 doktorun	 aynı	 şekilde	 sorumlu	 olduklarını	 öğrenmiştir.	
Bedelin	 kalanını	 bu	 nedenle	 ödemeyebileceğini	 aynı	 zamanda	manevi	 tazminat	
alabileceğini	düşünmektedir.	

ATB Firması 
Ankara’da	ünlü	bir			hastane	olan	firma	söz	konusu	ameliyat	için	gerekli	onam-

ların	alındığını,	ameliyatın	başarılı	olduğunu,	bu	nedenle	kendilerinin	bir	sorumlu-
luğu	bulunmadığını	ayrıca	sigortaları	olduğunu	ve	hastanenin	bakiye	140.000	TL	
bedeli	almak	üzere,	işleme	başlaması	gerektiğini	düşünmektedir.	

Mehmet Bey 
Ahmet	bey	ile	yaptığı	ve	olan	izah	ettiği	şekilde	bir	ameliyat	yaptığını,	ameliya-

tın	başarılı	geçtiğini	sonucun	olumlu	olduğunu	tıbbi	bir	hata	olmadığını	bu	neden-
le	Ahmet	beyin	açacağı	davayı	kaybedeceğini	düşünmektedir.	

UYGULAMA 6
GENEL BİLGİLER

İzmir’de	yaşayan	Avukat	Ayşe	Hanım	boşanma	davasında	vekillik	yapmak	ve	bo-
şanma	davasından	kaynaklı	eşya	ve	tazminat	davası	açmak	üzere	müvekkili	Songül	
Hanım	ile	anlaşmıştır.	Dava	masraf	ve	bir	kısım	peşin	ücret	alarak	göreve	başlamıştır.	
Boşanma	davası	öngörülenden	1,5	yıl	daha	uzun	sürmüştür.	Buna	bağlı	eşya	ve	taz-
minat	davası	da	uzamış	ancak	sonunda	200.000	TL	tazminat	ve	eşya	bedeli	öden-
mesi	yönünde	mahkeme	tarafından	hüküm	kurulmuştur.	Bu	arada	Boşanma	davası	
kesinleşmiştir.	Avukat	Ayşe	Hanım	davanın	nihayetinde	Songül	Hanım	ile	anlaştığı	
ücreti	talep	etmiş	ancak	Songül	hanım,	davanın	uzun	sürmesi	ve	istenilen	bedelin	
alınmadığı	iddiası	ile	ücreti	ödememiş	ve	bu	arada	Ayşe	Hanım’ı	azletmiştir.

ÖZEL BİLGİLER:

Ayşe Hanım 
15	yıldır	avukat	olan	Ayşe	Hanım	bu	davalarla	4	yıl	uğraşmış	ve	her	duruşma-

ya	ya	kendisi	ya	da	sigortalı	olarak	çalıştırdığı	avukat	katılmış	nihayetinde	her	iki	
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davayı	da	kazanmıştır.	Ücreti	hak	ettiğini	düşünmektedir.	Songül	hanımdan	takdir	
ve	teşekkür	bekler	iken	azilname	ihtarnamesi	gelmiştir.	Dava	açmak	üzere	bir	mes-
lektaşı	ile	anlaşmıştır.

Müzakere Pozisyonu
Avukatlık	yasası	gereği,	mahkeme	ve	icra	vekalet	ücretleri	dışında	hak	ettiği	bir	

asgari	%15	ücreti	 bulunduğunu	düşünmektedir.	Davadaki	 uzamadan	kendisinin	
sorumlu	olmadığını	ve	hiçbir	duruşmanın	ihmal	edilmediğini	düşünmektedir.	

Songül Hanım
40	yaşında	kocasından	şiddet	ve	sadakatsizlik	gören	1	çocuk	annesidir.	Boşan-

ma	davasının	nihayetlenmesi	 ve	 tazminat	 ile	 eşya	 bedellerini	 aldığında	 yeni	 bir	
hata	kurarak	yaşamına	devam	etmek	istemektedir.	Ancak	süreç	uzayınca	düşün-
düğü	hiçbir	şey	gerçekleşmemiş	ve	istediği	tazminatı	alınmamıştır.	Avukatın	talep	
ettiği	bedeli	ödemekle	daha	da	düşük	bir	bedel	kendisinde	kalacaktır.

Müzakere Pozisyonu
Yaptığı	anlaşma	gereği	boşanmanın	1,5	yılda	biteceği	ve	en	az	300.000	TL	alına-

cağının	kendisine	söz	verildiğini	avukatın	duruşmalara	kendisinin	girmediğini	da-
vanın	uzaması	nedeni	ile	büyük	mağduriyet	yaşadığını,	davanın	uzamasının	avuka-
tın	sebebiyet	verdiğini,	peşin	ödeme	yaptığını	başkaca	borcu	olmadığı	kanısındadır

UYGULAMA  7
GENEL BİLGİLER

Hüseyin	Gülmez	 	 	Aydın	 ili	Kuşadası	 ilçesi	Güzelyalı	Mahallesinde	 ikamet	 et-
mektedir.	 	Kızını	evlendirmek	 için	KC	düğün	organizasyon	Ltd	Şti	 firması	 ile	an-
laşmıştır.	Düğün	300	kişilik	olacaktır.	Kapora	olarak	20.000	TL	ödeme	yapılmıştır.	
Düğün	yemekli,	kır	düğünü	konseptinde	olacaktır.	Düğün	günü	tüm	organizasyonu	
kontrol	edip	her	şeyin	yollunda	olduğunu	düşünen	firma	sahibi	Kutay	Bey,	düğün	
başlayınca	düğün	yapıldığı	alandan	ayrılmıştır.	Saat	22:00	civarı	kendisine	telefon	
edilmiş,	içkilerin	çok	sıcak	ikram	edildiği	düğün	pastasının	hiç	gelmediği	Hüseyin	
Bey	tarafından	kendisine	haber	verilmiştir.		Düğünün	yapıldığı	alana	gitmiş	ancak	
düğünün	dağıldığını	görmüştür.	Hüseyin	bey	‘in	kızı	selin	hanım	maddi	ve	manevi	
tazminat	davası	açmak	istemekte	ve	verdiği	paranın	da	iadesini	talep	etmektedir.	

ÖZEL BİLGİLER

Hüseyin Bey 
Hüseyin	 Bey	 tek	 kızını	 güzel	 bir	 organizasyon	 ile	 evlendirmek	 istemiştir.	 KC	

firması	diğer	emsallerinden	pahalı	olmasına	karşın	kızını	mutlu	etmek	üzere	bu	
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firma	ile	anlaşmıştır.	Düğün	düşündüğü	gibi	geçmemiş	ve	pastada	gelmeyince	bek-
lenenden	önce	dağılan	ve	kızını	mutsuz	olduğu	bir	organizasyon	gerçekleşmiştir.	

Müzakere Pozisyonu
Hüseyin	Bey	tüketici	olarak	kendi	üzerine	düşen	görevi	yerine	getirdiğini	an-

cak	firmanın	hizmet	sağlayıcı	olarak.	Çok	kötü	bir	hizmet	sunduğunu,	kızının			çok	
mutsuz	olduğunu	ve	en	güzel	gününü	ağlayarak	bitirmesi	nedeni	ile	hem	kızı	hem	
kendisi	adına	dava	açılmak	üzere	bir	avukat	 ile	görüşmek	istemektedir.	 İnternet	
üzerinden	yaptığı	araştırmada	davayı	kazanacağına	dair	emsal	kararlar	görmüştür.	

KC Firması 
KC	firması	düğün	organizasyonu	yapan	ve	müşteri	memnuniyeti	ile	ünlü	bir	şir-

kettir.	Yiyecek	ve	pastayı	kendisi	dışardan	başka	 firmalardan	sağlamakta	sadece	
yer	ve	sunum	hizmeti	vermektedir.	Sağlayıcı	ve	müşterileri	ile	iyi	ilişkiler	içinde-
dir.		Hüseyin	beyin	organizasyonunda	yiyecek	sağlayıcı	firmanın	pasta	getiren	aracı	
yolda	kaza	yapmıştır.	Kendisi	başka	yerden	pasta	alarak	son	anda	düğüne	yetişmiş	
ancak	düğün	dağılmıştır.	

Müzakere Pozisyonu
Düğün	için	yapılan	anlaşmada	pasta	olduğunu	bilmekte	ancak	kendisi	getirdi-

ği	halde	kabul	edilmediğine	dair	şahitleri	bulunmaktadır.	 İçecek	servisinin	sıcak	
olduğu	iddiasının	düğündeki	aksilik	nedeni	ile	haksız	olarak	ileri	sürüldüğünü	dü-
şünmektedir.	Sonuçta	organizasyon	yapılıp	hizmet	verildiğinden	sözleşme	gereği	
ücreti	hak	ettiğini	düşünmektedir.	

UYGULAMA 8
GENEL BİLGİLER

Samsun’da	bulunan	bir	arsada	yapılan	kat	karşılığı	inşaat	sözleşmesine	dayalı	
inşaattan	bağımsız	bölüm	satın	alan	Necdet	Bey’in	dairesi	belirtilen	günde	ve	ayda	
teslim	edilmemiştir.	Bu	sebeple	kirada	oturmaktadır.	Evin	teslimi	için	satın	aldığı	
arsa	sahibine	ve	binayı	yapan	BİNA	inşaatta	ihtar	çekmiş	ancak	ihtara	cevap	ve-
rilmemiştir.	Avukatı	 ile	görüşen	Necdet	Bey	tapusunu	almak	ve	kira	talep	etmek	
hakkı	olduğunu	öğrenmiştir.	

ÖZEL BİLGİLER

Necdet Bey 
Ankara’da	çalıştıktan	sonra	emekli	olan	ve	Samsun’da	yaşamak	isteyen	Necdet	

Bey	tüm	emekli	parasını	bu	daireye	yatırmıştır.	Eşi	ile	huzurlu	bir	emeklilik	için	bu	
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evi	ve	bu	ili	tercih	etmiştir.	Ancak	tüm	eşyaları	ile	gelip	teslim	tarihine	göre	6	aylık	
süre	için	kiralık	ev	tutmuştur.	

Müzakere Pozisyonu
Kat	karşılığı	inşaat	sözleşmesi	gereği	hem	inşaatı	yapan	hem	de	satan	arsa	sahi-

bine	dava	açmak	istemektedir.	Telim	tarihi	gecikmiş	ve	kiraladığı	evdeki	süre	bit-
miştir.	Yeniden	6	aylık	bir	kira	bedeli	ödemek	istememektedir.	Süresi	içinde	ihtar	
çekmiştir.	Bağımsız	bölümü	teslim	edilmesi,	tazminat	ve	kira	bedeli	için	dava	hakkı	
olduğunu	öğrenmiştir.	

Vedat Bey 
Kat	karşılığı	inşaat	sözleşmesini	arsa	sahibi	sıfatıyla	imzalamıştır.	Samsun’daki	

arazisinde	yapılacak	bina	nedeni	ile	kendisine	kalacak	5	daireden	birini	Hüseyin	
Bey’e	satmıştır.	Kendi	sözleşmesinde	belirtilen	teslim	tarihinde	teslim	edileceğini	
bildirmiştir.	Ancak	bina	tamamlanmamıştır.	Tazminat	ve	kira	bedeli	ödese	dahi	in-
şaatı	yapan	firmadan	alacağını	düşünmektedir.	Bu	arada	kendisi	de	teslim	alama-
dığından	taşınamamıştır.	

BİNA İnşaat 
Yüklenici	Bina	inşaat	sözleşme	gereği	tüm	edimlerini	yerine	getirmiş	ancak	son	

dönemde	pandemi	sebebi	ile	6	ay	gibi	bir	süre	inşaata	ara	verilince	ve	şimdi	de	kı-
sıtlı	olarak	çalışma	yapılınca	teslimde	geç	kalmıştır.	Ancak	pandemiye	dayalı	oldu-
ğundan	haklı	neden	ve	mücbir	sebep	olması	nedeni	ile	tazminat	ödemek	zorunda	
kalmayacağını	ve	açılacak	davayı	kazanacağını	düşünmektedir.	

UYGULAMA 9
GENEL BİLGİLER

Ziya	Bey	tatile	gittiği	Bodrum’da	sahilde	iken	TP	firması	görevlileri	tarafından	
devremülk	tesislerine	davet	edilmişler,	şirket	elamanlarının	devremülk	sözleşmesi	
yapma	hususunda	baskı	 yapmaları	 üzerine	 sözleşme	 imzalanmıştır.	Ancak	daha	
sonra	düşününce	firmaya	güveni	olmadığına	ve	kandırıldığına	karar	vererek	cay-
ma	bildirimi	göndermiş;	sözleşmenin	iptalini	istemiş	ve	ödediği	16.725	TL’nin	faizi	
ile	iadesini	talep	etmiştir.	

ÖZEL BİLGİLER

Ziya Bey
Her	sene	Bodrum’da	tatil	yapmayı	seven	ve	tercih	eden	öğretmen	Ziya	Bey	evli	ve	

3	çocukludur.	Otel	tatilleri	çok	pahalı	olmaktadır.	Her	sene	okulların	tatilde	olduğu	
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dönemde	devre	mülk	 ile	ailece	 tatil	yapmanın	 fiyat	olarak	daha	uygun	olacağını	
düşünmüştür.	Ancak	daha	sonra	aile	çevresinden	gelen	bilgi	ve	baskı	ile	devremülk	
anlaşmalarının	sorunlu	olabileceğini	ve	firmanın	güvenli	olmadığını	öğrenmiştir.	
Cayma	hakkını	kullanmak	istemektedir.	

Müzakere Pozisyonu 
Yaptığı	araştırmada	sözleşmenin	baskı	altında	olması	nedeni	 ile	cayabileceği-

ni	öğrenmiştir.	Devremülk	hakkını	kullanmamıştır.	Yaptığı	sözleşmeyi	ani	kararla	
vermiş	ve	baskı	altında	verdiği	 için	davada	haklı	olduğunu	ve	paranın	 iadesinin	
olacağına	inanmaktadır.

TP Firması
1997	yılında	kurulan	firma,	yıllardır	devre	mülk	proje	ve	satışlar	yapmaktadır.	

2000	yılında	…ilindeki	bir	proje	için	davalara	muhatap	olmuştur.	Ancak	halen	de-
vam	eden	bir	davası	yoktur	ve	devre	mülk	işetmeleri	devam	etmektedir.	

Müzakere pozisyonu
TP	firması	avukatı	ile	yaptığı	görüşmede	paranın	iadesinin	yapılmayabileceğini,	

zorla	 imzanın	ispatının	çok	güç	olduğunu,	bu	tip	satışlarda,	tecrübe	ve	muayene	
koşullu	satışlardan	olduğundan,	cayma	hakkı	ancak	hizmetin	ifasından	sonra,	baş-
ka	bir	ifade	ile	tatil	hakkı	kullanıldıktan	sonra	işlemeye	başlayacak	olduğunu	ve	bu	
süre	içinde	sözleşmenin	askıda	olduğunu	öğrenmiştir.	

UYGULAMA 10
Yargıtay 13. HD. 2016/29257-	2019/6087.	tarih:	13.05.2019

Avukat	Sertap	oğlunun	doğum	günüde	aldığı	mobil	telefonun	arızalanması	se-
bebiyle	satın	aldığı	firma	ile	irtibata	geçmiş	firma	tarafından	cihazın	ücretsiz	ona-
rımını	üstlenilmiş	ancak	cihazın	çalışmasından	memnun	kalmayan	Avukat	Serap,	
satım	konusu	cins	malın	misli	ile	değişimini	talep	etmiştir.	Fakat	ikame	edilen	te-
lefon	da	arızalanarak	1	ay	içinde	3	defa	misli	ile	değişim	yapılmıştır.	Avukat	Serap;	
ayıpsız	misli	teslim	edilemediğinden	ve	son	verilen	telefon	da	2	aydan	fazla	ser-
viste	kaldığından	artık	dava	açmayı	düşünmektedir,	arabuluculuk	yoluna	öncelikle	
gitmiştir.		

ÖZEL BİLGİLER 

Avukat Serap
Avukat	Serap;	satın	aldığı	telefonun	taksitlerin	hat	faturasına	yansıtmış,	telefon-

da	arıza	çıkması	nedeni	ile	satıcı	……..B	Ltd.	‘ye	servis	için	götürmüştür.	Yeni	telefon	
verilmiş,	ancak	yeni	telefon	da	arızalanmış,	bu	şekilde	1	ay	içinde	4	sefer	telefonun	
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yenilenmiş	her	seferinde	telefonlarda	bir	arıza	çıkmıştır.		Ancak	son	iki	telefonun	
değişimine	ilişkin	evrakı	bulunmamaktadır.

Müzakere Pozisyonu
1	ay	içinde	4	kez	yenilenme	nedeni	 ile	haklı	olduğunu	kendisine	verilen	tele-

fonların	yeni	olmadığını	swap	telefon	verildiğini	düşünmekte	ancak	buna	dair	bir	
belgesi	bulunmamaktadır.	İthalatçı	ve	distribütör	firmanın	da	sorumlu	olduğunu	
düşünmektedir.	Satın	alma	 işleme	sözleşmenin	 feshi,	20.000	TL	bedelin	 iadesini	
talep	için	dava	açacaktır.	Ancak	distribütör	firmanın	yeni	orijinal	telefon	vermesini	
istemektedir.		

İthalatçı ve distribütör olan K A.Ş. 
Avukat	Serap	Hanım	ile	bir	hukuki	ilişkisi	bulunmamaktadır.	B	Ltd	firması	ile	

yıllık	kota				üzerinden	anlaşması	vardır.	Taraflar	arasındaki	sözleşmede	gereği	ci-
hazlar	kontrol	ile	teslim	alınmakta	ve	teslimden	dolayı	sorumluluğun	bulunmadı-
ğına	dair			hüküm	içermektedir.	

Müzakere Pozisyonu 
Sözleşmenin	….	maddesi	gereği	hiçbir	sorumluluğu	bulunmadığını,	herhangi	bir	

şekilde	davada	taraf	olmadığını	ve	bir	ödeme	ya	da	misli	ile	değişim	kararında	B	
Ltd	firmasına	rücu	edebileceğini	düşünmekte	ancak		distribütör	ve	ithalatçı	firma	
olması	nedeni	 ile	 	cihaz	 için	açılacak	davanın	kendisinin	ülke	 içindeki	satışlarda	
ve	yurt	dışındaki		üretici	firma	ile	yaptığı	sözleşmenin	geleceği		hakkında	endişesi	
bulunmaktadır.	

……..B LTD
Serap	‘ın	taksitle	fullpaket	ile	….	cihaz	satın	aldığını,	taksitlerin	hat	faturasına	

yansıtıldığını,	telefonda	arıza	çıktığında		,	,garanti	süresindeki		yasal	sorumluluğu-
nu	yerine	getirdiğini,	yeni	telefon	verdiklerini	bu	şekilde	1	ay	içinde	4	sefer	tele-
fonunun	yenilendiğini	yasal	sorumluluğunu	yerine	getirdiğini	cihazdaki	arızadan	
kendisinin			sorumlu	olmadığını		düşünmektedir.

Gizli Bilgi
Araçların	teslimindeki	elemanın	teslim	esnasında	gerekli	inceleme	yapıp	yap-

madığı	konusunda	endişesi	bulunduğu	gibi,	satıcı	olarak	telefonun	hala	kendile-
rinde	serviste	olduğunu,	bedel	talebi	halinde	uzun	bir	süre	sonra	ödemenin	daha	
karlı	olacağını,	cihaz	arızalarını	ana	üretici	firmaya	bildirmek	yönünde	düşünceleri	
mevcuttur.
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UYGULAMA 11
GENEL BİLGİLER 

Mehmet	Bey,	balayı	geçirmek	üzere	temmuz	ayında	Fransa	turu	satın	almıştır.	L	
Tur	firması	ile	bu	konuda	bir	sözleşme	imzalamış	bedeli	EURO	bazında	peşin	ola-
rak	kredi	kartından	ödemiş,	her	ihtimali	dikkate	alarak	turu	sigortalamıştır.	Tem-
muz	ayına	kadar			firma	ile	birden	fazla	kere	mail	ile	yazışmış	ve	temmuz	ayında	
düğünden	hemen	sonra	hazırlık	yaparak	hava	alanına	gitmiş	ancak	tur	listesinde	
isminin	bulunmaması	nedeni	ile	uçağa	binememiştir.

ÖZEL BİLGİLER

Mehmet bey
Henüz	evlenmiştir.	Balayına	ilişkin	planının	gerçekleşmemiş	olmasından	dolayı	

eşine	karşı	mahcubiyeti	bir	yana	kendisi	de	çok	üzülmüş	ve	kızgındır.	Ciddi	mik-
tarlı	manevi,	tazminat	davası	açmak	istemekte,	bununla	aynı	anda	ödediği	bedelin	
iadesini	ve	firmanın	kendilerini	yeni	bir	tatile	göndermesini	amaçlamaktadır.

Gizli Bilgi
Hava	alından	eve	döndükten	sonra	başvuracağı	kurum	ve	kuruluşları	ararken	

okunmamış	bir	maile	rastlamış	ve	bu	mailde			turu	satın	aldığı	acentenin			kapandı-
ğının	bilgisinin	verildiğini	ve	maili	gönderen	firmanın	kendilerine	dönüş	yapılması	
halinde	tura	ilişkin	değişiklerin	ve	planlamanın	yapılacağını,	istenmesi	halinde	be-
del	iadesinin	yapılabileceğini	görmüştür.	Kendisine	yapılan	bu	bildirimin	resmiyet-
te	geçerli	olup	olmadığı	bilmemekte,	bu	konuda	sorumlu	olup	olmadığına	dair	hu-
kuki,	bilgisi	bulunmamakta	ancak	davayı	kazanacağını	düşünmektedir.	İnternetten	
yaptığı	araştırmada;	paket	turun	hiç	gerçekleştirilememiş	olması	hâlinin	‘Seyahat	
Yurtdışı	Poliçesi	Özel	Koşulları	Kitapçığı’nın	22.	maddesinde	belirtilen	“acentenin	
kusuruyla	gereği	gibi	yerine	getirilememesi	hâlinde”	ifadesinin	maddede	sayılan	
üç	hâlin	dışında	bağımsız	bir	 teminat	olduğunun	ve	bu	 ifadenin	paket	 turun	hiç	
gerçekleştirilememesi	hâlini	de	teminat	kapsamına	aldığına	dair	bir	bilgi	okumuş	
ve	davaya	sigorta	firmasını	dahil	etmek	istemektedir.	

:::C Sigorta Firması
….L	acentesinin		çalıştığı	sigorta	firmasıdır.	Her	sene	düzenli	biçimde	yurt	dışı	

turlarını	sigortalamaktadır.	Yıllardır	hiçbir	sorun	oluşmamıştır	ve	L	tur	firmasın-
dan			çok	ciddi	ekonomik	gelir	elde	etmiştir.	Sigorta	poliçesinin	ve	teminat	kapsa-
mının	sınırlarını	bilmektedir.	

Müzakere Pozisyonu
L	 acentesinin	 kapanmış	 olmasının	 kendisine	 bir	 sorumluluk	 yüklemeyeceği-

ni	v	e	L	acente	 firmasının	bir	üst	 firması	olan	 firmanın	gerekli	bildirimi	yapmış	
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olduğunu	düşünmektedir.	Kaldı	 ki	 acente	kusuru	olsa	dahi	 teminat	 kapsamında	
olmaması	nedeni	ile	davayı	kazanacağını	düşünmektedir.	Bu	nedenle	anlaşmak	is-
tememektedir.	Dava	açılmasını			lehine	bir	durum	olarak	mütalaa	etmiştir.	

UYGULAMA 12 
13. Hukuk Dairesi E.	2015/38577.	K.	2017/11891

GENEL BİLGİ

…..MCT	EMLAK	,	Selçuk	bey	ile		telefonlaşmış	ve		satın	alınmak	üzere		evler	gös-
terilmesi	hususunda	mutabık	kalınmıştır.	Selçuk	Bey	yazıhanesine	geldiğinde	yer	
gösterme	formu	imzalamış	daha	sonra	evler	görülmüş	ve	ayrılmıştır.	…MCT	Emlak	
sahibi	Mahmut	Bey	daha	sonra	gösterdiği	evlerden	birinin	Selçuk	Beyin	eşi	Selin	
Hanım	tarafından	satın	alındığını	öğrenmiştir.	Bedeli	talep	etmiş	ancak	Selçuk	Bey	
konunun.	Kendisi	ile	ilgisi	olmadığını	mal	sahibinden	eşinin	satın	almış	olmaması	
nedeni	ile	bir	bedel	ödemeyeceğini	bildirmiştir.

ÖZEL BİLGİLER

..MCT	EMLAK	 sahibi	Mahmut	Bey	…ilçesinde	 yıllardır	 emlak	 	 simsarlığı	 yap-
maktadır.	Kendisine	tavsiye	ile	gelen	Selçuk	Bey	ile	yer	gösterme	formu	imzalamış	
ve	satışta	olan	gayri	menkulleri	göstermiştir.	Selçuk	bey	ile	imza	ettiği	form	gereği	
görevini	yaptığını	ve	ücreti	hak	ettiğini	düşünmektedir.

Gizli Bilgi
Selçuk	 Beye	 imzalatır	 iken	 küçük	 puntolarla	 yazılan.	 Ücretten	 bahsetmemiş-

tir,	 Selçuk	 Beyin	 eşinin	 alması	 nedeni	 ile	 dava	 açarsa	 kazanıp	 kazanmayacağını	
bilmemektedir.	Ancak	 sözleşmenin	 imzalanmış	olması	nedeni	 ilke	avukatı	dava-
yı	kesin	kazanacağı	yönünde	bilgi	vermiştir.	Daha	önceden	buna	benzer	bir	dava	
kazanmıştır.	

Selçuk Bey
Büyük	bir	firma	sahibi	olan	Selçuk	Bey	zengin	bir	-kişi	olup			karısına	onun	iste-

diği	semtten	bir	ev	satın	almak	istemiştir.	Bir	arkadaşı	kendisine	emlak	işeri	yapan	
bir	kişiyi	refere	etmiştir.	Bu	kişi	ile	konuşmuş	ve	evleri	daha	sonra	görme	formu	
imzalatarak	görmüştür.	Bir	süre	sonra	o	semtten	geçerken	eşi,	ile	gördüğü	evi	ona	
göstermek	istemiş	mal	sahibinin	orada	olması	nedeni	ile	eşine	evi	satın	almıştır.

Gizli Bilgi
İmzaladığı	 evrakın	 içeriğini	 tam	 bilmemekte	 hukuki	 sorumluluğunu	 tanımla-

yamamaktadır.	 	 Avukatı	 bu	 6098	 Sayılı	 Türk	 Borçlar	 Kanunu	 520.	 (Eski	 BK.404.)	
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maddesindeki	şartlara	uygun	geçerli	bir	simsarlık	sözleşmesi	olmadığı	bilgisini	ver-
miştir.	Bu	şekilde	imzalanan	belgenin	geçersiz	olduğunu	söylemiştir.		Eşinin	almasının	
kendisini	sorumlu	kılacağı	yönünde	endişesi	vardır.	Dava	açılmasını	istememekte	cüzi	
bir	miktar	para	ödemeyip	konunun	kapatılması	konusunda	avukatı	ile	görüşmüştür.

UYGULAMA 13
GENEL BİLGİLER

Ahmet	yurt	dışında	eğitim	gören	bir	kişidir.	Eğitim	döneminin	başlaması	ve	ka-
yıt	yaptırması	gerekliliği	 için	bilet	satın	almıştır.	Uçuş	gününde	hava	alanına	git-
tiğinde	 uçuşun	 iptal	 olduğunu	 öğrenmiştir.	 Süresinde	 okula	 gidememiş	 ve	 kayıt	
işlemlerine	 ilişkin	 büyük	 problemler	 doğmuştur.	 Bunlara	 ilişkin	 haklarını	 daha	
sonra	kullanmayı	düşünmekle	birlikte	çok	yüklü	olan	ücreti	geri	alıp	yeni	bilet	ala-
rak	okula	devam	etmek	istemektedir.	Ancak	acente	kendi	sorumluluğu	olmadığını	
ve	havayolları	firmasının	sorumlu	olduğunu	söyleyerek	ücreti	iade	etmemiştir.

ÖZEL BİLGİLER

Ahmet Bey
Yurt	dışında	lisans	eğitimi	almaktadır.	Ailesi	orta	gelir	düzeyine	sahiptir,	uçak	

bileti	 için	bir	kez	daha	aynı	ücreti	ödeyecek	güçleri	bulunmamaktadır.	Eğitimine	
devam	edebilmesi	mezuniyeti	için	önemlidir.	Acentenin	web	sitesinden	……güzer-
gahında	gerçekleştirilecek	uçuşa	ait	iade	edilemez	promosyon	bilet	almıştır.	İhti-
lafta	mağdur	kişi	olarak			uçuşun	gerçekleşmemiş	olmasına	bağlı	olarak	acentenin	
para	iadesini	yapması	gerektiğini	düşünmektedir.	

Gizli Bilgi
Uçuşun	iptal	nedeninin	havayolu	firmasından	kaynaklandığını	öğrenmiştir.	An-

cak	bileti	acenteden	satın	almıştır	ve	uçuş	gerçekleşmemiş	olması	nedeni	ile	bilet	
bedelini	ödeme	yaptığı	acenteden	istemektedir.	Acente	ile	havayolu	firması	arasın-
daki	ilişkiyi	bilmemektedir.			

GFGH Acente
Birden	fazla	havayolu	firmasının.	Biletlerini	satan	yetkili	acente	firmasıdır.	Ha-

vayolu	şirketi	adına	sözleşme	kurulmasına	aracılık	eden	bir	şirket	olarak	faaliyet	
gösteren	acentenin	uçuş	iptali	sebebiyle	oluşan	ayıplı	hizmetten	sorumlu	tutula-
mayacağı	düşüncesindedir.	

Gizli Bilgi
Daha	önce	başvurularda	ödeme	yapmıştır.	Ancak	bu	sefer	yapmak	istememekte	

ve	haklı	olduğunu	düşünmektedir.	
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UYGULAMA 14
İlgili Karar: HGK 28.03.2012 T, 2012/13-23 E ve 2012/255 K.
X	Bankasından	10	yıl	vadeli	70.000	TL	konut	kredisi	kullanan	T,	2018	yılı	Ekim	

ayı	itibari	ile	kredinin	son	taksitini	ödemiştir.	Kredi	teminatı	olarak	X	bankası	T’nin	
satın	aldığı	taşınmaz	üzerinde	ipotek	tesis	ettirmiştir.	Kredi	taksitlerini	ödeyen	T,	
Bankaya	başvurarak	ipoteğin	terkinini	istemiştir.	Banka	ipoteğin	terkini	için	3.000	
TL	talep	etmiştir.	T,	3000	TL’yi	ödemiş,	ancak	Banka,	T’nin	ve	aynı	zamanda	kredi	
kartı	kefili	olduğu	eşinin	bankanın	kredi	kartı	müşterisi	olduğunu,	faizler	ve	cezai	
şartları	ile	birlikte	toplam	30.000	TL	ödenmemiş	kredi	kartı	borçları	bulunduğunu,	
aralarındaki	sözleşmede	yer	alan	özel	bir	hüküm	nedeni	ile	ipoteği	terkin	etmeye-
ceklerini	belirtmiştir.	T,	ipoteğin	terkini	ve	ödediği	bedelin	iadesi	için	dava	açmayı	
düşünmektedir,	öncesinde	arabulucuya	başvurulmuştur.

T Gizli Bilgi
T	75	yaşında	ilk	okuldan	sonra	eğitim	alamamış	bir	kişidir.	Avukat	ile	anlaşıp	

dava	açacak	maddi	gücü	bulunmamaktadır.

T Müzakere Pozisyonu 
Banka	ile	yaptığı	sözleşmenin	kapsamını	anlayabilecek	durumda	değildir.	Tek-

rar	bir	bedel	harcamak	istememektedir.	İpoteğin	terkin	edilmesi	halinde	bedelin	
iadesi	talebinden	vazgeçebilir.

X Bankası Gizli Bilgi
Banka	sözleşmeden	kaynaklı	olarak	eşinin	kredi	kartı	borcunu	talep	edemeye-

ceğini	ve	terkin	(fek)	yazısını	vermemesinin	yasal	olmadığının	farkındadır.

X Bankası Müzakere Pozisyonu
Banka	borcun	 tamamı	ödenmeden	 ipoteğin	 terkinine	 rıza	göstermeyi	düşün-

memektedir.	Bunun	için	gerekir	ise	dava	açmanın	uygun	olacağı	kanaatindedir.	Eşi-
nin	kredi	kartı	borcu,	cezai	şart	ve	diğer	alacaklara	ilişkin	olarak	tahsil	edebildiği	
rakamı	almayı	düşünmektedir.	

UYGULAMA 15
Başvurucu	T,	X	Telekomünikasyon	Şirketinin	0	xxx.	xxx.	xx.	xx	numaralı	hattı-

nın	abonesidir.	Son	detaylı	telefon	faturasını	incelediğinde,	hattından,		…..cell	isimli	
şirketten	oyun	ve	eğlence	hizmeti	aldığı	gerekçesi	ile	faturasına	son	2	aylık	dönem-
de	2.500	TL	yansıtıldığını	görmüş	ve	derhal	X	Telekomünikasyon	şirketini	aramış,	
bir	önceki	faturada	fark	etmeksizin	ödediği	1.100	TL’nin	iadesini,	son	faturadaki	
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bedelin	 ise	 iptal	edilmesini	 istemiş	 ise	de,	bu	 talebi	karşılık	bulmamıştır.	Bunun	
üzerine	T	son	faturadaki	1.400	TL’lik	bedeli	ödememiştir.	X,	firması	T’nin	kullandı-
ğı	kendi	hattını	ve	yine	kendisi	adına	kayıtlı,	fakat	eşi	ve	oğlu	tarafından	kullanılan	
hatların	tamamını	görüşmeye	kapsatmıştır.	Ayrıca	T’yi	kara	listeye	alarak	diğer	Te-
lekomünikasyon	 şirketlerine	de	bildirmiştir.	T,	 iletişim	hizmetlerinden	yararlan-
makta	ciddi	zorlukla	karşılaşmaktadır.	X,	7155	sayılı	Kanuna	göre	takip	başlatmış,	
T	ödeme	emrine	itiraz	etmiştir.		

T Gizli Bilgiler 
T	45	yaşında	memur	olarak	çalışan	eşi	ve	çocuğu	ile	birlikte	yaşayan	bir	kişidir.	

Telekomünikasyon	firmasının	talep	ettiği	bedeli	ödeyebilecek	durumda	olmadığı	
gibi,	kendisinden	haksız	kart	aidatı	kesildiğini	avukattan	öğrenmiştir.	Dava	açarsa	
kazanacağı	kendisine	bildirilmiştir.		

T Müzakere Pozisyonu
T,	 1400	 TL’yi	 ödemek	 istememekte,	 ödediği	 1100	 TL’nin	 iadesini	 istemekte,	

ayrıca	telefonlarının	kapatılması	ve	iletişim	hizmetlerden	yararlanmada	yaşadığı	
güçlük	nedeni	ile	7.500	TL	manevi	tazminat	istemektedir.	Arabuluculuk	sürecinde	
manevi	tazminat	talebinden	vazgeçebileceği	düşüncesi	vardır.

X Şirketi Gizli Bilgileri 
Talep	ettiği	bedelin	sözleşme	gereği	yasal	olduğunu	düşünmektedir.	Ancak	abo-

nenin	Tüketicinin	Korunması	ve	Piyasa	Gözetimi	Genel	Müdürlüğüne	başvurması	
halinde	yüklü	miktarda	idari	para	cezası	almaktan	korkmaktadır.

X Şirketi Müzakere Pozisyonu: 
X,	 1.400	 TL’yi	 almak,	 ayrıca	 1.100TL	 iade	 etmek	 istememekte,	 T’nin	manevi	

tazminat	 talebinin	 ise	 yasal	 olmadığını	 düşünmektedir.	 Abonelik	 sözleşmesinde	
yer	 alan,	 ödememe	 halinde	 ödeme	 yapılmayan	 hat	 ve	müşterinin	 kullandığı	 di-
ğer	 hatların	 iletişime	 kapatılabileceğine	 ilişkin	 şartın	 kendilerini	 haklı	 kıldığını	
düşünmektedir.
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