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TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ ETKİN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞABİLECEK Mİ?  

27 Kasım 2014 günü Resmi Gazete ’de yayınlaman TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ 

YÖNETMELİĞİ ile birlikte her ilde ve ilçelerde tüketici sorunlarının değerlendirileceği ve 

çözüme bağlanacağı tüketici hakem heyetlerinin kurulması kararı alınmıştır. Bu durum 

tüketicinin haklarını korunması için çok önemli bir adım olarak görmem mümkündür. 

Tüketici hakem heyeti tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek 

uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla oluşturulan hakem heyetini ifade etmektedir.  

Tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri: 

a) İki bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyeti,  

b) Büyükşehir statüsünde olan illerde iki bin Türk Lirası ile üç bin Türk Lirası 

arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyeti,  

c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde üç bin Türk Lirasının altında 

bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyeti,  

ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde iki bin Türk Lirası ile üç bin 

Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyeti görevlidir. Bu fıkrada 

belirtilen parasal sınırların üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru 

yapılamaz. Bu durumda başvuru yerleri tüketici mahkemelerdir.  

 İl tüketici hakem heyetleri il sınırları içinde, ilçe tüketici hakem heyetleri ise ilçe 

sınırları içinde yetkilidir. Tüketici hakem heyeti kurulmayan ilçelerde Bakanlıkça o ilçe için 

belirlenen tüketici hakem heyeti yetkilidir. Tüketici hakem heyetine başvurmak isteyen bir 

kişi, başvurusunu içerisinde bulunduğu yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin 

yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilir. 



Tüketici hakem heyeti kimlerden oluşur?  

Başkanlığı illerde ticaret il müdürü, ilçelerde ise kaymakam veya bunların 

görevlendireceği bir memur tarafından yürütülen tüketici hakem heyeti; 

a) Belediye başkanının konunun uzmanı belediye personeli arasından görevlendireceği 

bir üye,  

b) Baronun, mensupları arasından görevlendireceği bir üye,  

c) Satıcı veya sağlayıcının tacir olduğu uyuşmazlıklarda ticaret ve sanayi odasının ya 

da; satıcı veya sağlayıcının esnaf ve sanatkâr olduğu uyuşmazlıklarda, illerde esnaf ve 

sanatkârlar odaları birliğinin, ilçelerde ise en fazla üyeye sahip esnaf ve sanatkârlar odasının 

görevlendireceği bir üye,  

ç) Tüketici örgütlerinin kendi aralarından seçeceği bir üye, olmak üzere başkan dâhil 

beş üyeden oluşur. Başkan dışındaki üyelerin görev süresi üç yıldır. Görev süresi bitenler 

yeniden görevlendirilebilir veya seçilebilir. 

Değerlendirme ve öneriler: Tüketici hakem heyetlerinin üyeleri devleti temsilen 

ticaret il müdürü, yerel idareleri temsilen belediye personeli, bir hukukçu temsilci, işletmeleri 

temsilen bir kişi ve tüketici örgütlerinden seçilen bir kişi olmak üzere toplam 5 üyeden 

oluşmaktadır. İlk görünüşte normal bir dağılım olduğu düşünülse de bu şekilde bir oluşum 

aslında potansiyel olarak 4 adet tüketici konumunda olan bir heyet yer almakta, ancak 

işletmeleri temsilen sadece bir temsilci yer almaktadır. Bu durumda işletme sahipleri 

yeterinde temsil edilmemiş olacak ve alınacak kararlarda adaletsizlik ortaya çıkabilecektir. 

Çünkü devlet, belediye, hukuk, tüketici örgütleri aynı zamanda tüketicidir. Dolayısı ile 

alınacak kararlarda işletmelerin mağduriyeti ortaya çıkabilecektir. Önerimiz, tüketici hakem 



heyetlerinde en azından 2 adet işletme temsilcisinin bulunmasıdır. Örneğin hem esnaf ve 

sanatkâr odalarından hem de ticaret ve sanayi odalarından birer temsilcinin tüketici hakem 

heyetinde yer alması daha sağlıklı kararların alınmasını sağlayabilir.  

Tüketici hakem heyetine başvuru 

Uyuşmazlıklarla ilgili başvuru, uyuşmazlık konusunu içeren dilekçenin, varsa delil 

oluşturan ilgili belgelerle birlikte tüketici hakem heyetine verilmesiyle yapılır. Tüketici hakem 

heyetlerine yapılacak başvurular “başvuru formu” kullanılarak yapılabilir. Elektronik ortamda 

yapılan başvuruların e-devlet kapısı üzerinden veya Tüketici Bilgi Sistemi ile yapılması 

zorunludur.  

Bilgi ve belge isteme yetkisi: Tüketici hakem heyeti, uyuşmazlık konusuna ilişkin her 

türlü bilgi ve belgeyi taraflardan, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan isteyebilir. 

Toplantı zamanı ve yeri: Tüketici hakem heyeti ayda ikiden az olmamak üzere ihtiyaç 

duyulduğunda başkanın çağrısı üzerine her zaman toplanabilir. 

Toplantı ve karar yeter sayısı: Tüketici hakem heyeti, başkan dahil en az üç üyenin 

hazır bulunması ile toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verir. 

Toplantılara katılma mecburiyeti: Tüketici hakem heyeti üyelerinin toplantılara 

katılması zorunludur. Geçerli mazeretleri sebebiyle toplantılara katılamayacak üyeler, 

durumlarını toplantıdan önce başkana yazılı olarak veya elektronik posta ile bildirir. 

İnceleme şekli: Tüketici hakem heyeti incelemeyi, raportör tarafından hazırlanan rapor 

ve ilgili belgelerin yer aldığı dosya üzerinden yapar. Gerekli görmesi halinde tüketici hakem 

heyeti ayrıca tarafları ve bilirkişiyi dinler. 



Değerlendirme: Yukarıda belirtildiği gibi gerekli görüldüğü halde tüketici hakem 

heyeti tarafları dinler diye belirtilmiştir. Kanımızca gerekli görüldüğü halde ifadesi 

kaldırılıp her halükarda tarafların dinlenmesi daha sağlıklı kararların alınmasını sağlayacaktır.  

Bilirkişi görevlendirilmesi: Tüketici hakem heyeti çözümü özel veya teknik bilgiyi 

gerektiren hâllerde, taraflardan birinin talebi üzerine yahut re’sen, bilirkişinin görüşünün 

alınmasına karar verebilir. Bilirkişinin sorumluluğu: Bilirkişi, süresi içinde, görüşünü içeren 

raporunu sunmak ve varsa kendisine incelenmek üzere teslim edilen belgeleri tüketici hakem 

heyetine iade etmekle yükümlüdür.  

Tüketici Hakem Heyeti Kararı 

Kararın niteliği ve kapsamı: Tüketici hakem heyeti, uyuşmazlık ile ilgili karar 

verirken tarafların talebiyle bağlıdır. Ancak başvurunun yapıldığı tarihte uyuşmazlık 

miktarının tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olmadığı durumlarda, başvuru 

sahibinin hukuki ilişkiyi ve asgari bir miktarı belirtmesi ve inceleme sürecinde uyuşmazlık 

miktarının bilgi veya belgelerle tam olarak tespit edilmesi halinde talep edilen miktardan daha 

fazlasına veya daha azına tüketici hakem heyetince karar verilebilir.  

Aynı tüketici işleminden kaynaklanan birden fazla uyuşmazlık için ayrı ayrı başvuru 

yapılması durumunda, uyuşmazlığın değerleri toplamı tüketici hakem heyetinin görev sınırı 

içinde kalmak şartıyla, tek bir başvuruda birleştirilerek karar verilebilir. Aynı tüketici 

işleminden kaynaklanan birden fazla uyuşmazlığın değerleri toplamının görev sınırını aşması 

durumunda uyuşmazlıklar hakkında ayrı ayrı karar verilir. 

Tüketici hakem heyeti kararında uyuşmazlık bedelinin Türk Lirası cinsinden 

belirtilmesi zorunludur. Uyuşmazlığın tüketici lehine sonuçlandığı durumlarda, karşı tarafça 

ödenmesi gereken bilirkişi ve tebligat ücretleri kararda belirtilir. Tüketici hakem heyeti 



kararı tarafları bağlar. Tüketici hakem heyeti kararı yalnızca verildiği uyuşmazlık için hüküm 

ifade eder. Tüketici hakem heyetlerinde taraflar, avukatla temsil edilebilir.  

Karar süresi: Tüketici hakem heyetine yapılan başvurular, başvuru tarih ve sırasına 

göre en geç altı ay içinde görüşülür ve karara bağlanır. Yapılan başvurunun niteliği, başvuru 

konusu, mal veya hizmetin özelliği gibi hususlar dikkate alınarak, karar süresi en fazla altı ay 

daha uzatılabilir. 

Değerlendirme: Kanımızca 6 aylık süre oldukça uzundur. Bu sürenin en azından 3 aya 

indirilmesi kararların daha kısa sürede alınmasını sağlayacaktır. Geciken adalet adalet değildir 

düşüncesinden hareketle, 6 aylık karar alma süresinin 3 aya düşürülmesi hem işletmeler hem 

de tüketiciler için daha faydalı olacaktır.  

Karara itiraz: Taraflar, tüketici hakem heyetinin kararlarına karşı tebliğ tarihinden 

itibaren on beş gün içinde tüketici hakem heyetinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine 

itiraz edebilir.  

Değerlendirme: Karara itiraz için 15 günlük süre yerine 1 aylık süre verilmesi daha 

doğrudur. Çünkü itirazı yapabilmek için kararı incelemek ve itiraz dilekçesi yazmak için 

yeterli süre 1 ay olmalıdır.  
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