
1. Kitab›n, “K›saltmalar” sayfas›ndaki,

“4077 say›l› Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanun” ifadesi “6502 say›l› Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanun” 

fleklinde de¤ifltirilmifltir.

2. Ünite 3, sayfa 39’da, “Asliye Ticaret Mahkemesi” bafll›¤› alt›nda 2. paragraftaki,

“Ticari davalarda uzmanl›k ihtiyac›n› karfl›lamak üzere kurulan ticaret mahkemeleri de asliye hukuk mahkemeleri
gibi tek hâkimli mahkemedirler (5235 s.l› K. m. 5, II).” 

cümlesi silinerek afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir. 

“Ticari davalarda uzmanl›k ihtiyac›n› karfl›lamak üzere kurulan ticaret mahkemesi toplu mahkemedir. Kanuna göre,
bu mahkemelerde bir baflkan ve yeteri kadar üye bulunur (5235 s. l› K. m. 5, III). Ticaret mahkemesi, baz› dava ve
ifllerde tek hakimle karar verebilir. Bununla beraber, 5235 say›l› Kanunda öngörülen hallerde (örne¤in hakimin kesin
olarak karara ba¤layaca¤› dava ve ifller, iflas davas›, iflas›n ertelenmesi vb.) tüm yarg›lama safhalar› baflkan ve iki
üyenin kat›l›m›yla heyet olarak yürütülür ve sonuçland›r›l›r.”

3. Ünite 3, sayfa 40-41’de, “Tüketici Mahkemesi” bafll›¤› alt›ndaki, 

“‹lk derece yarg›lamas›nda yer alan özel mahkemelerden sonuncusu tüketici mahkemesidir. 4077 say›l› Tüketicinin
Korunmas› Hakk›nda Kanunun 23 üncü maddesi gere¤ince kurulan bu mahkemelerin görevi, ad› geçen Kanunun
uygulanmas›ndan do¤an dava ve ifllere bakmakt›r. Ancak, Tüketicinin Korunmas› Hakk›ndaki Kanunun 22 nci mad-
desi, bu Kanunun uygulanmas›ndan do¤an dava ve ifllerden belli bir parasal s›n›r›n alt›nda olanlar için zorunlu bir
alternatif uyuflmazl›k çözüm yöntemi getirmektedir. Bu yöntem, tüketici hakem heyetine baflvurmakt›r. Belirlenen
parasal s›n›r›n alt›ndaki uyuflmazl›klar bak›m›nda söz konusu alternatif yönteme baflvurmak hem zorunludur, hem
de bu uyuflmazl›klarda tüketici hakem heyeti taraf›ndan verilen karar taraflar için ba¤lay›c›d›r. Bu karara karfl›
baflvurulabilecek hukukî çare, 15 gün içinde tüketici mahkemelerinde itiraz etmektir. Parasal s›n›r› aflan durumlar-
da ise davac›n›n önce tüketici sorunlar› hakem heyetine müracaat etmesi zorunlulu¤u yoktur; dilerse do¤rudan
do¤ruya tüketici mahkemesine baflvurabilir. Ancak, davac›, zorunluluk olmamas›na ra¤men önce bu yola gitmifl ve
ayn› zamanda tüketici mahkemesinde dava açm›flsa, tüketici sorunlar› hakem heyetinin verece¤i karar tüketici
mahkemesi için ba¤lay›c› olmay›p sadece bir delil de¤erini haizdir (TKHK. m. 22, VI).”

paragraf› silinerek, yerine afla¤›daki paragraf eklenmifltir. 

“‹lk derece yarg›lamas›nda yer alan özel mahkemelerden biri de tüketici mahkemesidir. 6502 say›l› Tüketicinin
Korunmas› Hakk›nda Kanunun 73. maddesine göre, bu mahkemelerin görevi, tüketici ifllemleri ile tüketiciye yöne-
lik uygulamalardan do¤abilecek uyuflmazl›klara iliflkin davalara bakmakt›r. Ancak, Tüketicinin Korunmas›
Hakk›ndaki Kanunun 68. maddesi, bu Kanunun uygulanmas›ndan do¤an dava ve ifllerden belli bir parasal s›n›r›n
alt›nda olanlar için zorunlu bir alternatif uyuflmazl›k çözüm yöntemi getirmektedir. Bu yöntem, tüketici hakem
heyetine baflvurmakt›r. Belirlenen parasal s›n›r›n alt›ndaki uyuflmazl›klar bak›m›ndan söz konusu alternatif yönteme
baflvurmak hem zorunludur, hem de bu uyuflmazl›klarda tüketici hakem heyeti taraf›ndan verilen karar taraflar için
ba¤lay›c›d›r. Bu karara karfl› baflvurulabilecek hukukî çare, 15 gün içinde tüketici mahkemesinde itiraz etmektir
(TKHK m. 70, III). Kanunda öngörülen parasal s›n›r› aflan uyuflmazl›klarda ise, tüketici hakem heyetine baflvurula-
mayaca¤›ndan, tüketici mahkemesinde dava aç›lmas› zorunludur. Ancak, davac› tüketici mahkemesinde dava
aç›lmas› zorunlu olmas›na ra¤men, önce tüketici hakem heyetine baflvurursa, hakem heyeti görevsizlik karar› ver-
melidir. Parasal s›n›rlar, her takvim y›l› bafl›ndan itibaren geçerli olmak üzere o y›l için tespit ve ilan edilen yeniden
de¤erleme oran›nda art›r›larak uygulan›r. Tüketici hakem heyetine baflvuru zorunlulu¤u bulunmas›, tüketicilerin
ilgili mevzuat›na göre alteratif uyuflmazl›k çözüm mercilerine baflvurmas›na engel de¤ildir.”

4. Ünite 3, sayfa 41’de, “Tüketici Mahkemesi” bafll›¤› alt›ndaki,

“Tüketici sorunlar› hakem heyeti: Baflkanl›¤› Sanayi ve Ticaret ‹l Müdürü veya görevlendirece¤i bir memur taraf›ndan
yürütülen tüketici sorunlar› hakem heyeti,konunun uzman› bir belediye personeli, baronun görevlendirece¤i bir
avukat, ticaret ve sanayi odas› ile esnaf ve sanatkar odalar›n›n görevlendirece¤i bir üye ve tüketici örgütlerinin seçe-
cekleri bir üye olmak üzere baflkan dahil befl üyeden oluflur. Bakanl›k taflra teflkilat›n›n bulunmad›¤› il ve ilçelerde
ise, tüketici sorunlar› hakem heyetinin baflkanl›¤› en büyük mülki amir ya da görevlendirece¤i bir memur taraf›ndan
yürütülür.” 

fleklindeki yana ç›kma afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

“Tüketici hakem heyeti: Baflkanl›¤› illerde ticaret il müdürü, ilçelerde ise kaymakam veya bunlar›n görevlendi-
rece¤i bir memur taraf›ndan yürütülen, konunun uzman› bir belediye personeli, baronun görevlendirece¤i bir
avukat, duruma göre ticaret ve sanayi odas› veya esnaf ve sanatkar odalar›n›n görevlendirece¤i bir üye ve tüketici
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örgütlerinin seçecekleri bir üye olmak üzere befl üyeden oluflan, tüketici ifllemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalar-
dan do¤abilecek uyuflmazl›klara çözüm üreten bir hakem kuruludur.”

5. Ünite 3, sayfa 57’de, S›ra Sizde Yan›t Anahtar› “S›ra Sizde 3” afla¤›daki gibi de¤ifltirilmifltir. 

Tüketicinin Korunmas› Hakk›ndaki Kanuna göre, bu Kanunun uygulanmas›ndan do¤an dava ve ifllerden belli bir pa-
rasal s›n›r›n alt›nda olanlar için tüketici hakem heyetine baflvurulmas› zorunludur. Bu uyuflmazl›klarda tüketici ha-
kem heyetinin verdi¤i kararlar taraflar için ba¤lay›c›d›r. Bu karara karfl› baflvurulabilecek hukukî çare, onbefl gün için-
de tüketici mahkemelerinde itiraz etmektir.

6. Ünite 5, sayfa 87’de,  

“‹flbölümü: Asliye hukuk mahkemeleri ile asliye ticaret mahkemeleri aras›nda iflbölümü iliflkisi vard›r. Asliye ticaret
mahkemeleri esas itibariyle asliye hukuk mahkemelerinin bir dairesi durumundad›r. Her ne kadar asliye ticaret
mahkemeleri asliye hukuk mahkemelerinin bir dairesi niteli¤inde ise de, aksine hüküm bulunmad›kça, dava olunan
fleyin de¤erine veya tutar›na bak›lmaks›z›n asliye ticaret mahkemesi tüm ticari davalara bakmakla görevlidir.” 

fleklindeki yana ç›kma metinden ç›kar›lm›flt›r. 

7. Ünite 5, sayfa 87’de, ‹lk paragrafta,

“yüzde on tutar›ndaki teminat›n” ifadesi “yüzde onbefl tutar›ndaki teminat›n” 

fleklinde de¤ifltirilmifltir.

8. Ünite 6, sayfa 103’de, “Davay› Geri Alma Yasa¤›” bafll›¤› alt›nda 2. paragrafta,

“sürülebilmesi mümkündür.” ifadesi  “sürülebilmesi mümkün de¤ildir” 

fleklinde düzeltilmifltir.

9. Ünite 10, sayfa 245’de, yer alan, 

“Pozitif hukukta düzenlenen bir di¤er alternatif uyuflmazl›k çözüm yolu ise, belirli bir parasal s›n›r›n alt›ndaki tüketici
uyuflmazl›klar› hakk›nda, Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanunun 22. maddesiyle kurulmas› öngörülen, tüketici
sorunlar› hakem heyetleri taraf›ndan karar  verilebilmesidir. Belirli bir parasal s›n›r›n alt›nda bulunan tüketici
uyuflmazl›klar›nda, mahkemede dava aç›lamayaca¤›ndan, tüketici sorunlar› hakem heyetlerine baflvuru zorunludur. Bu
uyuflmazl›klarda hakem heyetinin verece¤i kararlar taraflar aç›s›ndan ba¤lay›c› olup, ‹cra ve ‹flâs Kanununun ilâmlar›n
yerine getirilmesi hakk›ndaki hükümlerine göre, cebri icra ile yerine getirilebilir. Hakem heyetinin kararlar›na karfl›
onbefl gün içinde tüketici mahkemesine itiraz edilebilir. ‹tiraz, kural olarak tüketici sorunlar› hakem heyeti karar›n›n
icras›n› durdurmaz; ancak hâkim, talep edilmesi flart›yla, karar›n›n icras›n› tedbir yoluyla durdurabilir. Tüketici sorunlar›
hakem heyeti kararlar›na karfl› yap›lan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin verece¤i karar kesindir (TKHK m. 22, V).

Tüketici sorunlar› hakem heyeti, baflkanl›¤› sanayi ve ticaret il müdürü veya görevlendirece¤i bir memur taraf›ndan
yürütülen, konunun uzman› bir belediye personeli, baronun görevlendirece¤i bir avukat, ticaret ve sanayi odas› ile
esnaf ve sanatkar odalar›n›n görevlendirece¤i bir üye ve tüketici örgütlerinin seçecekleri bir üye olmak üzere befl
üyeden oluflur. Bakanl›k taflra teflkilat›n›n bulunmad›¤› il ve ilçelerde ise, tüketici sorunlar› hakem heyetinin baflkanl›¤›
en büyük mülki amir ya da görevlendirece¤i bir memur taraf›ndan yürütülür (TKHK m. 22, II, III).”

biçimindeki pararaf afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

“Pozitif hukukta düzenlenen bir di¤er alternatif uyuflmazl›k çözüm yolu ise, belirli bir parasal s›n›r›n alt›ndaki tüketi-
ci uyuflmazl›klar› hakk›nda, tüketici hakem heyetleri taraf›ndan karar verilebilmesidir (TKHK m. 66). Belirli bir
parasal s›n›r›n alt›nda bulunan tüketici uyuflmazl›klar›nda, mahkemede dava aç›lamayaca¤›ndan, tüketici sorunlar›
hakem heyetlerine baflvuru zorunludur. Bu uyuflmazl›klarda hakem heyetinin verece¤i kararlar taraflar aç›s›ndan
ba¤lay›c› olup, ‹cra ve ‹flâs Kanununun ilâmlar›n yerine getirilmesi hakk›ndaki hükümlerine göre, cebri icra ile yer-
ine getirilebilir. Hakem heyetinin kararlar›na karfl› onbefl gün içinde tüketici mahkemesine itiraz edilebilir. ‹tiraz,
kural olarak tüketici hakem heyeti karar›n›n icras›n› durdurmaz; ancak hâkim, talep edilmesi flart›yla, karar›n›n
icras›n› tedbir yoluyla durdurabilir. Tüketici hakem heyeti kararlar›na karfl› yap›lan itiraz üzerine tüketici
mahkemesinin verece¤i karar kesindir (TKHK m. 70).

Tüketici hakem heyeti, baflkanl›¤› illerde ticaret il müdürü, ilçelerde ise kaymakam veya bunlar›n görevlendirece¤i
bir memur taraf›ndan yürütülen, konunun uzman› bir belediye personeli, baronun görevlendirece¤i bir avukat, duru-
ma göre ticaret ve sanayi odas› veya esnaf ve sanatkar odalar›n›n görevlendirece¤i bir üye ve tüketici örgütlerinin
seçecekleri bir üye olmak üzere befl üyeden oluflur. (TKHK m. 66, II)”

10. Ünite 10, sayfa 247’de, 

“tüketici sorunlar› hakem heyetleri” ifadesi “tüketici hakem heyetleri” 

fleklinde de¤ifltirilmifltir.




