
TüKETİci HAKEM HEYETLERjNE İLişKiN BiLGILENDiRME METNİ

l. Tüketici hakem heyetlerioiD göfevi Dedir? Tüketici hskem heyetleri kimlerden
oluşur?

Tüketici hakem heyetleri, 6502 sayıh Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a göre
tuketioi işlemleli ve tiıketioiye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüım buliıak
amacıyla kuru]an İeyetlerdir. Başkanlığı illerde ticaİet il müdürü ilçelerde kaymakam veya
bunla.ün görevIendireceği bir rnemu. taıafindan yürittül€n tüketiçihakem heyetlerinin diğer üyeleri
belediye, baro, tacir/esnaf ve tüketiçi örgütü temsilcilerinden oluşur.

2. Tüketici hakem heyetlerine yıpdacık başvurularda parasal sınırlar nedir?

. .. _ Tuketici hakem heyetleıine yaprlan baş!,ıırular için her yıl parasal sınırlar yeniden
belirlenmektedir. Söz konusu pamsal sınırlat, 20l9 yılı itibaıiyle şu şkilbedir;- 5.650 Tl'nin altında bulunan ulışmazlıklaİda itçe tüketici hakem heyetleri,_ Buyükşehir statüsünde o|an illerde 5.650 TL ite 8.480 TL arasındaki uluşmazlıklarda il

tüketici hakem heyetleri,
- Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 8.480 Tl'nin alİnda bulunan

uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,
- Büyükşehk statüsünde olmayan illerc bağlı ilçelerde 5.650 TL ile 8.480 TL aİasındaki

uyuşmazlıklaıda il tiiketioi hakem heyet|eri,
görevlidir.

.._., '.o80., 
rl- ve tlzerindeki uyuşmazlıklar için ise rtikelici hakem heyetlerine başvuruyapılamaz: söz konusu başvurulann tüketici mahkemelerine. tiiketici mahkem;leri bulunmayan

yerlerde ise asliye hukuk mahkemelerine yapılmast gerekmektedi..

3. Tüketici hakem heyetleriDe Dq§ıı boşvuru yapılır?

. .,Şd.."l veya avukaı. aracıllğlylai elden, posıa yoluyla veya eleklronik onamda e-Devlet
KaplsI tlzerlnden l üketici Bilgi sisıemi (TIJBjS) ile tüketici ha*em heyeıIerine başvuru yapIlabilir,
Bı..ı itibaJla. tüketici hakem heyetlerjne sözlu buş*. yup,lu.urnut;;,;.--"- 

"*

.,_, ,..^r.iİ:l]*.. u;,uşmazlık. konusunu içren dileİçenin. varsa deliI oluşturan ilgili belgelerle
:1l]:l_:.,:*i|", hakem hey_etine verilmesiyle yapıllr. Tuketici hakem ieyetlerine yap-llacak,aşvuru|ar l lcafet t}akan|ığt'nln intemel sayfasında yer a]an başvuru iormu kuilaııılarakyapılabiIir.

.,,__,_ ^r:l1lJl 
formu. kullanılmadan yapıIan başvurulaıda ise başvuru sahibinin adı, soyadı,

r.urKrye L umhurıyetı kınlik numaras|, adresi ve vaısa diğer iletişim bilgiieri, talebi ve Türk Üıasİ
cinsinden. u;uşmazlık değeri ile şikayet edilene ilişİin bilgilere feı'-;;İ;si zorunludur.
uyuşmazllK degerinin döViz cin§inden olması durumunda, söz konusu değer ba§wru tarihindekiTürkiye Cumhuriyet Me.kez Banka§ı'nın belirlediği €fektif dövi, ,ut,İİ.'r--İ. almarak TürkLirası'na çevrilir.

,. 
Elekt onik ortamda yapılan başwruJarın TÜBlS ile yapılması zorunludur. Bu başwruların

İ:,*^:,I] 9]:PjIT":i 
için ı.ıyuşmazlıkJa ilgili başvuıu formunun etsll<siz olarat aoljurulrnası, vaısaDll8ı ve belgelerin sisteme y,ilklenmiş olması geıekir.

4. Hangi tüketici hakem heyetıeri.e başvuru yıpılabilir?



Başvurular, tüketitinin ye.l$im yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığl
yerdeki tiiketici hakem heyetin€ yapllabilir.

5. Tüketici bakem heyetleri bulunmıyıtr yerlerde başvurular ıasll yapllır?

Tuketici hakem heyetleri illerde Ticaret iI Müdürlukleri, iIçelerde Kaymakamlülar
bünyesinde faaliyet göstermektedir. Ancak her ilçede tüketici hakem heyeti bulunmamaktadır.
Bazı tüketici.hakçm heyetleıinin yetki elanları düa geniş şekilde belirlenerek hakem heyeti
bulunmayan ilçeleri de kapsayacak şekilde yetkilendirilmiş tiiketici haktm heyetleri o|aIak
faaliyetıe bultınmaktadlr.

Tüketici hakem heyetleri bı.ılunmayın.yerlerde ise ilgili kaymakamltkla.da bulunan iıtibat
personeli tarafından başırular alınank TÜBİs'e kaydedilmektedir.

6. Tükeıici hakem heyetleri taraflndan bışvuru|aı nasll incelenir?

. . .Tüketici hakem heyetleri incelemeleıi dosya üzerinden yaplltr, gerekli göriilme§i halinde
tüketioi hakem heyetleri taraflndan ayrıca taraftar ve bilirkişi di;le;ebili;.
. ^ Tükİli:i..hP|., heyetleri, uyuşmazlık konusuna iIişkin her türlü bilgi ve belgeyi
tantlardan, iIgili kişi, kurum v^e kuru]uşlardan isteyebilir. İstenen bilgive belgelerin-sunulmasıİçİn

l1lli9_,::*,lo* itibaİen.en [azla.3o.gün süre verilir. Talep edilmesi ve tİketici hakem hey;ti
Daşkanllglnca uygun götü]mesi halinde bu stire uzaıllabilir. Tüketici hakem heyeti başkanlıgınca
istenilen bilgi ve belgelerin verilen süre içinde sunulmomu., l,ulina. ao.yujJi mevcut bi|gi ve
bclgeler üzerinden kaİaa veriliİ.

. ^ lüt'l"i hakem. heyeti. başkanı, çözümü öz€l veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde
lTj.:lT:l _r]lllil.,9lebi ozerine yahut re'sen bilirkişi görevlendirebilii. iiüirkişi raporunun
nazrlanmasİ ıçln biIirkişiye verilec€k süİe, biliıkişi görevlendirilmesine ilişkin yazının biiirkişiye
::1l§]*l..lt!T:l"]5 iş gününtl geçemez. Bilİrklşinin t"lebi ü,;,İ;; Ü;;İ;e ı5 iş giınunü
geçmemek ve blr detaya mahsus o|mak ilzere uzrıllabiIir_

7. Tükeıici hekem heyetleri ne lodr. sürede kırar verir?

,., , ]İkl:j hakem heyetine. yapılan başvurular başvuıu taıih ve sırasına göre en geç altü aylÇınde görüŞülür ve karara bağlanır. Yapl|an başturunun niteliği, baş!,rıru 
-konusu. 

mal ,eya
hizmetin özelliği gibi hususlar dikkate alınarak, karar süresi en faja alı ay aana uzaalatıtir.

Taıafların ivedi inceleme talebinde bulurunası ve ulebin bajkan tarafından uygungörlılmesi halinde ise başwrulaİ tiiketİci hakem heyetince önceliİle gundeme alınabilir.

8. Tüketici hakem heyetleriniD kararlarınln yeri[e geıirilme§i n9sı| sağ|aııbilit?

. Tü-kelici hakem heyetlerinin kararlarü ta.aflan bağlayıcı niteIiktedir. söz konusu ka.arIar

f:li:c:llr"::::r001.sa*lı lçf v.e if.las Kanunu kapsa'mında ilamlunn İ".asİtıutumlerine go,"
Kararln uygulanmaslna 1önelik işlem|er için ilgili icm dairesine başlıırulabiIir.

9, Tüketici hakem heyetierilin kırariarrnı ka§t itirez edilebilir mi?



Taraflar tiiketiçi hakem heyeti kararıııın tebliğinden itibaren 15 gün içindt tüketici hakem
heyetinin bulunduğu ytrdeki tüketici mahk9mesine, tüketiçi mahkçmesi bulunmayan yerlerde
asliye hukuk mahkemesine karara ka$ı itimz edebiliı. Ancakdaha önce karar veren tilketici hakem
heyetine ititaz amaçıyla yeniden başi,lıru yapllamaİnaktadır.

Mahkemeye itiİaz aşamaslnda, tuketicile. 492 sayılı Harçlar Kanunu'nda düzenlenen
harçlaIdan mı.ıaftlr. Arücak 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyannca gider avansı
ödenmesi gerekmekledir.

Tüketici hakem heyeti kararlanna karşı yapılan itiraz üzerine tuketici mahkemesinin
vereceği karar kesindir.

l0. Başvuru aşamalan nereden tıkip edilebilir?

... . ..rük",i"i hakem heyetlerine yapülan başvurular e-Devlet üzerinden TÜBls kanahyla takip
edilebilir.

ll, Tüketici hakem heyeti tarafından yapl|an başvuruya ilişkin heDüz kırgr ıhDmadan
önce tarallarlD uzlaşma§t haliİde Dastı bir yol izleımelidir?

.. .Buş*|ü..ly1 konu uyuşmaz|!ğın, tüketici hakem heyeti taranndan karar verilene kadar
çözümlenmesi halinde, söz konusu durumun ispatına yöneiik bitgi ve belgel€rin tiiketici hakem
heyetine iletiimesi geıekmektedir.

, D.ha detayh bilgi için http§://tuİetici.ticaret.gov.trltukeaici-sikıyetleİi/sikca-§orulao-
soıular.adres]i intemel sitesinde yer veri|en sıkça soiılan sorular utiltiııiunaei ttiteticl rıaı<emneyetlerl ve tüketici sözleşmeleri hakkında Ticaret Bakanh$ tarafından hazırlanan çeşitli soru ve
cevaplara ulaşılabilir.
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,hakem. 
heyetlerine başvuru yapılırken kullanılması gereken başwru formuomegıne tttp§i//tuketici.ticaret.gov.tİltuketicısikayetleri/basvuru-foim|ari ad.esli intemetsitesi üzerinden ulaşülabilir.


