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TÜKETİCİ UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK

Dava şartı m.73/A
Tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda
dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş
olması dava şartıdır.

Tüketici Mahkemelerinde Görülen Uyuşmazlıklar m.73/1:
Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan
doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici
mahkemeleri görevlidir.

Aşağıda belirtilen hususlarda DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUĞA İLİŞKİN
HÜKÜMLER UYGULANMAZ:
a) Tüketici hakem heyetinin görevi kapsamında olan uyuşmazlıklar, [2021 yılı için Tüketici
Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri 7 bin 550 TL altında bulunan
uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, büyükşehir statüsünde olan illerde 7 bin
550 TL ile 11 bin 330 TL arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri
görevlidir.]
b) Tüketici hakem heyeti kararlarına yapılan itirazlar,
c) 73’üncü maddenin altıncı fıkrasında belirtilen davalar [m.73/6: Tüketici örgütleri, ilgili
kamu kurum ve kuruluşları ile Bakanlık; haksız ticari uygulamalar ve ticari reklamlara
ilişkin hükümler dışında, genel olarak tüketicileri ilgilendiren ve bu Kanuna aykırı bir
durumun doğma tehlikesi olan hâllerde bunun önlenmesine veya durdurulmasına ilişkin
ihtiyati tedbir kararı alınması veya hukuka aykırı durumun tespiti, önlenmesi veya
durdurulması amacıyla tüketici mahkemelerinde dava açabilir.]
ç) 74’üncü maddede belirtilen davalar [m.74: (1) Satışa sunulan bir seri malın ayıplı
olduğunun tespiti, üretiminin veya satışının durdurulması, ayıbın ortadan kaldırılması ve satış amacıyla
elinde bulunduranlardan toplatılması için Bakanlık, tüketiciler veya tüketici örgütleri dava açabilir. (2)
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 toplattırılır. Toplatılan mallar taşıdıkları risklere göre kısmen veya
tamamen imha edilir veya ettirilir. İmha edilen malla ilgili tüketicinin dava ve tazminat hakları saklıdır.]
d) Tüketici işlemi mahiyetinde olan ve taşınmazın aynından doğan uyuşmazlıklar.

 Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan
amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel
kişiyi, ifade eder (m.3/k).
 Tüketici
işlemi:
Mal
veya
hizmet
piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil
olmak 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 ifade eder
(m.3/l).

