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BANKA KREDI KARTI HAMiLLERiNDEN YILLIK KART

UCRETI ALINMASINA ILIKiN SOZLESME HOKMUNUN

YARGISAL DENETIMI

Prof. Dr. A. lle SIRMEN*

6ZET
Bankalarin, genel i§lem §artlarina dayah olarak yaptigi kredi karti

sozle§meleri uyarinca kart hamillerinden yillik kart ucreti talep etmesi dolayisiyla
bankalar le tiketici sifatini ta§iyan kredi kartj hamilleri arasinda ortaya 9ikan
uyu~mazllk, genel i~lem §artlari iqinde yer alan yillik kart Ucretine ilikin s6zle~me
huikmuinuin haksiz §art niteligini ta§idigi, bu nedenle de, Tuiketicinin Korunmasi
Hakkinda Kanunun 6. maddesi uyarinca tuketiciyi baglamayacagi gerekqesiyle
Yargitay 13. Hukuk Dairesi tarafindan §imdilik tiketici lehine q6zUlmittir. Genel
i~lem artlari iqinde yer alan s6z konusu huikmui iqerik denetimi kapsaminda
inceleyen Daire, huikmuin mU0teri ie mtizakere edilmeksizin banka tarafindan tek
tarafli olarak dtizenienmi§ olmasi nedeniyle haksiz §art niteligi taidigina ili~kin ilk
mahkeme kararlarinj uygun bulup onamitir. Oysa, Tuketici SOzle§melerindeki
Haksiz artlar Hakkinda Yonetmelik ekindeki, haksiz §art 6rnekleri dikkate
alindiginda, s6z konusu hiikmUn haksiz §art olarak nitelendirilebilmesi mumkiin
g6rtinmemektedir. Ancak banka, kart icretini artirma yetkisini saki tutmu§ ve kredi
kart hamiline de fesih hakki tanimami~sa, bu durumda haksiz §art s6z konusu
olabilecektir. Banka Kartlari ve Kredi Kartlari Kanununun yUrrlUige girmesinden
sonra ise, kredi karti qikaran kurulu~lara kart ucretini artirma yetkisi veren sozle~me
hUkminuin, artirimi tuketiciye bildirme yikimi ve tuketiciye fesih hakki veren bu
Kanunun emredici hukUmleri qergevesinde artik haksiz §art sayilamayacagi aqiktir.
Kredi karti s6zle~mesinde bu hukuimlerin aksine bir duizenleme yapilmi§ olmasi
durumunda, genel ilem §arti haksiz olmasi nedeniyle degil, 6ncelikle emredici
kurallara aykiri olmasi nedeniyle hukUmsUz sayilacaktir.

Anahtar Kelimeler: Banka kredi karti hamillerinden ainan yillik iicret,
genel ilem §artlari, genel i~lem §artlarinin yargisal denetimi, baglayicilik denetimi,
iqerik denetimi, haksiz §artlar.

ABSTRACT
The consumer conflict regarding the payment of an annual fee which the

banks demand according to the contracts, drafted in printed standard forms on the
basis of general terms of transactions -a conflict between the bearers of credit cards
acting as consumers and the banks- has been settled in favour of consumers by the
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13th Chamber of the Court of Appeals for the time being. The Chamber examined
the disputed clause, of controling the content of the said term, and approved the
decisions of the first instance courts in which such clauses were regarded as an unfair
term for the reason that the clause had been drafted in advance unilaterally by the
bank, thus without having been individually negotiated. An unfair term, according to
Article 6/I1 of the Law on the Protection of Consumers is not binding upon the
consumers. However, when the indicative list of clauses which are likely to be
unfair in the Annex of the implementing Regulation on the Unfair Terms is taken
into consideration, the term imposing the payment of an annual fee on the bearers of
the credit cards does not seem to be an unfair term. According to the list, only the
clauses enabling the bank to raise the fee, without notifying the bearer of the card
and giving him a chance to cancel the contract, can be regarded as unfair.
Furthermore, after the Law on Bank Cards and Credit Cards, which introduces
compulsory rules concerning the credit cards contract entered into force, there is no
probability of such an unfair term anymore. Accordingly, the contract may enable
the bank to raise the fee by notifying the bearer of the credit card, and give him a
chance to cancel the contract. In case of a contrary regulation, a clause against the
provisions of the statute would not be unfair but void as such.

Keywords: Annual fee imposed on the bearer of bank credit cards, general
terms of transactions, judicial control of the general terms of transactions, control as
to validity, control as to content, unfair terms.

I. UYGULAMADAKI DURUM

Bankalarin, genel i§lem §artlarina dayah olarak yaptigi kredi karti
sOzlermeleri uyarinca kart hamillerinden yhllik kart icreti (uyelik aidati)
talep etmesi, son ydlarda en yaygn tuketici uyumaziklarindan bin olmu,
ve bu uyu~mazlik Yargitay 13. Hukuk Dairesinin kararlariyla §imdilik
tuketici lehine qOzilmuitu§r. Yargitay 13. Hukuk Dairesinin konuyla ilgili
olarak tiiketici lehine verdigi E. 2007/11236, K. 2008/2982 sayl ve

3.3.2008 tarihli ilk kararina1 konu olan uyumazlik once Balikesir
Tuketici Sorunlari Hakem Heyeti 6nine gelmi§, Hakem Heyetinin yillik
kart ucretine ili~kin §artin haksiz oldugu konusundaki bavuruyu
reddetmesi nedeniyle yapilan itiraz uzerine Balikesir 2. Asliye Hukuk
Mahkemesi, Tiketici Mahkemesi sifatlyla gOrd ii davada, yilhk kart
ucretine ili~kin huikmui haksiz §art olarak niteleyerek itirazi kabul etmi§tir
(19.6.2007, E. 2007/115, K. 2007/220). Yargitay 13. Hukuk Dairesi de
Mahkemenin kararini uygun bularak onamitir. Daire kararinda aydinlatici
bir gerekqe mevcut degildir. ilk Mahkemenin kararinda ise, "kredi karti
yenilenmeden de ydlhk 6dentilerin istenildigi, bu odentilerin bir hizmetin
karqih i olmasi gerektigi, ... Esasen kart uygulamasindan bankalarin
menfaat temin ettikleri, yatirlan paralart bir siire kullandiklari bilinmekte
olup buradan elde edilen menfaatler di inda ayrica iiyelik aidatinin

(1) http://www.kazanci.com.
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alinmasnn hukuka ve iyiniyet kurallarina uygun dii~medigi, hazirlanan
s6zlemelere kullanicinin igtirakinin sdz konusu olamayacagindan bu
sozlemelerdekinin aksine konulan kurallarla da kredi kart sahiplerinin
yiikiimlii olmasinin kabul edilmesinin dogru olamayacagi da
anlapilmitgir" denilerek Uiyelik aidatina ilikin hukmUn haksiz olduku
ifade edilmi~tir2 .

Aym konuda, Yargitay 13. Hukuk Dairesinin E. 2008/4345, K.
2008/6088 sayl ve 2.5.2008 tarihli kararinda3 ise, "sizlemenin davact
banka tarafindan matbu, standart olarak hazirlanip bof olan kistmlarin
rakam, isim ve adresler yazilarak doldurulduu, sdzlevmenin on iki punto
koyu siyah harflerle diizenlenmedigi gdriilmektedir. Davact, tiiketici
aleyhine olan ve tiiketiciyi kart kullanimi Ucreti adt altinda bir kUlfete
sokan sdzle~me hiikmiiniin tiiketici ile ayrica miizakere edilerek
kararlaptrildigini iddia ve ispat edememitir. Bdyle olunca s6zlemedeki
kredi karti Uyelik icreti alnacagina dair hiikmiin aptklanan yasa ve
ydnetmelik hiikiimleri karisinda haksiz art oldugu kabul edilmelidir"
denilerek, davaci bankanin bu s6zleme huikmiine dayanarak kredi karti
kullanicisi davalidan icret istemesinin mUmkUn olmadigi sonucuna
vanilmi tr.

Andan kararlarda haksiz §art oldugu sonucuna varilan, tiketiciden
yilhk kart Ucreti alinmasina ilikin hikim, davali banka He tuketici sifatim
ta§iyan davaci arasinda genel i~lem §artlarina dayali olarak yapilml§
bulunan sOzle~mede yer aldigindan, bankalarin iyelik aidati ya da yillik
kart icreti talep edip edemeyecekleri, a~agida, genel i§lem §artlari ve
bunlarin yargisal denetimi qerqevesinde ele alinip incelenecektir.

II. BANKA KREDi KARTLARINDAN ALINAN UYELiK
AiDATININ (YILLIK KART UJCRETiNiN) HUKUKi NITELI.i

Uyelik aidati, teknik bir deyim degildir, bankalarin kredi karti
hamillerinden talep ettigi yillik kart ticretinin uygulamada yaygin olarak
kullanilan karpiigidir. Doktrinde, bankalarin, kredi kartl hamilleri ile
genel i~lem §artlarina dayah olarak yaptiklari kredi karti sbzle~meleri
uyarinca, kart hamillerinden yillik kart ucreti olarak belli bir tutar
odemelerini talep etmelerinin mulmkuin oldugu kabul edilmektedir.
Bankanin bu alacaginin dogmasi iqin kart hamilinin karti kullanmasi da
gerekmez. Kart hamiline yUklenen yillik kart ucretinin, bankalarm kredi
karti s6zle~meleriyle ustlendikleri hizmetin kariligi oldugu, sistemin

(2) Karar TUketici Demegi web sayfasindan alinmi tir.
(3) Karar, 13. Daire Ba~kani Sayin Erkal Baqqioglu tarafindan saglanmi§ttr. Ayni

dogrultuda 13. HD, 20.4.2009, E. 2009/1267, K. 2009/5066 (RG, 7.7.2009, S. 27281).
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i~Ieyi~iyle ilgili harcamalarinin bir bOlimUnu kar~damak amacim taidigi
ileri sUrilmektedir4.

Gerek Tuiketicinin Korunmasi Hakkinda Kanunun kredi kartlarina
ilikin 10/A maddesinde5, gerek daha sonra yirirli ge giren 5464 sayfli
Banka Kartlan ve Kredi Kartari Kanununda6, ylik kart icretine ilikin
aqik bir dizenleme yoktur. Ancak, Banka Kartlari ve Kredi Kartlari
Kanununun 24. maddesinin 2. fikrasinda, kart qikaran kurulularin kart
hamilleri ile akdedecegi sozle~melerin §ekil ve iqeriginde yer almasi
gereken asgari hususlarin Bankacilik Dizenleme ve Denetleme Kurulu
tarafindan diizenlenecegi huikme baglanmiq, yine ayni maddenin 4.
fikrasinda da, kart hamilinin yaptii i~lemler nedeniyle s6zle~mede yer
almayan faiz, komisyon veya masraf gibi adlar altinda higbir §ekil ve
surette 6deme talep edilemeyecegi ve kart hamilinin hesabindan kesinti
yapilamayacagi belirtilmi~tir.

Bankacilik Dizenleme ve Denetleme Kurulu tarafindan hazirlanan
Banka ve Kredi Kartlan Hakkinda YOnetmeliin7 sOzle~medeki asgari
artlarin dizenlendigi 17. maddesinin 5. fikrasinn (c) bendinde, kredi

karti s6zle~melerinde "sOzle~meye bagh olarak kart hamillerinden
alinabilecek Ucret, komisyon, masraf ve vergilerin neler olaca ina dair
agiklamalara" ili~kin hiikmuin yer alacagi belirtilmi*, ayrica kartin hamiline
teslimi sirasinda yazili olarak bildirilmesi gereken bilgilerin dizenlendigi
3. fikrada da, 2. fikradaki hikimlere yollama yapilmitir. Anilan 2.
fikranin (g) bendinde, "s6zle~mede belirtilen ucret, komisyon ve
masraflarin kart hamilinin hesabina borq kaydedilecegi" aqiklamasi yer
almaktadir. Bu hikuimlerde s6zi edilen ucrete, kart qikaran kurulularin
verdigi hizmet karpligi olarak aldigi kabul edilen yillik kart ucretinin,
yaygin deyimiyle ylik aidatin da ddhil oldugu aqiktir. u halde, kredi
karti qikaran kurulu~un kart hamilinden ylhk kart icreti almasi, kredi
karti s6zle~mesinin zorunlu unsuru olmamakla beraber, Banka Kartlan ve
Kredi Kartlari Kanunu bakimindan da b6yle bir icretin s6zle§mede
kararlatirilmasi muimkuinduir.

Bununla beraber, bankalar ile kredi karti hamillerinin genel i~lem
artlarina dayali olarak yaptiklari s6zle~meler uyarinca bankalarin kart

hamillerinden yilik kart uicreti olarak belli bir tutar 6demelerini talep
edebilmesi, izleyen yilar iqin de bu uicreti artirma yetkisini sakh
tutabilmesi, bunlari duzenleyen hikiimlerin yargisal denetim sonucu

(4) Teoman, 0.: Hukuki Y6nden Kredi Karti Uygulamasi, Guincelle~tirilmi§ 2.
Baski, Istanbul 1996, s. 171-172; 4 giizar, H.: Banka Kredi Karti S6zle§meleri, Ankara
2003, s. 83-84.

(5) Bu madde 4822 sayili Kanunla eklenmi~tir; RG, 14.03.2003, S. 25048.
(6) RG, 1.03.2006, S. 26095.
(7) RG, 10.03.2007, S. 26458.
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sozle~me diinda birakilmasina ya da geqersiz sayilmasina engel te~kil
etmez.

III. GENEL iSLEM $ARTLARI KAVRAMI

Sanayi devrimini izleyen yfllarda ekonomik hayatta k6klui
degi~iklikler meydana gelmeye ba~lami§, mal ve hizmet iretiminde
kitieselle~me ihtiyaci ortaya qikmi§, kitlelere y6nelik seri iretim, bUyijyen
pazarda ki~iler arasinda mal ve hizmet mijbadelesinin hukuki araci olan
s6zle~melerin bireysel yapisini da etkilemi~tir. Seri halde iretilen mal ve
hizmetlerin her gin yuizlerce ki~iye pazarlandigi modem ekonomilerde,
mal ve hizmet sunanlarin her mfiuteri ile miibadele arflarini tek tek
muzakere edip belirlemesi i§ hayatinin gereklerine uymadiindan, bunlar
firettikleri mal veya hizmetleri onceden tek yanh olarak hazirladiklarl ayni
iqerikteki sozle~me artlari altinda mfiiteriye sunma yoluna gitmi~lerdir.
Satici ya da saglayici tarafrndan birden fazla s6zle~mede kullanilmak izere
tek yanh olarak hazirlanmi olan ayni iqerikteki bu s6zle~me artlarina
genel i§lem artlart denilmektedir8. Genel i§lem artlanyla birlikte standart
s6zle~meler dogmu§tur. Standart s6zle~meler, iqerikleri tamamen veya
kismen genel i§lem artlanyla belirlenmi§ s6zle~melerdir9.

IV. GENEL i5LEM ARTLARINA KAR$I TUKETICiNiN
KORUNMASI I( IN ALINAN ONLEMLER

Taraflar mizakere ederek kurduklari sozle~melerde, kendi
qikarlarina gore hareket ederler; bazi noktalari s6zle~meye geqirebilmek
iqin, bazi noktalarda 6din verirler. Bu bakimdan, bireysel sbzle~melerde,
her iki tarafin qikarlarinin g6zetildigi adil bir dizenin kurulmu olma
ihtimali bUyUktir. Oysa, bir tarafm hazirladigi genel i§Iem prfiarini diger
taraf muzakere etmeksizin kabul etme durumunda kahyorsa, s6zle~me -
adaletinden s6z edilemez. Giinuimuizde, qok sayida kiwi ile s6zle~me yapan
giri~imcilerin kurulacak her s6zle~me iqin karpl taraf ile mizakere
edebilecek kadar zamanlan olmadigi gibi, her muiiteri iqin ayn ayri
s6zleme yapmalarl durumunda, bu s6zlemeler, onceden hazirlanan
s6zle~meler gibi, onlarin qikarlarina hizmet edemeyebilir. Bu bakimdan,
ekonomik hayatin ozellikleri karpsinda, genel i§lem artlarina dayah
s6zle~melerden vazgeqilemeyecegi aqiktir. 0 halde yapilmasi gereken,

(8) Koller, A.: Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Grundlagen
des Obligationenrechts, Entstehung der Obligation, Band I, Bern 2006, s. 374; Atamer,
Y. M. : Sozle~me 0zgUrltUgiunn Sinirlandirilmasi Sorunu Qergevesinde Genel i~lem
;artlanmnn Denetlenmesi, Istanbul 1999, s. 61 vd.

(9) Havutu, A.: Aqxk ierik Denetimi Yoluyla TUketicinin Genel I§lem ;artlarina
Karp Korunmasi, izmir 2003, s. 2; Atamer, Genel iIem ;artlarinin Denetlenmesi, s. 7.
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genel ilem §artlarina yer veren s6zle~melere bazi durumlarda miudahale
edilerek zayif durumda olan tarafin korunmasidir0 .

Hiq §iiphesiz genel i~Iem §artlarina dayah s6zleme iki tacir arasinda
yapiliyor ve taraflardan biri veya her ikisi de genel i~lem §artlarina
dayamyor ise, bunlardan higbiri tiketici kadar korunmaya muhtaq
degildir. Buna karplik, taraflardan biri tiiketici olup tacir sifatiyla hareket
eden tarafin hazirladigi genel ilem §artlarini iqeren s6zle~meyi yaplyorsa,
durum degiir. jinki tiuketici, genellikle uzmanlarin hazirladigi b6yle bir
s6zle~meyi anlayacak donanima sahip degildir; kaldi ki, bir giri§imcinin
kendisine sundugu genel i~lem §artlarina dayali sbzlemeyi anlayip
reddetse dahi, diger bir giri~imci ile yine muzakere etmeden onun
hazirlattigi s6zlemeyi yapmak zorunda kalacaktir.

G6rildUigi gibi, tiiketici, kendisine qe.itli mal ve hizmet
sunulmasini saglayan bu yeni geni§ pazarda, mal ve hizmet sunanlar ile
giritigi hukuki ilemlerin giqsiiz tarafidir. Tiketici, yalniz ekonomik ve
sosyal y6nden degil, bilgisizlikten kaynaklanan zihinsel ve psikolojik
nedenlerle de tuketici ilemlerinin zayf tarafidir. Bu bakimdan, tuketici
sozle~melerinin giiqlui tarafi olan giri§imcinin, s6zleme ozgiurliigiinii tek
yanh olarak kullanmasina engel olmak gerekir. B6ylelikle toplum
diizenini ve sosyal bari saglayacak denge kurulmu§ olacaktir. Bu
yaklaplm, anayasal e~itlik ilkesine de ters dfiumemektedir. E~itlik ancak,
e~itler arasi ilikilerde taraflardan birine saglanan koruma ile bozulmu§
olur. Oysa, tiuketici, giqliiler ile giqsiizler arasinda gerqek e~itligi
saglamak amaciyla korunmaktadir.

Genel i~lem artlarina karp tuketicinin korunmasi konusunda,
alinmasi 6nerilen 6nlemlerin bainda, emredici kurallarin artirilmasi ve
genel i~lem §artlarnin denetlenmesi gelmektedir' 1.

1. Emredici Kurallari Artirilmasi

Genel i~lem §artlarina kar i tuketicilerin korunmasinda 6nerilen bir
qtzUm, s6zle~melere ilikin duizenleyici hukuk kurallannin emredici kural
haline getirilmesidir12 . Nitekim, Tiketicinin Korunmasi Hakkinda
Kanunda duzenlenmi§ olan tuiketici sbzle~melerine ilikin sbzle~me
§artlari, s6zle~mede yer almasi gereken asgari §artlar olarak bu Kanunda
ve bu Kanun uyarinca qikarilmi olan Yonetmeliklerde, emredici
kurallarla duizenlenmi~tir.

Ayni §ekilde, 23 $ubat 2006 tarihinde kabul edilen 5464 sayi
Banka Kartlan ve Kredi Kartlan Kanununda da, banka kartlari ve kredi

(10) Havut~u, s. 39.
(11) Havutu, s. 45; Atamer, Genel !§Iem 5artlarinin Denetlenmesi, s. 21 vd.
(12) Havutfu, s. 48.

lYd 2009



YILUK KART UCRETI

kartlan sozlemelerinin iqeriginde yer almasi gereken asgari kayitlarin
Bankacilik Dizenleme ve Denetleme Kurulu tarafindan duizenlenecegi
huikme baglanmi (m. 24), ayrica sozle~mede kredi karti qikaran
kuruluIar tarafindan tek tarafli olarak yapilabilecek degiikliklere ilikin
usul ve esaslar belirlenmi§tir (m. 25). Banka ve Kredi Kartlari Hakkinda
Y6netmelikte de, banka kartlari ve kredi kartlari sozle~melerinde yer
almasi gereken asgari §artlar duizenlenmi§ (m. 17)13 ve sozlemede
yapilacak degiikliklere ilikin izienmesi gereken usul ve esaslar hikme
baglanmiltir (m. 18).

2. Genel ilem $artiarinin Denetlenmesi

A - idari Denetim

Genel i~lem §artlarnin denetlenmesi konusunda ileri sUrulen bir
6neri, bunlarin onceden idari bir kurum tarafindan denetlenmesi ve onay
alinmasidir. Ancak, bu tir bir denetimin, i~letmeleri genel i~lem §artlarinm
degi~en koullarla uyumlu hale getirme konusunda engelleyici bir rol
oynayacagi gibi, tuketicinin iradesini de kisitlama sonucunu
dogurabilecegi ileri sirUilmektedir1 4.

B- Yargisal Denetim

Genel i§lem artlarinin ozellikle iki y6nden yargisal denetimine
gerek duyulmaktadir: Tuiketici genellikle genel i~lem §artlarini okumaz,
okusa da anlamama ihtimali qok buiyiiktuir. Bu bakimdan genel i~lem
,artlarinin sozle~meye alinmasi siki ,artlara baglanmah, bunlarin
sozle~menin iqerigine dAhil olabilmesi iqin, miuterinin bu §artlar
hakkinda bilgi edinmesi saglanmalidir. Ikinci olarak da, tuketicinin
etkileyemedi gi genel i lem §artlarinin iqerigini denetleyerek, taraflarin
qikarlarini adil bir biqimde dengeleyemeyen, mii~teri aleyhine
hakkaniyetle bagda§mayacak §ekilde agir hikimlere yer veren genel
ilem ,artlarinin baglayiciliklari 6nlenmelidir. Buna ko~ut olarak da genel
i~iem §artlarinin yargisal denetiminde iiq a~ama soz konusudur. Birinci
aamada, genel ilem §artlarinin s6zle~menin igerigine dAhil olup olmadigi
incelenmektedir. Buna baglayicilik ya da yiirirluik denetimi denmektedir.
ikinci aamada s6zlemeye giren genel i~lem §artlarinin yorumlanmasi s6z

(13) Bu vesileyle belirtmek gerekir ki, 2001 yinlda yapilan Anayasa
degi~ikliklerinden sonra s6zlelme 6zgtirliIginiin "kanun"la sinirlandirilip
siniriandirilamayacagi dahi tartimah hale gelmi§ken (bkz. Buz, V.: Kamu !hale
Sozie~melerinin Kuruluu ve Gegerlilik artiart, Ankara 2007, s. 251, dn. 13'te zikredilen
goriqler), bir sozle§mede bulunmasi gereken noktalarin yonetmelik hiikimleriyle
dUzenlenmesi tarti~maya aqiktir.

(14) Atamer, Genel I§lem artlarinin Denetlenmesi, s. 50 vd.
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konusudur. Oquncu aamada ise, genel i§lem §artlari iqerik aqisindan
denetlenerek bazi hallerde geqersiz sayilmasi saglanmaktadjr15.

Bankalarin, genel i lem artlarina dayah olarak yaptiklari
s6zle~meler uyarlnca, dUzenledikleri kredi kartlan igin kart hamillerinden
Uyelik aidati (ydIhk kart ficretil talep etmesi, kart hamilinin tiketici sifatim
tapmasi nedeniyle tiketici sbzle~mesinden kaynaklanan bir uyumazIk
sayidigindan, bu konuda genel i§lem artlarinin yargisal denetiminin,
tiketici s6zle~melerine 6zgii hukiimler qerqevesinde ele alinmasi uygun
olur.

a- Tiiketici Sozle&melerinin Yiurirliuk (Baglayicilik) Denetimi

aa- Genel Olarak

Genel i~lem artlarinin s6zle~menin igerigine dahil edilerek
baglayicilik kazanmasi igin, her §eyden 6nce, taraf irade beyanlarinin bu
konuda uyu~mu§ olmasi gerekir. Bu bakimdan, baglayicilik denetiminde
miiterinin genel i§Iem §artlarinin s6zle~meye alinmasina muvafakati olup
olmadigi ara~tirilmaktadir. Nitekim, Alman hukukunda genel i~lem

artlarinin s6zle~menin bir parqasi haline gelebilmesi iqin bazi koullar
aranmtir: Genel i~lem artlarini kullanan tarafin; s6zle~menin kurulu~u
sirasinda genel i§lem artlarina aqikqa yollama yapmasl, aqik yollamanin
s6zle~menin kurulu§ §ekli nedeniyle 61qiisiiz guqluikler arz ettigi
durumlarda, genel i§lem artiarinm s6zle~menin yapildigi yerde aqikqa
g6rulebilir §ekilde asmak suretiyle diger tarafin dikkatini bunlara
qekmesi, diger tarafin genel i§lem artlarinin iqerigini 6grenmesini
saglamasi ve dier tarafin bu §artlari kabul etmesi (BGB § 305 vd.) 16 .
Tiketicinin Korunmasi Hakkinda Kanun da dAhil, Tiirk hukukunda bu
konuda 6zel diizenleme bulunmadigindan, genel i~lem §artlarina dayah
sbzle~melerin kurulmasinda BK m. 1 vd. uygulanmaktadir'7 .

Miiterinin genel i§lem artlarinin sbzle~menin iqerigine dAhil
olmasini kabului, aqik veya 6rtulii olabilir. Giri~imci s6zleimeyi genel
i§lem artlari altinda yapmak istedigini miiteriye aqikqa bildirmi§ ve ona
bu artlarin iqerigini 6grenme imkinini salamrisa, miiaterinin bu
s6zle~meyi imzalamasi aqik kabul anlamindadir. Giri~imcinin s6zle~meyi
genel i§lem §artlari qerqevesinde yapmak istedigini bildirmesi, s6zli veya
yazili olarak qe~itli §ekillerde gerqekle~ir. Genel i§lem §artlarni kullanmak

(15) Kocayusufpalaoglu, N.iHatemi, H.ISerozan, RIArpact, A.: Borqlar Hukuku
Genel B61iim, 1. Cilt (Necip Kocayusufpaaolu), Borglar Hukukuna Giri§, Hukuk! !§lem-
S6zlelme, 4. Basi, istanbul 2008, s. 232.

(16) Bu konuda geni§ bilgi igin bkz. Basedow, J.: MUnchener Kommentar zum
BUrgerlichen Gesetzbuch, Band 2a: Schuldrecht, Aligemeiner Teil, §§ 241-432, 4.
Auflage, MUnchen 2003, § 305, s. 1076 vd.

(17) Koller, s. 376; Havutfu, s. 109.
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isteyen giri~imcinin bu konuda bavurabilecegi en emin yol, matbu genel
i lem artlan metnini sozle~me goriimeleri sirasinda kar§i tarafa teslim
etmesi ve bu §artlar altinda s6zlemeyi kurmak istedigini bildirmesidir.
Uygulamada banka ve sigortacilik alaninda, genel i§lem §artlarinin yer
aldigi matbu metin uzerinde aynca somut sozle~meye ili~kin diger
diizenlemeler, ornegin, kredi tutari, taksitler, faizier, bu metne dAhil
edilmekte veya bunlara ili~kin boluklar doldurulmakta ve yine ayni
metnin sayfalan paraflanmakta, sonuna imza atilmaktadir. Bu durumda
mtiterinin imzasmm genel i~lem §artlarini kapsadigi aqlktir1 8.

$tphesiz, mUtteriye genel i~lem §artlarinin iqerigini ogrenme
imkninin saglanmi§ oldugunun kabul edilebilmesi iqin, bunlarin
muiiterinin okuyup anlayabilecegi §ekilde kaleme alnmi ve okunakh
olmasi da aranmaktadir19. Nitekim, Tuiketici Sozle~melerindeki Haksiz
artlar Hakkinda Yonetmeligin 6. maddesinin 1. fikrasina gore, sozle~me

§artlarnin tiketicinin anlayabilecegi §ekilde aqik ve anlaplr dille yazilm
olmasi gerekir. TKHK m. 6/f. 6'da da, tuketici sozle~melerinin en az 12
punto ve koyu siyah harflerle duzenlenmesi ongorUlmUtiUr. Ayni hijkum
banka kartlan ve kredi kartlan s6zle~mesi bakimindan Banka Kartlan ve
Kredi Kartlan Hakkinda Yonetmeligin 17. maddesinde de mevcuttur.

Aqik kabulde iki farkh durum soz konusudur. Birincisinde, muiiteri
genel ilem ,artlarmm iqerigi, §artlarn anlami ve onemi hakkinda tam bir
bilgi sahibi olarak bunlarm s6zle~me i9erigine dAhil olmasmi kabul eder.
Buna "tam kabul" denmektedir20 . tkinci durumda mfiiteri genel i~lem
§artlarinin iqerigi hakkinda bilgi sahibi degildir, okumadan, okumu§ olsa
da anlamadan kabul eder. Bu durum "global kabul" olarak nitelenir21 .
Global kabul, okunmadan imzalanan beige olarak guven kurami
gerqevesinde kabul olarak degerlendirildigi oranda, tuketici buna
katlanmak zorunda kalacaktir22. MUterinin genel i~lem §artlan hakkinda
tam bir bilgi sahibi olarak bunlan kabul ettigi, giri§imci tarafindan
kanitlanmadikqa, genel i~lem §artlarmin global olarak kabul edildigi
varsaylr 23.

Bununla beraber, global kabul iradesi, mfiiterinin genel i~lem
§artlarni kabul ederken onceden hesaba katmasi ondan beklenemeyecek
olan, sonradan ortaya qiktil zaman da bir suirpriz te~kil eden kayltlan

(18) Ataner, Genel lIlem ;artlannin Denetenmesi, s. 86 vd.
(19) Hovutlpu, s. 113.

(20) Koller, s. 378; Havutfu, s. 111.
(21) Koller, s. 378.
(22) Havutfu, s. 274 vd.; Kocayusufpafaoglu, s. 236.
(23) Koller, s. 383.
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kapsamaz24. Bu sonug da guven kuramiyla aqiklanmaktadir. Genel i lem
*artlarini diuzenleyen giri~imci, miteriye bu konuda aqikqa uyarida
bulunulmadikqa, onun kabul beyaninin bu gibi kaytlan kapsamadigini
bilebilecek durumda oldugundan, kabul beyanim bu olagan dipi kayitlarin
da kabul edilmi§ oldugu biqiminde yorumlayip buna giivenmi§ oldugunu
ileri suiremez. Olagan dii, ali§ilmami§, bu nedenle de ,aprtici kayitlar,
sOzle~menin niteligini esash biqimde degi~tiren, belli bir sOzle~me tipine
onemli 61iide yabanci kalan kaytlardir. Kaydin sOzle~meye yabancl
kalmasi dolayisiyla olagan diai, aljdilmami§ sayilmasi, bu kavramin objektif,
a~irtici olmasi da subjektif unsurunu olu~turmaktadir. Kaydin belli bir

faaliyet alaninda yaygin olarak kullanilmasi, onun, tuketici sifatini tap1yan
mi~teri bakimindan, papirtci olmasini engellemez. Bir kaydin olagan dq~l,
airtici olmasinin, sOzlemenin kuruluqundan 6nceki mUzakere

a~amasinda kullanilan sOzcuklerden, genel i lem artlarna dayali
sOzle~meyi duizenleyen tarafin kullandigi rekim ve kataloglardaki
ifadelerden kaynaklanmasi miumkiinduir. Bu ifadelere givenerek
sozle~meyi imzalayan tuiketici iqin, bu ifadelerle uyu~mayan sOzle§me
hiukamlerinin aprtici olabilecegi sOylenebilir25.

Genel i~lem §artlarinin 6rtlui olarak kabulune gelince, bunun
tuketici sOzle~meleri bakimindan i§in mahiyetine uygun diimedigi aqiktir.
Bununla beraber, bazi istisnai durumlarda genel i~lem §artlarinin kullanimi
konusunda mditeriyi gerektigi biqimde bilgilendiren giri~imcinin
icabinin, miiteri tarafindan Ortijlu olarak da kabul edilmesi muimkinduir.
Ornegin, sOzle~menin akdedildigi mekfnin gOrijlebilir bir yerinde yaptigi
ilAn yoluyla, genel i~lem §artlarinin kullanilacagi konusunda miu~teriyi
uyaran, sOzle§me metnini mbiteriye verip bunlara yollama yapan
giri~imci, sOzle~menin akdi sirasinda tekrar bunlara deginmese de,
mijiterinin genel i~lem §artlarin ortUild olarak kabul ettigini varsaymakta
haklidir 26.

bb- Yilik Kart Ucretine li~kin 5artin Baglayicilik Denetimi

Genel i~lem ,artlarinin sOzle~menin iqerigine ddhil edilerek
baglayicilik kazanmasi iqin, kendisine sOzlemenin genel i~lem ,artlari
altinda yapilmak istendigi bildirilmi§ ve bu §artlarin iqerigini o6grenme
imkAni saglanmi, olan miiterinin bunu kabul etmesi gerekir.
Uygulamada, bankacilik alaninda genel ilem §artlan matbu sOzleme
metni iqinde yer aldigindan, bu §artlar sdzlefmeyi imzalayan muijteriyi
kural olarak baglayacaktir. Bununla beraber, duruma gore, yillik kart
Oicretine ili~kin hikmjin beklenmeyen, airtici bir htikiim olup olmadigi

(24) Havut~u, s. 135; Kocayusufpafaoglu, s. 237 vd.
(25) Atamer, Genel !§Iem ;artlarin Denetlenmesi, s. 111; Kocayusufpafaolu, s.

238.
(26) Atamer, Genel !§Iem ;artlarinin Denetlenmesi, s. 100-101.
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da baglayicilik denetimi qerqevesinde ele alinmasi gereken bir sorundur.
Nitekim, bankalarin reklAm ve il.nlarinda kredi kartlarinin ucret
kar~iliginda verildigine ilikin hiqbir ifade bulunmamasi karisinda, geqmi§
yillarda bankalarin talep edilmeksizin tuketicilere kredi kart] yollama
konusundaki israrli uygulamalari da gozonuine alinmak suretiyle, ozellikle
de kart hamilinin karti hiq kullanmasa da yhllik kart Ucretini odemeye
devam edecegine ilikin huikmuin, beklenmez, §airtici olarak
nitelendirilmesi ve bunun tiiketiciyi baglamayacagi sonucuna varlimasi
mimkun gorinmektedir.

b- Genel I lem artlarinin Yorumlanmasi

Gegerli olarak kurulmu§ olan bir sbzle~menin iqerigi hakkinda
taraflar arasinda bir uyu§mazik oldugu hallerde, s6zle~menin
yorumlanmasina ihtiyaq vardir. Sozle~menin yorumlanmasi, hfikimin
taraflarin birbirine uygun irade beyanlarindan s6zle~menin iqerigini
belirlemesidir.

Sozle~menin iqerigine dfhil oldugu belirlenen bir genel i~lem
§artinin yorumlanmasinda, bireysel sbzle~melerde oldugu gibi, olayin
butn hal ve §artlarint goz 6nUnde tutan guiven ilkesine dayah yoruma
UstUnluk taninmalidir. Gerek bireysel, gerek genel i§lem §artlarina dayah
tuketici sozle~melerinin yorumunda da, kural olarak s6zle~melere ili~kin
esaslar uygulanir. Bu bakimdan, bir tuketici sozlemesinin
yorumlanmasinda, taraflarin gerqek ortak iradesinin ara~tlrilmasi
gerekmektedir (BK m. 18/f. 1). Taraflarin gerqek ortak iradeleri,
taraflarin gerqek iradelerini aksettiren birbirine uygun beyanlarindan
ara§tirlir. Taraf irade beyanlari arasinda fiilen uygunluk varsa,
s6zle~menin iqerigi de bu ortak iradeye gore belirlenir. Fakat taraflarin
irade beyanlarindan bunlarin ortak iradesi belirlenemiyorsa, bu takdirde
taraf irade beyanlan arasinda given kurami 9erqevesinde hukuk!
uygunluk aranarak ortak irade, ayni §artlar altinda bulunan ki§ilerin
muhatap olduklan irade beyanina duristlik kurah geregi verebilecekleri
anlama gore belirlenecek ve sozle~menin iqerigine ili~kin anla~mazik bu
anlam esas alinmak suretiyle qtzuilecektir.

Taraflarin birbirine uygun irade beyanlarinin belirlenmesinde
oncelikle taraflarin kullanmi§ olduklarj sozcuk ve deyimler dikkate alinir.
Taraflardan biri tiketici oldugu takdirde, onun sbzlemedeki s6zciuk ve
deyimleri sozle~menin kuruldugu andaki genel anlamlariyla kullandigi
kabul edilir. Bununla beraber, hdkim, ortak iradenin belirlenmesinde,
deyimsel yorumla varlan 96zimfin, sozlemenin yapildigi siradaki §artlara
uygun olup olmadigini da ara§tirmaidir. Ayrica, taraflarin s6zle~menin
yapilmasindan sonraki davranilari da yorumlanacak konudaki ortak
anlayi§larini belirleyecek unsurlan tapyabilir. Bitin bunlara ragmen,
sozle~menin deyimsel yorumuyla yine de bir sonuca variamiyorsa, bu
takdirde doktrin ve mahkeme kararlarinda ortaya konulmu§ bazi yardimci
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yorum kurallarindan yararlanilabilir. Bu yardimci yorum kurallarindan
biri de, qekime konusu sOzleme huikminiin yorumunda, tereddit
halinde, huikmui duzenleyen tarafin aleyhine olan anlamin tercih
edilmesidir. Tiketici sbzle~melerinde, sOzle~me metinleri hemen hemen
her zaman satici veya saglayicilar tarafindan hazirlandigindan, bu kural,
tiketicinin korunmasi hukukunda "tiiketici lehine yorum" kurah olarak
genel bir ilkeye ddnUmditUr. "Tuketici lehine yorum" ilkesi, Tiketici
SOzle~melerinde Haksiz Kayitlar Hakkinda YOnetmeliin 6. maddesinin
son fikrasinin son ciimlesinde yer alan §u hikuimle mevzuatimiza da
girmi§ bulunmaktadir: "Sozlemede yer alan bir fartn ne anlama geldigi
hukukun yorum yontemleriyle belirlenemiyorsa, tiiketici lehine olan
yorum tercih edilir."

Genel i~lem ,artlarinin yorumlanmasi, iqerik denetiminden once
gelir. ;iinkui, genel i§lem §artlari arasinda yer alan bir hiikmin, ancak
yorumlanarak iqerigi belirlendikten sonra, bu iqerikle denetimden geqip
geqmeyecegi anlailabilir. Ornein, kredi karti s6zle~mesinde, mi, teriye
sOzle~meyi istedigi zaman feshetme hakki taninmi, 6te yandan da "kredi
kartinin son kullanim tarihinden iki ay dncesine kadar kartin
yenilenmemesi hususunda Bankaya yazili baqvuruda bulunulmamast
halinde ylik kart iicreti hesaba borf kaydedilir" huikmune yer
verilmi~tir. Bu durumda kartin yenilenmemesi iqin ba~vurmami§ olan kart
hamilinin son kullanim tarihine iki aydan daha az bir sure kala
sozlemeyi feshetmesi durumunda, yilhik kart ucretinin hesaba borq
kaydedilip kaydedilemeyecegi bir yorum sorunudur. Eger, buna ilikin
hikmiin yorumundan, kart hamilinin, kredi kartinin son kullanim tarihine
iki aydan daha az bir sire kala fesih bildiriminde bulundugu takdirde,
yillhk kart ucretinin yine de hesabindan kesilmesi gerektigi sonucuna
yarilirsa, bu durumda da soz konusu §artin iqerik denetimine geqilecektir.
Ote yandan, mi, teri lehine yorum ile iqerik denetimi sonucu huikmiin
gegersiz sayilmasindan hangisi muiiteri iqin elveri§li ise, ona itibar etmenin
uygun olacagi kabul edilmektedir27 .

c- Tuketici S6zle~melerinde tqerik Denetimi

aa- Genel Olarak

Genel i~lem §artlarinin iqerik denetimi, bunlarin miiteri tarafindan
kabulinden sonra devreye girer ve bu denetimde genel i~lem §artlarinin
iqerik bakimindan kanunda 6ngorilen sinirlar iqinde kalip kalmadig]
incelenir. Ornegin, genel i~lem artlari, mUiterinin kabuliiyle sozle~menin
iqerigine dAhil olsa dahi, kanunun emredici kurallarina, ahiaka, ki~ilik
haklarina, kamu dizenine aykiri olamaz (BK m. 19, 20). Aksi halde,
genel i~lem §artlari kesin olarak hikumsiuz olup baglayicilik kazanamaz.

(27) Atamer, Genel I lem *artlarinin Denetlenmesi, s. 136 vd.
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Ote yandan, kanunun emredici kurallarina, ahlfika, ki~ilik haklarina, kamu
diizenine aykiri olmamakla beraber, haksiz olarak nitelendirilen §artlar da
iqerik denetiminin konusunu te~kil eder.

Tiiketicinin Korunmasi Hakkinda Kanunun 4822 sayilh Kanunla
degi~ik 6. maddesinde, taraflardan birinin tiketici sifatini ta§idigi tiketici
sozle~melerindeki haksiz §artlarin denetimini saglamak amaciyla bir
duizenleme yapilmitir. Ayni maddenin son fikrasinda, Bakanligin standart
sozle~melerde yer alan haksiz §artlarin tespit edilmesine ve bunlarin
sozle~me metninden qikartilmasinin saglanmasina ili§kin usul ve esaslari
belirleyecegi huikme baglanmltlr. Bu hukme dayanarak da, Sanayi ve
Ticaret Bakanligi tarafindan TUketici Sozle~melerindeki Haksiz artlar
Hakkinda Yonetmelik hazirlanarak 14.6.2003'de yuiruirliige
sokulmu~tur28 . Gerek Tuiketicinin Korunmasi Hakkinda Kanunun 6.
maddesinde, gerek Yonetmelikte yer alan hikimlerde, Avrupa
Toplulugunun Tiketici Sozle~melerindeki Haksiz Kayjtlar Hakkinda
Direktifinden2 9 biyiik 61qtide esinlenildigi goruilmektedir.

Avrupa Toplulugunun Ttiketici Sbzle~melerindeki Haksiz Kayitlar
Hakkinda Direktifi'nin en onemli 6zelligi, dogrudan genel i~lem
§artlariyla degil, tuketicinin taraf oldugu sbzle~melerde yer alan haksiz
§artlarla ilgili olmasidir. Taraflar arasindaki sozle~me, ister bireysel, ister
standart s6zle~me olsun, haksiz §art iqerdigi takdirde Direktif'in
uygulama alani iqinde bulunmaktadir30 .

Tiketicinin Korunmasi Hakkinda Kanunun 6. maddesinde de ayni
sistem izienmi~tir. Nitekim, 6. maddenin 2. fikrasinda "taraflardan birini
tuketicinin oluturdugu her turli sozle~mede yer alan haksiz §artlar
tuketici iqin baglayici degildir" biqimindeki ifade de bunu
desteklemektedir. Yine aym maddenin 3. fikrasinda da, "Eger bir
sbzle~me §arti onceden hazirlanmrisa ve ozellikle standart soizle~mede yer
almasi nedeniyle tuketici iqerigine etki edememi§se" biqimindeki ifadeden
de anladdigi gibi, 6. maddenin kapsamina sadece genel i§lem §artlarina
dayah standart sbzle~meler degil, bireysel sozie~meler de girmektedir3 1.
Ancak, tuketicinin satici ya da saglayjci ile yaptigi sozle~me, genel i§lem
§artlarini iqeren standart sozle~me niteligini tapyorsa, haksiz §artlarin

(28) RG, 13.06.2003, S. 25137.
(29) OJ L 95/29, 93/13 EEC.
(30) Atamer, Y. M.: Genel !§lem artlarinin Denetiminde Yeni Agilimlar, Prof.

Dr. Necip Kocayusufpa~aoglu i:in Armagan, Ankara 2004, s. 296; Kocayusufpapaaglu, s.
241; Asian, Y.: Tuiketici Hukuku, 2. Baski, Istanbul 2004, s. 277.

(31) Maddenin uygulama alanina yalniz standart sbzle~melerin girecegi
hakkindaki gorU§ i in bkz. Zevkliler, A./Aydogdu, M.: Tuketicinin Korunmasi Hukuku,
3. Baski, Ankara 2004, s. 158-159.
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denetlenmesi ayni zamanda genel i§lem artlarinin da denetlenmesi
sonucunu doguracaktir32.

aaa- Haksiz 5artlarin Tanimi

Haksiz §artlar, Tuiketicinin Korunmasi Hakkinda Kanuna 4822 saylh
Kanunla eklenen 6. maddenin 1. fikrasinda tanimlanmaktadir: "Satici
veya salaytcitnn tiiketiciyle mUzakere etmeden, tek tarafli olarak
sezlemeye koydugu, taraflarin sozleqmeden dogan hak ve
yiikiimliiliiklerinde iyiniyet kuralina aykiri dii~ecek biVimde tiketici
aleyhine dengesizlige neden olan sOzleme koullari haksiz partir."

Bu tanima gore haksiz §arttan soz edebilmek igin iki koulun varligi
gerekmektedir. Birincisi, satici veya saglayicinin tek tarafli olarak
hazirladigi ,artlari iqeren sOzle§me, bu §artlar tuketici le muizakere
edilmeden, kurulmu§ olmalidir. Muzakereden soz edebilmek igin,
taraflarin sOzleme §artlarini birlikte gOzden gegirmeleri yeterli degildir,
sOzle~me §artlarinm hazirlayan tarafin, diger tarafin gOrdi§ ve teklifleri
gerqevesinde bu §artlarda degi§iklik yapmaya hazir olmasi gerekir33 .
Ayrica, sozle~me metninin tumunin, her maddenin ve madde igindeki her
hukmun ayn ayri muizakere edilmi, olmasi gerekir. SOzle~menin bazi
maddeleri ya da hukumleri mizakere edilmi§ digerleri edilmemi~se,
mizakere edilmemi, diger kisim igin TKHK m. 6 yine uygulanacaktir.
Nitekim, 6. maddenin 4. fikrasina gore, sOziemenin butUn olarak
degerlendirilmesinden, standart sozle§me oldugu sonucuna varilirsa, bu
sOzlemedeki bir §artin belirli unsurlarinin veya munferit bir huikmuniin
muizakere edilmi olmasi, sOzle~menin kalan kisminin muzakere
edilmemi§ sayilmasina engel olamayacaktir.

Muzakere gergekle~mi~se, §ijphesiz bunun ispati da gerekecektir.
TKHK m. 6, f. 3'de bu konuda bir karine mevcuttur: "Eger bir sozlqme
arti onceden hazirlanmitsa ve ozellikle standart sozlemede yer almasi

nedeniyle tiiketici bunun iferigine etki edememise, o sozleme artinin
tiiketiciyle miizakere edilmedigi kabul edilir." $u halde, sOzle~me
§artlarinin muzakere edilmedigi konusundaki karinenin aksini ispat satici
veya saglayiciya dii~mektedir. Nitekim, 6. maddenin 5. fikrasina gore de,
bir standart ,artin munferiden tartipidigini ileri suren satici veya saglayici,
bunu ispat etmek zorundadir.

Genel i~lem §artlarinin igerik denetimini gerektiren nedenlerden biri
de, sOzleenlerden birinin sOzleme igerigini ,ekillendirme imkfnini
kullanamamasi ve bunun sonucunda, taraflarin menfaatlerini en iyi
§ekilde korudugu diiUniJ1en yasal duzenden sapan hukuimleri
benimsemek durumunda kalmasidir. Bu bakimdan tuketicinin

(32) Kocayusufpaaog u, s. 241.
(33) Kocayusufpafaolu, s. 243.
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benimsemek zorunda kaldigi hukuimlerin yasal duizenlemeyi aynen
tekrarlamasi halinde, artik denetim ihtiyaci da ortadan kalkmaktadir34 .
Nitekim, boyle durumlarda sbzle~me §artlarini tek tarafin belirledigi
§artlar olarak nitelendirmek de miimkun degildir35.

Haksiz artin ikinci ko~ulu, sbzle~mede yer alan bir veya birden
fazla h~ikmiun, taraflarin karplikh hak ve borqlarinda diristlik kuralina
(TKHK m. 6'da sehven "iyiniyet" deyimi kullanlmitir) aykir ddecek
oliude, tiketici aleyhine bir dengesizlige yol aqmasidir.

Bununla beraber, Avrupa Toplulugunun anilan Direktifinin m. 4/f.
2 huikmiune kout olarak Yonetmelik, haksiz artlarin denetlenmesinde bir
istisnaya yer vermi~tir (m. 6/f. 3): "$artlarmn hakstzltgmnn takdirinde, bu
artlar apik ve anlaf labilir bir dille kaleme alinm olmasl kouluyla,

gerek sozlefmeden dogan asli edim yiikUmliliikleri arasindaki, gerekse
mal veya hizmetin gergek degeri ile sozlemede belirlenen fiyati
arasindaki dengeye iliqkin bir degerlendirme yaptlamaz." Dolayisiyla,
edim-kar~i edim dengesini ilgilendiren kaytlar denetim dqii birakilmi tir.

Bir sbzleme artinin haksiz sayilip saytlamayacaginin
ara tirilmasinda denetimi kolaylatirmak uzere, Direktif ekinde bazi haksiz
§art orneklerine yer verilmi~tir. Ayni §ekilde Yonetmelige de haksiz §art
ornekleri liste halinde eklenmi~tir: "l4bu Yonetmeligin ekinde yol gosterici
mahiyette ve sinirlayict olmamak Uzere hakstz olarak kabul edilebilecek
artlar listesi yer almaktadir" (m. 5/f. 4). Bu huikuimden de anla~ilacagi

gibi, bu listede yer alan haksiz artlar, ornek niteliginde olup bu ornekler
diinda kalan sozle~me §artlarinin da haksiz olarak nitelendirilmesine
engel degildir. Ayni ,ekilde, listede yer alan orneklerden biri
gerqekle~tigi halde, olayin ozellikleri g6z oninde tutularak ortada bir
haksiz ,art bulunmadigi sonucuna da varilabilir. Bu bakimdan,
sozlemedeki belli bir huikmuin haksiz §art sayilip sayilamayacaginin
belirlenmesinde, sadece o huikmui incelemek yeterli olmaz. Nitekim,
tiketici aleyhine olan belli bir hikim, sbzie~menin ba~ka bir hikmiunde
tuiketiciye saglanan onemli bir avantajla dengelenmi, olabilir. Bu
bakimdan, degerlendirme yapilirken sozle~mede yer alan trim hikiimler
dikkate alinmalidir. Bu, Yonetmeligin 6. maddesinin 2. fikrasinda yer alan
hikuimde aqikqa dile getirilmi~tir: "Bir sozlefme arttntn haksizlikg
degerlendirilirken, s6zleme konusu olan mal veya hizmetin niteligi,
sOzlemenin yapilmasmit saglayan partlar ve/veya onun bagh oldugu
sdzlefmelerin tim fartlart dikkate ahrnr."

(34) Atamer, Armagan, s. 313-314; Atamer, Genel §I~em artlarinin
Denetlenmesi, s. 217 vd.

(35) Havutiu, s. 79.
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bbb- Haksiz artin Yaptrimi

TKHK m. 6/f. 2'ye gore, "Taraflardan birini tiiketicinin
oluturdugu her tiirlii sozlefmede yer alan haksiz qartlar tiiketici i~in
baglayict degildir". Oysa, Yonetmeligin 7. maddesine gore buradaki
geqersizlik butlandir. Ayni maddede, "Yok sayilan bu hikiimler olmadan
da sozlefme ayakta tutulabiliyorsa, sbzlefmenin geri kalant varligint
korur" hukmiu yer almaktadir. Tuiketici SOzle~melerinde Haksiz artlar
Hakkinda Yonetmelikte ayni maddede "butlan" ve "yokluk"tan
bahsedilmesi qeli~kilidir. Ancak, Kanunda, "baglayici olmaz" denildigine
gore, burada kesin hiikimsijzliikten soz edildiginin kabulu gerekir.
Doktrindeki bir gorui, burada kiasik anlamda kesin hiikiimsiizliuk
yaptlrlmlnin soz konusu oldugunu savunurken36 , diger bir gorii§, esnek
huikumsuizluk anlayipndan hareketle, haksiz §art igeren sozleme
huikmiinuin kesin olarak hiukumsiiz (batil) oldugunu kabul etmekle
beraber, bu hiikimsUzlue sadece tiWketicinin dayanabilecegini ileri
sUrmektedir. Bu gorii~e gore mahkeme de butlam yalniz tiuketici lehine
olmak Uzere re'sen gozoniinde tutabilir37 .

Tuiketici sozlemesinde yer alan haksiz artin gegersiz sayilmasi
halinde kism! butlan soz konusu olur (BK m. 20/f. 2) ve sozle§me geri
kalan kismiyla ayakta tutulabiliyorsa, sonuqlarni dourur. Bu durumda
tuketicinin korunmasi amaciyla, giri~imcinin "haksiz fart olmasaydi,
sozlefmeyi yapmayacaktim" savunmasi dinlenemez38.

Ote yandan, 5464 sayili Banka Kartlan ve Kredi Kartlan
Kanununun 24. maddesinin 4. fikrasinin 2. cuimlesinde, "Sozlefmede kart
hamilinin haklarint zedeleyici ve kart Vikaran kuruluf lehine tek tarafli
haksiz fartlar saglayan hiikiimlere yer verilemez" denildikten sonra, 35.
maddenin (f) bendinde de, 24. maddeye aykirilik halinde para cezasi
verilmesi 6ngorilmUttr.

bb- Ydlik Kart Ocretine |li~kin ;artin Iqerik Denetimi

Yukanda da belirtildigi gibi, gerek 5464 saydi Banka Kartlar ve
Kredi Kartlan Kanunundan once, gerek bu Kanuna gore duzenlenmi§
sozle~melerde yer alan kart hamillerinin yillik kart ucreti odeme
yikumUnin, banka kredi sozlemelerinin esash noktalarindan olmadigi
aqiktir. Banka isterse, boyle bir ucret kaydim sozle~meye koymayabilir.
Ancak, sozle~mede yilhk kart iicreti olarak belli bir tutarin bankaya
odenecegi belirtilmi§ ve genel i~lem artlari arasinda yer alan bu hiikim
baglayicilik denetimini a§mi§, sozle~menin iqerigine dfhil olmu~sa, bu
hiukmijn, taraflarin karplikh hak ve borglarinda diriistluik kuralina aykiri

(36) Atamer, Armagan, s. 318.
(37) Kocayusufpafaog u, s. 251.
(38) Kocayusufpafaoglu, s. 252.
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dii~ecek oqlUde tuketici aleyhine bir dengesizlige yol agmasindan s6z
edilemeyecegine gore, haksiz §art olarak nitelenemeyecegi de arlktlr.
Sozlemede belirtilen ucret tutarinin yuiksek olmasi da onem taplmaz.
Nitekim, Tuiketici Sozle~melerinde Haksiz artlar Hakkinda Yonetmeligin,
"$artlarn hakstzliginin takdirinde, bu fartlar aVik ve anlaptlabilir bir
dille kaleme alinmm olmak kouluyla, gerek sbzlqmeden dogan ashf edim
yiikUmliliikleri arasindaki, gerekse mal veya hizmetin gergek degeri ile
sozlefmede belirlenen flyati arasindaki dengeye ili~kin bir deerlendirme
yapilamaz" hiikmu (m. 6/f. 3) karisinda, yillik kart ucretinin yijksek
olmasi nedeniyle hikmn haksiz §art olarak nitelendirilmesi de miimkiin
degildir.

Bununla beraber, Banka Kartlan ve Kredi Kartlan Kanunu ve bu
Kanuna dayandarak qikarilan Yonetmeligin yiriirlige girmesinden once,
banka ile kart hamili arasindaki sozle~mede yillk kart ucreti tutarnin
belirlenmeyerek, bunu belirleme yetkisinin bankaya verildigi veya
sozle~mede bankanin izleyen yillar igin kart iucretini artirma hakkini da
sakh tuttugu hallerde, bu §artlarin haksiz §art niteligini almasi mimkiindi.

Yukanda da belirtildigi gibi, Tiiketici Sdzle~melerinde Haksiz
artlar Hakkinda Yonetmeligin ekindeki haksiz §artlar listesinde yer alan

bir hikijm, sozle~me tumiiyle dikkate alindiginda, bu listede sayilmi§
olmasina ragmen haksiz olmayabilecegi gibi, bir hukmian bu listede
sayilmami§ olmasi da onun haksiz §art olarak nitelendirilmesini
engelleyemeyecektir39 . Bununla beraber, bu listede yer alan haksiz
§artlar, bir sbzle~me hukmnin haksiz sayilip sayilamayacagina karar
verirken hdkimin mutlaka dikkate almasi gereken orneklerdir.

Banka ile kart hamili tiketici arasinda yapilan sozle~mede ylhk kart
icretinin tutan kararla~tirilmayarak bunun, kartin verilmesi sirasinda
banka tarafindan tayin edilecegini duizenleyen art, Tuketici
Sozle~melerinde Haksiz artlar Hakkinda Yonetmeligin ekindeki listede
(ek m. a/12) yer alan haksiz §art omegine uymaktadir. Nitekim, listedeki
ek m. a/12'de, "kredi verenin semeni (kredi sozle.meleri agisindan bu,
kredi verenin sagladigi hizmet kariligi talep edecegi ticrettir) ifa aninda
tespit edecegini veya yukseltebilecegini bng6ren ve tiketiciye nihai
fiyatin, sbzle~menin kurulmasi aninda tespit edilen fiyata nazaran qok
yuiksek olmasi halinde sozle~meden donme hakki tanimayan §artlar"
haksiz olarak nitelendirilmitir 4° . Buna gore, sozle~mede kararla~tirilan

(39) TUketici SOzle~melerindeki Haksiz Kayitlar Hakkinda Direktifin ekindeki
listede yer alan ornekler bakimindan bu sonu Avrupa Toplulugu Adalet Divaninin 1
Nisan 2004 tarihli kararinda (C-237/02) aqikqa dile getirilmi§tir: OJ C 106, 30.04.2004,
s. 12.

(40) Nitekim, TUketici Sozle~melerinde Haksiz. artlar Hakkinda Yonetmeligin
esinlendigi, Tuiketici Sozle~melerinde Haksiz Kayitlar Hakkinda Direktif, satici ya da
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ucret tutarinin ifa aninda kredi veren tarafindan tek tarafli olarak
yiukseltilebilecegini ongoren hukum, nihat fiyat qok yiksek bulan
tiketiciye sbzle~meyi sona erdirme imk ni taninmir olmasi kouluyla
haksiz §art olarak nitelendirilemese de, sozle~mede, iucret tutarinin ifa
aninda kredi veren tarafindan belirlenecegini ongoren §art, szlemede bu
belirleme igin tuketicinin de onayinin alinabilecegi sonucunu doguran
veya bunu hedefleyen baka bir huikme yer verilmedikqe, haksiz art
sayilacaktir41.

Sbzle.mede bankanin izleyen yillar iqin kart ucretini artirma hakkrni
da sakli tutmu olmasina gelince, bu konuda Tiketici Sozle§melerinde
Haksiz Sartlar Hakkinda Yonetmeligin ekindeki listede daha ayrintili
ornekler verilmitir. Nitekim, listedeki ek m. a/10'a gore, "Satici, saglaytci
veya kredi verenin sbzle~me ,artlarini tek tarafli olarak ve sozlemede
belirlenmi§ olan onemli sebeplerden biri olmaksizin degifirebilecegine
ilikin" §artlar haksizdir. Bununla beraber, yine Yonetmelikteki listede yer
alan ek m. b/2'ye gore, ek m.a/10, "finans hizmeti ifa edenlere, tuketici
tarafindan odenecek veya tuiketiciye odenecek faiz oranlarini veya finans
hizmetlerinin diger biutin masraflarinin bedelini hakli sebeplerin varigi
halinde onceden bildirmeksizin degi~tirme hakki veren ,artlara engel
degildir, yeter ki saglayicinin, bu durumdan tuketiciyi derhal haberdar
etme yuikumllugiiu ve tuketicinin sozle~meyi derhal feshetme hakki
bulunsun." Yonetmelikteki listede yer alan, ek m. b/3'e gore ise, ek m.
a/10, "meslek sahibine suiresiz bir sozlermenin hikuimlerini tek tarafli
olarak degi.tirme hakki taniyan §artlara engel degildir, yeter ki
saglayicinin bu durumdan tuketiciyi vaktinde haberdar etme
yikimliiligU ve tuketicinin sozle~meyi feshetme hakki bulunsun".
Uygulamada bankalar miijterileri ile bankacilik hizmetlerini kapsayan
suresiz sozle~meler yaptigindan, ylik kart icretine ili.kin degi~ikliklerin
bu son ornegin kapsamina girdigi aqiktir. Su halde, kredi kart
sozlemesinde, taraflarin ba~langigta uizerinde anla~mi§ olduklari ylik kart
ucretinin tek tarafli artirilmasi imkninin bankaya verilmi§ oldugu
hallerde, kart hamili yapilan artirima, bunun kendisine ihbar edilmesine
gerek olmaksizin, herhangi bir itirazda bulunmaksizin uyacagi konusunda
taahhUtte bulunmusa, bu huikmuin haksiz §art olarak nitelendirilebilecegi
aqiktir. Buna karilik, sozlermede artirma hakkini sakli tutmu, olan banka,
yapacagi artirimdan tuketiciyi derhal haberdar etme yiukUmliildgnii

saglayicinin ttketiciyle yapmi§ oldugu s6zle§menin hikimlerini veya ifasini kendi
kontrolune almasini saglayan her §arti haksiz §artlara 6rnek olarak vermektedir: Nebbia,
P./Askham, T.: EU Consumer Law, Oxford University Press 2004, s. 260.

(41) Aslan, s. 305.
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uistlenmi ve tuketiciye de sozle§meyi derhal feshetme hakki tammi§ ise,
sdz konusu ,art gegerli sayilmahdir42.

Ancak, Banka Kartlari ve Kredi Kartlari Kanununda ve bu Kanuna
dayanilarak qikarilan Yonetmelikte, kredi karti qikaran kurulu~larin kart
hamilleri ile yaptiklari sozle§melerde haksiz §artlarn engellemek uzere,
kredi karti qikaran kurulu~lar tarafindan bu sozle~melerde hangi §artlar
altinda ve hangi usulle, tek tarafli olarak degi~iklikler yapilabilecegine
ili~kin emredici nitelikte bir dUzenlemeye yer verilmi§ oldugundan, bu
Kanunun ve Yonetmeligin yirirludge girmesinden sonra bunlara gore
duizenlenen sozlemelerde TUketici Sozle~melerinde Haksiz artlar
Hakkinda Yonetmelik ekindeki ornekler kapsaminda bir haksiz artn yer
almasi ihtimali de ortadan kalkmaktadir. Kredi karti sbzle§melerinde
yapilacak degi§ikliklerle ilgili dizenleme, Banka Kartlani ve Kredi Kartlari
Kanununun 25. maddesi ile Banka ve Kredi Kartlani Hakkinda
Yonetmeligin 18. maddesinde yer almaktadir. Banka Kartlani ve Kredi
Kartlani Kanununun 25. maddesine gore, kredi karti sozle~melerinde
yapilacak degi§iklikler kart hamiline hesap Ozetiyle bildirilir. Bu
degi~iklikler bildirimin yapildigi doneme ili~kin son odeme tarihinden
itibaren hikim ifade eder. Bildirimin ait oldugu son odeme tarihinden
sonra kartin kullanlmaya devam olunmasi halinde, sbzle~mede meydana
gelen degi~ikliklerin kabul edildigi addolunur. Ybnetmeligin 18.
maddesinin 1. fikrasinda, degi§iklilerin hesap ozetinde en az on iki punto
harfier kullanilarak belirtilecegi ifade edildikten sonra, 2. fikrada da, bu
durumda kart hamilinin karti iptal ettirmek ve sozle~meyi feshetmek
hakkina sahip oldugu ve fesih bildiriminin gereklerinin en geq yedi gun
iqinde kart qikaran kuruluq tarafindan yerine getirilecegi huikme
baglanmi~tir. Her ne kadar, Kanunda ve YOnetmelikte, kredi karti qjkaran
kurulu~lar tarafindan sozle~mede yapilacak degi~ikliklerden sbz
ediliyorsa da, kredi karti qikaran kurulu~larin sozle~mede, tek tarafli
olarak bir degi§iklik yapabilmesi iqin, kanunen ongoriilen hailer dipinda,
bu hakki sakh tutmu§ olmasi gerekir. Eger, genel i§lem §artlarina dayah
olarak yapilan sozle~mede bu hak sakh tutulmamrisa, taraflar bu konuda
anla~madikqa, kredi karti qkaran kurulu§ tarafindan yapilan, tek taraflh
degi~ikligin kart hamilini baglamasi sdz konusu olamaz43.

Banka kredi kartlari, Banka Kartlari ve Kredi Kartlani Kanunundan
6nce, 4822 sayili Kanunla Tuketicinin Korunmasi Hakkinda Kanuna
eklenen m. IO/A'da dizenienmi§ ve maddenin 1. fikrasinda "Kredi karti
ile mal veya hizmet alimt sonucu nakdi krediye donii~en veya kredi karti
ile nakit 9ekim suretiyle kullanlan krediler de 10 uncu madde
hiikimlerine tabidir" denilmi~tir. TKHK m. 10, f. 1'de ise, "Taraflar

(42) Atamer, Genel ilem *artlarmin Denetlenmesi, s. 240.
(43) Basedow, § 305, N. 77 vd.
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arasinda akdedilen sozlemede ongoriilen kredi artlari, sozleqme siiresi
i~erisinde tiiketici aleyhine degitirilemez" huikmiu yer almaktadir. Bu
kesin yasaga ragmen, 10/A maddesinin 3. fikrasinda da, kredi verenin faiz
oranini artirmasi durumunda, bunun tuiketiciye otuz gun Onceden
bildirilerek ileriye d6nik uygulanacagi huikme baglanmiqtir. Banka
Kartlari ve Kredi Kartlan Kanununun 43. maddesinde de, sbzle~mede
yapilacak degi§ikliklere ilikin usului duizenleyen 25. madde
hikUmlerinin tacirlere verilen kurumsal kredilere uygulanmayacagi
belirtilmek suretiyle, kredi karti s6zlemelerinde tuketici aleyhine
degiiklik yapilabilecegi kabul edilmi§, boylelikle, TKHK m. 10, f.
I 'deki, "Taraflar arasinda akdedilen s6zlemede ongoriilen kredi artlart,
sbzleme siiresi i~erisinde tiiketici aleyhine degi~tirilemez" bigiminde dile
getirilmi§ olan yasagin kredi karti s6zle~meleri bakimindan uygulama
degeri ortadan kalkmi, bulunmaktadir.

Banka Kartlari ve Kredi Kartlan Kanununun Gegici 1. maddesinde,
Kanunun kapsamina giren kurulu~larin durumlarini bir yil iginde bu
Kanun hikumlerine uygun hale getirecegi belirtildigine g6re, bankalar,
kredi karti s6zlemelerindeki ,artlari bu sijre iqinde kanun hikUmlerine
uygun hale getirmek zorundadir. Bu bakimdan, kredi karti qikaran
kurulu§lara karti ucretini artirma yetkisi veren s6zle~me hukminuin,
artirimi tuketiciye bildirme yiukimu ve tiketiciye fesih hakki veren
emredici kanun huikimleri qerqevesinde artik haksiz §art sayilamayacagi
aqiktir. Kredi karti sbzle~mesinde bu emredici hikimlerin aksine bir
dijzenleme yapilml olmasi durumunda ise, genel i§lem §arti, haksiz §art
olmasi nedeniyle degil, emredici kurallara aykiri olmasi nedeniyle
hijkumsiz sayilacaktir.
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