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TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE HAKSIZ KOŞULLARA İLİŞKİN
TÜZÜK

(31.10.2012 - R.G. 184 - EK III - A.E. 588 Sayılı Tüzük)

TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI

(40/2003 ve 55/2010 Sayılı Yasalar)

Madde 20 Altında Yapılan Tüzük

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Tüketicileri Koruma Yasası’nın 20’nci
maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak Bakanlıkça hazırlanan aşağıdaki Tüzüğü yapar.

Kısa İsim 1. Bu Tüzük, “Tüketici Sözleşmelerinde Haksız Koşullara İlişkin Tüzük”
olarak isimlendirilir.

BİRİNCİ KISIM
Genel Kurallar

Tefsir 2. Bu Tüzük’te metin başka türlü gerektirmedikçe;
“Tüketici”, Kendi zanaatı, işi veya mesleği dışındaki amaçlar için hareket
eden gerçek kişiyi anlatır.

40/2003
55/2010

“Yasa”, Tüketicileri Koruma Yasası’nı anlatır.
Bu Tüzük’te kullanılan ve Yasa’da tanımlanan diğer herhangi bir

sözcük, tanım veya deyim, metin başka türlü gerektirmedikçe Yasa’da ona
verilen anlamı taşır.

Amaç 3. Bu Tüzüğün amacı, standart tüketici sözleşmelerinde yer alan haksız
koşulların neler olabileceğinin örneklerine ilişkin liste ve bunların
sözleşme metninden çıkartılmasının sağlanmasına ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam 4. Bu Tüzük, standart tüketici sözleşmelerindeki haksız koşul olarak
nitelendirilebilecek koşulların fikir verici mahiyette ancak sınırlayıcı
olmayan listesini ve bunların sözleşmeden çıkarılmasına ilişkin kuralları
kapsar.

İKİNCİ KISIM
Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Koşullar

Haksız Koşul
Değerlendirilmesi

5. (1) Haksız Koşul, Satıcının tek taraflı olarak tüketici ile müzakere
etmeden sözleşmeye koyduğu, sözleşmeden doğan hak ve
yükümlülüklerinde iyi niyet kurallarına aykırı düşecek biçimde,
tüketici aleyhine önemli bir dengesizliğe sebep olan ve tüketici
için bağlayıcı olmayan sözleşme koşullarıdır.
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(2) Yasadaki dava açma hakkı saklı kalmak üzere, bir koşulun
haksız olması, sözleşmenin akdedilmesine neden teşkil eden mal
ve hizmetlerin niteliği dikkate alınarak ve sözleşmenin
akdedilme anında, sözleşmenin akdedilmesini ilgilendiren tüm
koşullara ve sözleşmenin tüm diğer koşullarına veya
sözleşmenin bağlı bulunduğu diğer bir sözleşmenin koşullarına
atıfta bulunularak değerlendirilir.

(3) Koşulların haksız olma niteliğinin değerlendirilmesi söz konusu
koşullar yalın ve anlaşılır bir dille ifade edilmiş oldukları sürece
ne sözleşmenin ana konusunun tanımıyla, ne de bir tarafta fiyat
ve ücretin yeterliliği ile, buna karşılık diğer tarafta da değiş tokuş
edilen mal ve hizmetlerin yeterliliği ile ilintili olur.

(4) Bir koşulun bazı yönlerinin veya belirli bir koşulun tek başına
müzakere edilmiş olmasının, sözleşmenin genel bir
değerlendirmesi onun yine de önceden formüle edilmiş standart
bir sözleşme olduğunu göstermesi durumunda, bu maddenin
sözleşmenin kalan kısmına uygulanmasına engel olmaz.

Sözleşme
Koşullarının
Yorumu

6. Tüketiciye sunulan koşulların tamamının veya bir kısmının yazılı olduğu
sözleşmelerin söz konusu olduğu hâllerde, bu koşullar daima yalın,
anlaşılır bir dille kaleme alınmalıdır. Bir koşulun anlamı hakkında kuşku
duyulması durumunda, tüketici lehine olan yorum üstün gelir. Yorumlama
konusundaki bu kural meşru menfaati olan gerçek veya tüzel kişilerin
Yasada yer alan dava açma hakkı ile ilgili usuller açısından uygulanmaz.

Liste 7. Standart Tüketici Sözleşmelerinde yer alan haksız olarak
nitelendirilebilecek koşulların örnekleri fikir verici mahiyette olmak üzere
ancak sınırlayıcı olmayacak şekilde, bu Tüzüğe ekli cetvel’deki listede yer
alır.

Sözleşmeden
Çıkarma

8. Bakanlık, Ticaret Dairesi tarafından yapılan denetimler sonucunda
standart sözleşmelerde haksız koşulların varlığının tespiti halinde, bu
sözleşmeleri düzenleyen taraftan, sözleşmeden bu koşulların çıkarılmasını
talep eder. Gerekirse yasal takibini yapar.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Son Kurallar

Yürütme
Yetkisi

9. Bu Tüzük, ticaret işleriyle görevli Bakanlık tarafından yürütülür.

Yürürlüğe
Giriş

10. Bu Tüzük, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak
yürürlüğe girer.
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CETVEL
(Madde 7)

STANDART TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE YER ALAN HAKSIZ KOŞULLARA
İLİŞKİN ÖRNEKLER

1. Aşağıdaki amacı taşıyan veya aşağıdaki etkileri doğuran koşullar:

(a) satıcının veya tedarikçinin bir fiili veya ihmali nedeniyle tüketicinin ölümü ya da
yaralanması durumunda satıcı veya tedarikçinin yasal sorumluluğunu sınırlandırmak veya
ortadan kaldırmak;

(b) tüketicinin satıcı veya tedarikçiye, veya başka bir tarafa karşı, satıcı veya tedarikçi
tarafından akdi yükümlülüklerinden herhangi birinin tam ya da kısmi ifasızlığı veya
yetersiz ifası durumunda sahip olduğu hakları, satıcı veya tedarikçiye olan borcu
tüketicinin bu kişilere karşı sahip olabileceği herhangi bir alacağından mahsup etme
seçeneği de dahil olmak üzere, uygun olmayan bir biçimde ortadan kaldırmak veya
sınırlamak;

(c) satıcı ya da tedarikçi tarafından hizmetin sağlanması, gerçekleşmesi sadece kendi
iradesine bağlı olan bir koşula tabi olduğu halde, tüketiciyi bağlayıcı bir anlaşma yapmak;

(ç) tüketicinin sözleşmeyi akdetmemeye veya ifa etmemeye karar verdiği durumlarda, ya da
satıcı veya tedarikçinin sözleşmeyi fesheden taraf olduğu durumlarda, tüketicinin satıcı
veya tedarikçiden eşdeğer tutarda tazminat almasına imkan sağlamadan, satıcı veya
tedarikçinin tüketici tarafından ödenmiş olan tutarları alıkoymasına müsaade etmek;

(d) yükümlülüğünü yerine getiremeyen herhangi bir tüketicinin orantısız biçimde yüksek bir
tazminat ödemesini talep etmek;

(e) aynı kolaylık tüketiciye tanınmazken, satıcı veya tedarikçiye sözleşmeyi keyfi bir şekilde
feshetme yetkisi vermek, ya da satıcı veya tedarikçinin kendisinin sözleşmeyi fesheden
taraf olduğu durumlarda, henüz satıcı veya tedarikçi tarafından sağlanmayan hizmetler
için ödenmiş olan tutarları satıcı veya tedarikçinin alıkoymasına müsaade etmek;

(f) satıcı veya tedarikçinin orta vadeli bir sözleşmeyi, ciddi neden olmadığı halde, makul bir
ihbarda bulunmaksızın feshetmesine imkan vermek;

(g) tüketicinin sözleşmeyi uzatmama niyetini belirtmesi için konan mühletin sona ermesine
makul olarak henüz çok uzun bir süre varken, tüketici bu yöndeki talebini bildirmediği
halde, sabit vadeli bir sözleşmeyi otomatik olarak uzatmak;

(ğ) sözleşme akdedilmeden önce tüketicinin gerçekten aşina olma fırsatı bulamadığı şartlarla
tüketiciyi gayrıkabili rücu olarak bağlamak;

(h) satıcı veya tedarikçinin sözleşme şartlarını, sözleşmede belirtilen geçerli bir neden
olmaksızın, tek taraflı olarak değiştirmesine imkan vermek;
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(ı) satıcı veya tedarikçinin tedarik edilecek ürün veya hizmetin herhangi bir özelliğini geçerli
bir neden olmaksızın, tek taraflı olarak değiştirmesine imkan vermek;

(i) malların fiyatının teslimat anında belirlenmesine imkan vermek, ya da mal satıcısının
veya hizmet tedarikçisinin fiyatları, her iki hâlde de nihai fiyatın sözleşme akdedildiğinde
kabul edilen fiyata oranla çok yüksek olması durumunda, tüketiciye sözleşmeyi feshetme
konusunda mütekabil bir hak tanımadan, arttırmasına müsaade etmek;

(o) satıcı veya tedarikçiye, sağlanan mal veya hizmetlerin sözleşmeye uygun olup olmadığını
belirleme hakkı tanımak ya da satıcı veya tedarikçiye, sözleşmenin herhangi bir
maddesini yorumlama konusunda münhasır bir hak tanımak;

(ö) satıcının veya tedarikçinin, vekillerinin üstlenmiş olduğu taahhütlerle ilgili
yükümlülüklerini sınırlandırmak, ya da yükümlülüklerini belli bir formaliteye tabi hale
getirmek;

(p) satıcı veya tedarikçi kendi yükümlülüğünü ifa etmediği hâlde, tüketiciyi bütün
yükümlülüklerini ifaya zorlamak;

(r) satıcı veya tedarikçiye, tüketicinin sahip olduğu garantileri azaltmaya yarayabilecek
durumlarda tüketicinin izni olmaksızın, sözleşme kapsamındaki hak ve borçlarını
devretme imkânı vermek;

(s) özellikle tüketicinin ihtilafları, münhasıran, yasal hükümlerin kapsamı altına alınmamış
tahkime götürmesini zorunlu kılarak, tüketicinin elde edebileceği kanıtları gereksiz
şekilde kısıtlayarak veya ona, uygulanacak hukuka göre, sözleşmenin diğer tarafının
yüklenmesi gereken bir ispat külfeti yükleyerek, tüketicinin dava açma veya herhangi
başka bir yasal telafi yoluna başvurma hakkını ortadan kaldırmak veya engellemek

(ş) Tüm anlaşmazlıkların münhasıran satıcının olduğu yerdeki mahkemenin yetkili olacağına
dair şart.

2. (f), (h) ve (i) fıkralarının kapsamı

(a) Fıkra (f), mali hizmet sağlayan bir tedarikçinin orta vadeli bir sözleşmeyi, geçerli bir
neden olması durumunda, tek taraflı ve ihbarsız olarak feshetme hakkını saklı tuttuğu
şartlara, tedarikçinin diğer akit tarafı ya da tarafları söz konusu durum hakkında derhal
bilgilendirmesi koşuluyla, engel teşkil etmemektedir.

(b) Fıkra (h), mali hizmet sağlayan bir tedarikçinin, tüketici tarafından ödenmesi gereken
veya söz konusu tedarikçiye borçlu olunan faiz oranını, ya da sair mali hizmet harç ve
masraflarının tutarlarını, geçerli bir neden olması durumunda, ihbarda bulunmaksızın
değiştirme hakkını saklı tuttuğu şartlara, tedarikçinin diğer akit tarafı ya da tarafları söz
konusu durum hakkında mümkün olan ilk fırsatta bilgilendirmesi ve diğer akit taraf ya da
tarafların sözleşmeyi derhal feshetmekte özgür olması koşuluyla, engel teşkil
etmemektedir.
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Fıkra (h) ayrıca, satıcı veya tedarikçinin, orta vadeli bir sözleşmenin şartlarını tek taraflı olarak
değiştirme hakkını saklı tuttuğu şartlara, tüketiciyi makul süre önceden haberdar etmesi ve
tüketicinin sözleşmeyi feshetmekte özgür olması koşuluyla, engel teşkil etmemektedir.

(c) Fıkra (f), (h) ve (i):

- devredilebilir menkul kıymetler, mali enstrümanlar ve fiyatların satıcı veya tedarikçinin
kontrolü altında olmadığı, menkul kıymetler borsası kotasyonu veya endeksi veya mali piyasa
oranlarındaki dalgalanmalara bağlı olduğu diğer ürün ve hizmetlerle ilgili ticari işlemlere;

- döviz, döviz cinsinden seyahat çeki veya uluslararası posta çeki alım satım sözleşmelerine
uygulanmayacaktır.

Fıkra (i), yasal olması ve fiyatların değişme yönteminin açıkça tanımlanmış olması koşuluyla,
fiyat endeksi klozlarına bir engel teşkil etmemektedir.


