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TÜKETİCİNİN KORUMASI DAVALARINDAN

"Cumhuriyet'i kuran ve yaşatanlara armağandır"

Güzin AKGÜNDüz•

4677 Sayılı Yasanın kabul tarihi olan 23 .2.1995 tarihinden günümüze
ülkemizde tüketici sorunlarına ilgi giderek artış göstermiş ve bu arada tüketici de,
4677 sayılı yasa kapsamında hakkını arama yolunu tercih etmiştir.
Daha önceleri az sayıda olan tü.keticinin korunmasına yönelik dava sayıları
1997-1998 yıllarında önemli sayısal yükselme kaydetmiştir. 1997-199,8 yıllarında
çoklukla görülen davalardan bazılarına yazımızda yer verilecek bu arada yargıs~I
çözüme ve olması gerekenlere de değinilecektir.
TÜKETİCİ KİMDİR?
s_atın

4677 sayılı yasanın 2/F maddesine göre bir mal veya hizmeti ö_zel amaçlarla
alarak nihai olarak kullanan. veya tüketen gerçek veya tüzel kişi tüketicidir.

·Satın alınan bir malın veya kabul edilen bir hizmetin özel amaçlarla satın
alınarak nihai olarak kullanılması gerekmektedir. Buradan ticari bir amaç
güdülmemesi gerektiğini anlamak isabetli olacaktır.
Yargıtay . J J .H.D.nin 1997-4694 esas ve 6780 karar sayılı kararına da konu
olan olayda davacı X limited şirketi davalı konumundaki Y şirketinden 2.el fotokopi
makinası satın almış ancak bu makinanın arıza!! çıktığından bahisle İzmir Sanayii·
ve Ticaret Müdürlüğü başvurada bulunmuş sonuçta anılan müdürlük bedelin iadesi
· koşuluşla fotokopi makinasının satıcı firmaya verilmesine karar vermiştir. Davalı
şirket, müdürlüğün kararını yerine getirmediğinden bu kez davacı X şirketi , Asliye
Ticaret Mahkemesinde fotokopi makinasının davalı şirkete iadesi ve 55.000.000 TL
satış bedelinin kendisine iadesi istemli dava açmıştır.

Mahkemece sonuçta, , fotokopi . makinasının davalıya iadesine ve dava
tarihinden itibaren %57 reeskont faiz ile birlikte davalıdan 55.000.000 TL nin tahsili
yolunda karar verilmiştir. ' Yargıtay 1 l.H.D.nin yukarıda anılan kararı ile aynen

* hmir Yargıc ı
1
İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi L996-356 esas ve 1997-39 kararsayı lı kararı.

Güzin Akgünd üz

" .... dava 4077 sayılı Tüketi ciyi korum a yasası uyarınca
açılmış bir dava olup
tüketic i mahke mesi sıfatı ile dava görülü p çözümlenmiŞtir.
4677 sayılı Tüketi ciyi
korum a yasasının 3. -madde sinin f fıkrasında yasanın
uygulanmasında kimler in
tüketic i sayılacağı açıklanmış olup 23. madde sinde ise yasanı
n uygulanması ile ilgili
olarak çıkacak uyuşmazlıklara tüketici mahke meleri n
de bakılacağı hükme
bağlanmıştır. Somut olayda davacı şirket ticari işletme
sinde kullanılacak fotoko pi
ınakinasını davalıdan satın almış olup, yasanın 3/F
madde ve fıkrasında açıklanan
özel amaçla rla alınmış bir mal niteliğinde olmadığından
satış ilişkisinden
kaynak lanan uyuşmazlıkta da 4677 sayılı yasanın uygulanması
mümkü n değildir. O
halde mahke mece görevs izlik kararı verilm ek gerekir den
yazılı şekilde hüküm
kurulması doğru görülmemiştir ..... "denile rek yerel
mahke me kararı bozula rak
mahali ne iade edilmiştir.
Yargıtay'ın yukarıya alınan kararından da anlaşılacağı
gibi hernek adar davacı
olayda tüzel kişi ise de satın alınan fotokopi maki nası ticari
işletmede (doğal olarak
ticari amaçla ) kullanılacak olduğundan, yasa kapsamında dava
düşünülmemiş genel
hüküm lere göre davanın Asliye Hukuk (Asliye Hukuk Ticare
t) ya da Sulh Hukuk
mahke mesind e (davanın değerine göre) çözüm lenmes i gerekti
ği düşünülmüştü
r.

4677 sayılı yasanın 3/F fıkrasına göre (A)'nın .evinde kullan
ılmak üzere,
örneğin aile fertlerinin gereks inimler i için, satın alınan
bilgisa yar ile, ticari işletmesi
olan market inde muhas ebe işlemlerinde yararlı olması
amaçlı satın alınan
bilgisayarın

tabi

olduğu

hüküm ler

farklı tutulmuştur.

Yargıtay, 1l.H.D. nin 1997-1815 esas ve 1997-5
112 karar sayılı , 26.6.1997
tarihli kararında da aynen ve özetle " ... Davacı Anonim ortaklı
k tüzel kişilik adına
bir taşıt almıştır. Aracın belgesinde H.oto yani hususi
(özel) oto yazılı
bulunmaktadır. Aracın sahibi ticari oıtaklığı
olmasına ve faturanın da bu ticari
ortaklık adına düzenl enmes ine göre bu araç özel
değil ticari bir araçtır.

Yasala ra aykırı düzenlenen bu belgenin özel araç tanımlaması
bakımından
yoktur. Bunun sonucu olarak da özel amaçla rla ilgili satın
almaları için
uygula nan 4677 sayılı yasanın davacı ortaklığa ait araç yönü~d
en uygulaması söz
konusu değildir. Bir ticari oıtaklığın kendi adına araç alması
ve bu aracı ticari
ortaklığın işlerinde kullanması ve bazen de özel
nitelikte kullanması işlemin ticari
niteliğini değiştirmez .... "görüşüne yer verilmiştir.2 Aynı karard
a 4677 sayılı yasanın
3/F mad~esinde, tüzel kişilerden de bahsedildiği tacir olmaya
n tüzel kişiler olarak
dernek , vakıf kooperatiflerin de sayılabileceği, tacirin TTY
gereği gerçek veya tüzel
kişi olabileceği, gerçek kişiler yönünd en yapılan
işin ticari işletme ile ilgisini n
olmadığının karşı yana bildiril mesi ya da işlemin
nitelik itibari ile ticari olmasının
münkUn bulunmaması hallerinde, gerçek kişi tacirin
dç:, yaptığı işin ticari
geçerliliği

2

2
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olmayabileceği,
edilebileceği,
düşüncesi

de

bu
tüzel

kuralın yalnızca
kişi

tacirlerin

gerçek

kişi

tacirler yönünden söz konusu
ticari sayılması gerektiği,

işlemlerinin istisnasız

vurgulanmıştır.

4077 SA YILI YASANIN 23. MADDESİ :
Yasanın uygulanması

ile ilgili davalara tüketici mahkemelerinde bakılacağı
29. madde uyarınca yasanın yürürlük tarihi 8.9.1995 olarak
belirlenmiş olup bu tarihten uzunca bir zaman geçmesine karşın henüz Tüketici
Mahkemeleri kurulamamıştır.

23/1 'de yer

almaktadır.

Tüketici Mahkemesi sıfatı ile, Ticaret Mahkemesi bulunan yerlerde Ticaret
Mahkemeleri, olmayan yerlerde ise, görevlendirilen Asliye Hukuk Mahkemeleri
4077 sayılı yasa kapsamına giren davalara bakmaktadırlar.
Uygulamada bağışık durumun davaya özgü
kabulu ya da reddi halinde harç alınmamıştır.

olduğu düşünülerek davanın

Ancak Yargıtay 13.H.D.nin 1998-1883 esas 2367 karar sayılı ve 16.3.1998
tarihli kararında "..... 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanunun 23.
maddesinin 3. fıkrasında tüketici mahkemeleri nezdinde tüketiciler, tüketici
örgütleri ve bakanlıkça açılacak davaların her türlü resim ve harçtan muaf olduğu
belirtilmiştir. Bu hül<üm tüketicilerin ve tüketici örgütlerinin kolaylıkla dava
açmalarını sağlama amacına yönelik olup açarken bunlar harçtan sorumlu
tutulmamışlardır. Dava sonunda davalı mahkum edildiği takdirde davanın değerine
göre davalının harçtan sorumlu tutulması gerekir. Davanın reddi halinde ise
davacılar harçtan muaf oldukları için bunlardan harç alınmaması gerekir,
.... "düşüncesj dile getirilmiştir. 3
Görüldüğü

gibi tüketicinin korunması hakkındaki yasa mali yönden dava
açma aşamasında davacı için kolaylık getirmekte caydırıcı olmamaya özen
göstermektedir.
Yargıtay 13.1-1.D.nin yukarıya alınan görüşleri de davaların olabildiğince
ucuz, özendirici, dava açmaktan kaçınmayı engelleyici tüketici bilincinin toplumda
yerleşmesine yardımcı olması açısından önem arzetmektedir.

tarafa,

3

O halde, yasadaki, harçtan sorumlu olmama ilkesini davaya özgü
özgü olarak anlamak gerekecektir.

değil,

(davanın taraflarından davacıya)

Yargıtay 13.H.D. 1997-2431 esas ve 2621 Kararsayılı ve 1998-3866-4419 E.K. sayılı
1

kararlarında ayııı görüş

yine

yinelenmiştir.

3

Güzin Akgiindiiz

UYGULAMADA SIKÇA GÖRÜLEN TÜKETİCİNİN KORUNMASI
DA VAU\RINDAN :
1997- 1998 yıllarında, İzmir Ticaret Mahkemelerinde, çok sayıda tüketicinin
olup, sıkça görülenler devremülk, devre tatil bağıtlan ve
yazılı basın kuruluşlarının promosyon · kampanyalarından kaynaklanan türler
korunması davaları açılmış
olmuştur .

1: l?romosyon

kanıpanya~arından

kaynaklanan davalar :

1997- 1998 yıllarında değişik gazetelerin promosyon kampanyalarında
kaynaklanan ve kupon biriktirdikleri halde sözverilen UrUnlerini uzun zaman
geçmesine karşın alamayan tüketiciler davalı çokluk arzetmektedir. Görülen odurki,
1
bu tür davaları açan kişilerin büytik bir kısmı yaşamları boyunca mahkeme kapısın a
gelmemiş, ev hanımı , memur, serbest meslek grubunu oluşturan kişilerdir.
Davacılar,
hasmı
kime yönelteceklerini, dav.a dilekçelerini ne şekilde
hazırlayacaklarını bilmeden dava açmaktadırlar.
Yarg ıtay 13.H.D.nin 1998-3866 esas ve 4419 karar sayılı kararında~ basım
konusunda " ..... davanın (x) gazetecilik şirketi aleyhine açılmış olmasına ve (Y)(Z)
nin davalı şirketin temsilcisi o.lduğunun belirtilmesi amacıyla dava dilekçesinde ve
mahkeme kararında gösterildiğinin ve esasen (Y)(Z) nin mahkum edilmediğinin
anlaşılmasına göre ... " dtişüncesi ile, husumete yönelik temyiz itirazlarını
reddetmiştir.

Yazılı basın kuruluşları tarafından

düzenlenen promosyon kampanyaları ile
ilgili davalarda, tüketici, kuponlarını, nereye teslim etti ve nereden Urilnünü teslim
alacak ise, o yerin bağlı olduğu, Ticaret mahkemesine, (ya da, görevlendirilen
As liye Hukuk Mahkemesine) davasını açması gerekir. Görülen davalarda,
kampanyayı düzenleyen yazılı basın kuruluşlarının, şirketin (davalının) merkezinin
olduğu yerde, davaların da açılması gerektiği yolunda, "yetki" itirazları,
mahkemelerce, yerinde görülmemektedir. Kars ilinde kupon biriktirip teslim eden
ve ürününü Kars ilinde teslim alacak olan tüketicinin şirketin merkezi İstanbul 'da
diye, -dava davalının ikametgahında açılır genel kurula çerçevesinde -davasını
İstanbul'da açması düşünülemez.

dayalı

Yazılı basın kuruluşları tarafından düzenlenen promosyon kampanyalarına
tükecinin koruması davalarında husumet, gazeteyi çıkartan şirkete

yöneltilmelidir.
Yazılı Basın Kuruluşları tarafından düzenlenen promosyon Kampanyaları ile
ilgili Tebli ğ'lerde 4 yazılı basın kuruluşlarının kampanyaları hang i esaslar dairesinde
4

R.G. 9.1. J 996 tarih 22518 sayı
R.G. 10.7. 1996 tarih 22692 say ı
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düzenleyecekleri, hangi şartları yerine getirecekleri ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.
Tebliğde de belirlendiği gibi, yayınlanan ve uygulamaya girc::n bu tebliğlerle "satış
artırma amaçlı promosyon uygulamalarının gerçek işlevine uygun olarak ı belirli
esaslara bağlanması, tüketicilerin aydınlatılması , vaki olabilecek zararların
önlenerek ekonomik çıkarların korunması" hedeflenmiştir.
Yazılı basın kuruluşları tarafından

4077 sayılı
yasanın yürürlüğe girmesinden önce başlatılmış olması karşısında bu yasa
kapsamında düşünülemeyeceği savunmaları ile, _gerek 4077 sayılı yasa ve gerekse
yayınlanan tebliğler ışığında Yargıtay 13.H .D.nin 1998-2431 esas ve 2621 karar
sayılı 23.3 .1998 tarihli kararında "... .4077 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği 8.9.1995
tarihinden önce başlamış bir kamyada olsa 4077 sayılı yasanın yürürlüğe
girmesinden sonra da devam etmekle ve kampanya heni.iz sonlanmamakla olayın
4077 sayılı yasa kapsamında çözümlemesi gerekir.. " görüşüne yer verilmiştir.
promosyon

kampanyalarının

Yazılı basın kuruluşlarınıf\

promosyon kampanyaları ile ilgili olarak 4226
sayılı yasanın 11. maddesi değiŞik hali ile aynen ".... .. Süreli yayın kuruluşlarınca
düzenlenen ve her ne amaç ve şekilde olursa olsun bilet, kupon, iştirak numarası,
oyun, çekiliş ve benzer yollarla süreli yayın dışında ikinci bir ürün verilmesinin
taahhüt edildiği kampanyalarda, kitap, dergi, ansiklopedi, afiş, bayrak poster, sözlll
veya görüntü lü manteyik bant veya optik disk gibi süreli yayıncılık amaçlarına
aykırı olmayan kültürel ürünler DIŞINDA HİÇBİR MAL YA DA HİZMETİN
TAAHHÜDÜ VE DAÔITIMI YAPILMAZ, ......·.. şeklindedir. 5
Görüldüğü gibi, yazılı basın kuruluşlarının 1 1. madde kapsamında kalan

kültürel ürünler

dışında

2. bir ürün vermeleri

2- Devre Mülk-Devre Tatil

yasaklanmıştı

Bağıtlan:

Ülkemizde tatil bilincinin yerleştiği . bir gerçektir. Ancak .ekonomik şaıtlar
herkes için elverişli olmamakla, yasa koyucu da buna çözüm getirmiştir. 3227 sayılı
10.6.1985 tarihli Kat mülkiyeti kanununa devremiilk hakkı ile ilgili maddeler
ek[enmesin~ dair yasa bu ihtiyaçtan kaynaklanmıştır.
Çıkarılan yasa ile, yaşaya 8. bölüm olarak Devre Mi.ilk Hakkı b~şlığı altında
bir kısım. eklenmiş ve yasanın 57, 58. maddeleri de 66. ve 67 madde numaralı olarak
değiştirilmiştir.

Yasamız

devre mİ.ilk hakkını düzenlerken, devre tatil konusunda suskun

kalmıştır.

5
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karşı devre tatil bağ
gid
ere
k,
de
vre mu
ıt türünü yaratmışt
ır.

ı" temel ılkesı,
\nsan'ların sosyo. koş
ekonomık
ulları, yasaların ağı
r tempo da,
süreç içind

4077 sayılı yasanın 9.
satışl arda satıcının .. k . . .
tu etıcının

maddesinde "kapıdan sat
. . Kapıdan
ış" düzenlenmışt
ır.
. . ve
h"ıç b.ır hukuk"
ı ve cezaı. sorum1u1 k üstlenmek
hiç bir gerekçe gösterm
u
sızın t
m
eksizin yedi gün içeris
inde malı reddederek
işleminden cayma hakkının
alı
m.
:r;
rn
var 'olduğunu ve cayma
ihbarını satıcıya. bıl ·akın,
tarihinden itibaren 16 gün
içinde tüketicinin vermiş
olduğu bedelln kıymet
ve tüketiciyi bu hukuki
lı ~vı tıcı
işlemden dolayı borç
altına sokan her türlü
tarafından iade edilec
bel
gen
ın sa
eğini bildirir bir belgey
i alıcıya vermesi gerekir.
· t
Sanayi ve Ticare
Bakanlı ğı tarafından Ka
. ş k. Uygulama
pıdan Satışlara !\i
Usul ve E~asl arına Dair
ın
tebliğ de yayınlanmışt 6
ır.
O halde kap ıdan sat ı şlarda
:

l- Sözleşmenin imza tarihinden
itibaren 7 gün içinde tük
etici sözleşmeden

cayabilir.

. . .
2- Cayma gerekçesı.nın
hıç bır hukuki cezai soru
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Yargılama sırasında, satıcı,

verdiğini
vermediği,

imzalı

bir tutanak ile,
kabul edilir.

tüketiciye, "cayma hakkını gösterir" belgeyi
kanıtlayamaması halinde böyle bir belgeyi

Yargıtay

13.H.D.nin 3.12.1996 tarihli ve 10631 esas ve 10816 kararsayılı
da, devre tatil sözleşmesinden kaynaklanan davada, 4077 s_ayılı yasanın 9:
maddesi uyarınca kapıdan satış olarak nitelendirilmiş ve satıcının cayma hakkını
bildirir belgeyi, ·davacıya teslim ettiğini kanıtlayamamasından dolayı ,
yerel
mahkemenin kabul kararı onaylanmı.ştır. Yargıtay 13.H.D.nin 10.2.1998 tarihli
ve
1176 karar ve 728 esassayılı kararında da," ... devre tatil sistemlerinin belirli bir
yer
ve belirli bir devreyi içermesinin zorunlu olduğu, dava konusu sözleşmede daire
tipi
olarak -grand suit ve hafta adedi olarak da, -tlexible - şeklinde yabancı terimler
in
kullanıldığı, sertifikada da, altı kişilik bir tlexible beyaz
hafta tabirinin yer aldığı,
bunun sonucu olarakda , davacının hangi bir haftalık sürede ve hangi konutta
tatil
yapacağının açıkça belirtilmecjiği, tüm bunların devre tatili
otel rezervasyonundan
'farksız kıldığı, Borçlar yasasının 1. ve 2. maddeleri uyarınca ve sözleşm
ede yabancı
terimler kullanılması nedeniyle BY' nın 24/4 maddesi gereği, sözleşmenin geçersiz
olduğu yolundaki, ...... " kabule yönelik yerel mahkem
e kararının onaylandığı,
karında

belirtilmiştir. 7

DEGER LENDi RME :

4077 yılı yasanın 1. maddesinde çok iyi ifade edildiği gibi, amaçlardan bir
tanesi de tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlere özendirmek olarak
belirlenmiştir. Artık tüketici seçici olmalı, üretici kötü hizmet
ya da mal sunduğunda
yerine sorumlu üretici, hizmet sunucu konusunda özenli olmalı ve tüketici hakkını
aramak adına çekimser değil bilinçi ve kendisini koruyucu yasal girişiml
erden
kaçınmamalıdır. Yasanın bir kısım maddeleri de bu düşünce
üzerine örülmüştür.
Görülen o ki , tüketici hakkını aramaktan kaçınmamaktadır. Bu gerçekten hukuk
adına sevindirici bir çizgidir.
Tüketiciler yönünden yasanın 3/ 1 maddesinde tüketicinin korunması
kurulan dernek, vakıf ve tüketim kooperatifleri tüketici örgütleri olarak
· belirtilmektedir.
amacıyla

1997-1998 yıllarında açılan yüzlerce tüketicinin korunması davalarında
tüketici lerin doğru düzgün bir dava dilekÇesi yazdırmakta zonlandıklarını,
dava
di lekçelerinin her 1O tanesinden 6 tanesinin noksanlıklar (usule dair) içerdiğin
i,
fotokopi halinde bile olsa fazla fiyatla satıldığını , tUketici örgütlerinin
dava
7
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olarak değerlendirilecek bu dönemde tüketicinin korunması amacını
gerçekleştirmeleri gerektiğini, davaların hızla sonuçlanmasından sonra asıl infaz
aşamalarında tüketicinin ne yapması gerektiğini bilemediğini , hukuk adına verilen
mücadelede izlenmesi gereken hukuki yöntemin ne olduğu hakkında tüketicilerin
bir fikirlerinin olmadığını gözledik. İnsan ömrünün dahi 100 yıl olmadığı
günümüzde 100 yıllık devre tatil sözleşmeleri yasal düzenlemenin de olmaması
sebebi ile, tüketiciler açısından uğraştırıcı olmuştur. Devre tatil sözleşmelerinde
cayma hakkını bildiren belgenin verilmemesi sözleşmenin sıhhatini etkilemektedir.
Tip sözleşmelerde sözleşmenin parasal değerinin belli yüzdesinin verilmesi halinde
7 günlük cayma süresi (4077 sayılı yasanın 8, maddesi) öngörülmektedir. Kimi
davalarda tüketiciler caymanın hiç bir huhuki ve cezai yaptırımı olmadı ğını
bilemediklerinden davlarını da geç açmakta ve cayma konusunda karşı yana
bildirim dahi 7 günlük süreden sonra yapılmaktadır. Satıcı cayma belgesi
vermediğine göre ve uygulamada zamanla netleştiğinden (özellikle de Yargıtay'ın
bu tür sözleşmelerdeki hukuksal görüşü) cayma bildiriminin "makul sürede" olup
olmadığının mahkemece her olayın özelliğine göre değerlendirilmesi gerekir.
Sözleşmelerde hangi hafta hangi konutta tatil yapılacağı da belli değilse BY
nın

24/4 maddesine göre konu irdelenmelidir.

Gazetelerin promosyonlarından kaynaklanan davalarda amaç davaların en az
masrafla ve en çabuk görülebilmesi olmakla, istemciler sözverilen ürünün aynen ya
da bedelin kendilerine verilmesini talep etmekle, mahkemelerce bilirkişi incelemesi
yaptırılmaksızın (değer saptaması yönünden) bu konuda bilgi vermede yetkin olan
Ticaret Odalarından dava tarihlerine göre ürün bedellerinin sorulması isabetlidir ve
çokluk uygulama da bu yöndedir.
4077 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden günümüze uzun zaman geçmesine

karşın Tüketici Mahkemeleri kurulamamıştır. 4077 sayılı yasa gereği tüketici
mahkemelerinin kur~lmasına değin davalara bu sıfatla Ticaret mahkemeleri

(olmadığı yerde bu iŞle görevlendirilen Asliye Hukuk Mahkemeleri) bakacaktır.
Asliye Mahkemelerinin kuruluş tarzı 469 sayılı yasada (Mehakinıi Şer'iyenin
ilgasına ve Mehakim Teşkilatına ait Ahkamı Mahkemeleri) tanımlanmış olup,
Asliye mahkemeleri bir başkan ve iki üyeden kuruludur. Geçici maddeye dayalı
olarak ülkemizde Asliye Hukuk ,Mahkemeleri tek yargıçlıdır (Müstakil ticaret
mahkemesi kurulan yerlerde AsHye · Ticaret Mahkemeleri hariç). Hukuk
mahkemelerinde toplu mahkeme statüsüne karşı olmak bir yana, mahkemelerin
yeniden yapılanması, mutlak olarak tüketici mahkemelerinin de kurulması , büyük
kentlerde müstakil ticaret mahkemeleri olmakla, 3 yargıcın miktar olarak Sulh
Hukuk görevine• giren türden davalara bakmalarının iş yoğunluğu ve yargıçların iş
oranı , sayısal azlıkları dikkate alındığında yerinde olmadığı, esasen davaların
konularına göre gruplandırılarak uzmanlaşmaya önem ve hukuk mahkemelerinde
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toplu kuruluşlara son veril erek tek yargıç lı sistemin As liye ni teli kli mahkemelerde
dahi getirilerek her hukuk mahkemesinin il gili Yarg ı tay Hukuk dairesinin izdüşümü
halinde yap ıl a nm as ı sağ l a nma lıdır.
Ülkemizde ve dünyada İnsan'ların yaratt ı k l arı karmaş ı k hukuksal soru nl ar
henüz yasa l çerçeveye yerl eşmemiş konular, ya rg ı men su plarını mevcut
düzenlemeler ı ş ı ğ ınd a çözüm üretmeye yöne ltmektedir. Top lumsa l ge li şme l er yasa
koyucuyu düzenlem.e yapmaya zorl amaktad ı r. Ne vark i, çoğu zaman yasa l
çerçevenin çab ukl aşt ırılm as ı mümkün o lm amaktadır. Objektif kuralların oluşumu ,
uzun ça lı şma l ar ve tartışmaları gerektirmektedir. Gerek bu aç ıd an gerekse başka
etken lerden toplumsa l ge li şme l ere zama nınd a yanıt veril ememekted ir.
4077 Sayı lı yasa tüketici aç ı sından ilk ad ını olarak çok önemlidir. Ülkemizde
tüketic i kendine yasa ile veri len imkanları iyi a l gı l amış ve sonuçta iç hukuk yo ll arı nı
denemekten vazgeç m em i şt ir. Tüketici bilincinin yer l eşmesi, üretici, satıc ı vb.
kişilerin bu bağlamda, daha özenli o lm a l arı adına uyarıcılık nite li ği bakımından da
atı lan ad ımın önemi yads ın amaz.
4077 sayıl ı yasada yapılan değişiklik ile, bir kısıin yasak l a rın getirilmesine
süreli yayın kuruluşlarında promosyon kampanya l arını yürütme yöntem ler ini
şimdi lik yoruma bırakmakla yetinip;

karş ın

Top lumsal yan ıt gözard ı ed ilmeden
- Tüketici örgütlerinin tüketicilere daha
- Yasa

çıkaran l arın

daha

yardımc ı

hı z lı

- Hizmet ya da mal üreticilerinin daha
bekleyelim diyoruz.

duyarlı ça lı ş m a l a rını

dil eye lim ve
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