
 

TC 

İstanbul Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Özel Hukuk Anabilim Dalı 

 

Yüksek Lisans Tezi 

 

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUNA GÖRE 

KONUT SATIN ALIMINA İLİŞKİN FİNANSMAN 

SÖZLEŞMELERİ 

 

 

NİLÜFER CABI 

 

 

Tez Danışmanı 

Prof. Dr. İlhan HELVACI 

 

 

İstanbul – 2010 





 

Öz  

Bu çalışma ile Türkiye’de konut finansmanı sisteminin ya da bilinen adıyla 

“mortgage” sisteminin hayata geçirilmesi ile Tüketici Kanunu kapsamına alınan 

konut finansman sözleşmesinin hukuki yapısı incelenmiştir. İnceleme, konut 

finansman sözleşmeleri arasında uygulamada en yaygın biçimde kullanılan, konut 

satın alımı için verilen konut finansman kredisine ilişkin sözleşme tipi ile 

sınırlandırılmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde konut finansman sözleşmesinin 

tanımına, unsurlarına ve hukuki niteliğine değinilmiştir.  İkinci bölümde, konut 

finansman sözleşmelerinin kurulması, ifa edilmesi ve sona ermesi bağlamında 

sözleşmenin şekil şartları, tarafları ve tarafların hakları ve borçları açıklanmıştır. 

Üçüncü bölümde ise konut finansman sözleşmesi taraflarının aralarındaki kredi 

ilişkisi sebebi ile doğabilecek hukuki uyuşmazlıklar ele alınmıştır. 

 

(Abstract) 

This study abstracts the legal nature of the housing financing system in Turkey, 

commonly known as the “mortgage” system  and deriving housing financing contract 

covered by the consumer laws. This study is limited to the most common form of 

housing finance contracts, namely housing finance credit contracts. The first chapter 

of the study mentions the definition elements, and legal nature of the housing finance 

contracts. The second chapter analyses the establishment, performance and 

termination of these contracts including form requirements, the parties and their 

respective rights and obligations. The third chapter discusses legal dispute that may 

arise between the parties of the housing finance contract as a result of the credit 

relation between such parties. 

 

 



 

ÖNSÖZ 

Her yurttaşın konut ihtiyacının karşılanması toplumsal bir sorumluluktur. Bu 

sebepledir ki; Fransa, İsviçre, İspanya, Yunanistan, Portekiz vb. birçok Avrupa 

ülkesinde barınma hakkı temel bir insan hakkı olarak değerlendirilmiş ve 

Anayasa’nın koruması altına alınmıştır. 

 

Ülkemizde ise konut sorununa yıllarca gereken önem verilmemiş ve çözüm geçici 

politikalar ile getirilmeye çalışılmış, konut sektörüne kurumsallaşmış bir yapı 

kazandırılamamıştır. Kapsamlı bir konut sisteminin oluşturulmamış olması, bozuk 

kentleşmeye, düşük kaliteli konut üretimine ve konut mülkiyetinde dengesizliğe 

sebep olmuş ve geniş kitlelerin barınma ihtiyacına çözüm getirilememiştir. 

 

Fakat son yıllarda yapılan çalışmalar ile 5582 sayılı Konut Finansman Sistemine 

İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 06 Mart 2007 

tarihinde yürürlüğe girmiş ve ülkemizde de gelişmiş ülkelerde uzun süredir 

uygulamada olan konut sistemi örnek alınarak konut finansmanına ilişkin 

düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Batı ülkelerinde “mortgage” adı verilen bu yeni 

sistem, ekonomik istikrarın artması, faiz oranlarının düşmesi ve enflasyonun düşük 

seviyelere çekilmesi ile işlerlik kazanabilmiştir. Bu sayede, konut satın almak 

isteyenlerin, ihtiyaç duydukları fonlara ulaşmalarının önünün açılması 

hedeflenmiştir. 

 

Türkiye’de, uygulanacak konut finansman sisteminden, konut arzının artması ile 

beraber, konut kalitesinin ve niteliğinin de gelişmesi beklenmelidir. Bu beklentinin 

gerçekleştirilmesi için de;  konut finansmanı açısından dört önemli faktörün; Devlet 

– Finansal kuruluşlar – Konut üreticileri – Hane halkı arasında dengeli bir ilişkinin 

kurulması gerekmektedir. Bu modelin konut tedariki için ana prensibi; devletin hem 

üretim hem de finansman açısından konut üreticisi olmak yerine, bu görevleri belirli 

bir anlaşmaya göre sisteme dâhil edilen finansman kuruluşlarına ve üreticilere 

devrettiği ve böylece devletin üstlendiği riski azalttığı bir konut finansman sistemini 

yaratmaya çalışmaktır. 



 

Konut satın alan açışından ise; kanun koyucu, konut satın alma işleminin yatırım 

işlemi değil, barınma ihtiyacına yönelik bir tüketim işlemi olduğunu değerlendirmiş 

ve konut finansman sistemini Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamına 

yerleştirmiştir. Bu değerlendirme ile konut satın alımı için kredili bir finansman 

yöntemine yönelen kişilerin tüketici sıfatı ile nitelendirilmesi ve tüketici olmanın 

getirdiği koruma ilkelerinden faydalanması sağlanmıştır. Nitekim 5582 sayılı Kanun, 

konut finansman sözleşmelerini bir tüketici kredisi sözleşmesi olarak sınıflandırmış 

olmasının yanı sıra diğer tüketici kredilerinden farklı olarak bu sözleşme tipine özel 

koruma ilkeleri getirmiştir. 

 

Konut finansman sözleşmeleri, konut finansman sisteminin yürütülmesinde tüketici 

ve konut finansörleri - üreticileri arasındaki ilişkiyi düzenleyen, TKHK’nın 10/B 

maddesinde isimli bir sözleşme olarak tanımlanan sözleşmelerdir. Çalışmamızda 

konut satın alımına ilişkin finansmanlar için düzenlenen konut finansman 

sözleşmeleri esas alınmış ve tüketici ile konut finansman kuruluşları arasındaki 

yapılan bu sözleşme, tüketici sözleşmeleri hukuku çerçevesinde, kendine özgü 

öğeleri dikkate alınarak değerlendirilmiştir.  

 

Ülkemizde konut finansmanı ile ilgili ağırlıklı olarak ekonomik incelemeler, 

özellikle bankacılık işlemi ve kredi işlemi çerçevesinde çalışmalar yapılmıştır. Bu 

nedenle, bir sözleşme çerçevesinde yürütülen, tarafların hukuki ilişkisine ve işlemine 

dair incelemeler sınırlı kalmış, birçok hukuki çalışmada, konut finansman 

sözleşmeleri, tüketici kredisi kapsamında genel nitelikleri açısından 

değerlendirilmiştir. Nitekim sistemin çok yeni olması sebebi ile Yargıtay’a intikal 

eden ihtilaflar ve bu sözleşme tipine özgün içtihat da sınırlıdır.  
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GİRİŞ 

İnsanların en temel gereksinimi olan barınma ihtiyacı karşısında ortaya çıkan konut 

olgusu, aynı zamanda, toplumların sosyal ve ekonomik gelişmelerini de sağlayan 

esas temellerden birini oluşturmaktadır. Ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde 

konut gereksinimi, nüfus artışı, kentleşme ve iç göç gibi sebepler dolayısıyla her 

geçen gün artmakta, konut piyasasında arz ve talebi canlandırmakta ve ülke 

ekonomisinin gelişmesine önemli katkıda bulunmaktadır. 

 

Konut ihtiyacının giderilmesi, bir sosyal gereklilik olmasına rağmen bir taraftan 

konut değerlerinin yüksek olması, diğer taraftan toplumda bu değeri karşılayabilecek 

kişilerin sayıca az olması sebebi ile konut finansmanı sorunu, konut ihtiyacının 

karşılanmasının merkezini oluşturur. Bu sorunun bireysel çözüm arayışlarının 

ötesinde tüm toplumu kapsayacak bir yaklaşım ile çözülmesi zorunludur. Konut 

finansmanına ilişkin esaslı bir sistemin kurulması, hem bireylerin konut ihtiyaçlarını 

karşılaması açışından hem de inşaat ve bununla ilgili sektörlerin sağlıklı gelişmesi 

açısından önemlidir. 

 

Bu sebepledir ki, yakın zamanda ülkemizde konut finansmanı sisteminin hukuki 

altyapısını kurmak için yoğun çalışmalar yürütülmüş, konut sektörüne kurumsal bir 

yapı kazandırılmasına önem verilmiştir. Bu amaçla da 5582 sayılı Konut Finansmanı 

Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

06.03.2007 tarih ve 26454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.   

 

Konut finansmanı, 5582 sayılı Kanun ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 

38. maddesine eklenen 38/A maddesinde tanımlanmıştır. Kanunda konut finansmanı, 

“konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kredi kullandırılması, konutların finansal 

kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, sahip oldukları konutların teminatı altında 

tüketicilere kredi kullandırılması ve bu kapsamdaki kredilerin yeniden finansmanı 

amacıyla kredi kullandırılması” şeklinde tanımlanmıştır.   
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Toplumun geneli açısından “mortgage” olarak bilinen ve bir süredir gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelerde çeşitli şekillerde uygulanmakta olan bu sistem, bireylerin 

konut finansmanı sorununu finans kuruluşlarından alacakları düşük faizli ve uzun 

vadeli ödünç para ile çözmelerine olanak vermektedir. Uzun vadeli para ödüncü 

temelinde kurulan bu sistemin hukuki çerçevesi de konut finansman sözleşmeleri ile 

belirlenmektedir. 

 

Bu çerçevede, konut finansman sözleşmesi ise; 5582 sayılı Kanuna ilişkin 

düzenlenen yönetmeliklerde1 konut finansmanı kapsamında kullandırılan krediler 

için hazırlanan sözleşmeyi ifade eder.  Bu Kanun ile konut finansmanı sözleşmeleri, 

bir tüketici kredi sözleşmesi tipi olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 

Kanun’un tüketici kredilerini düzenleyen 10. maddesine 10/B maddesi eklenmek 

suretiyle uygulanmaya başlanmıştır.  

 

Bu sözleşme tipi; 

 

1. Konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kredi kullandırılması, 

2. Konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, 

3. Sahip oldukları konutların teminatı altında tüketicilere kredi kullandırılması, 

4. Konut finansmanı kapsamdaki kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kredi 

kullandırılması için düzenlenir. 

 

                                                            
1 Konut Finansmanı Kapsamındaki Kredilerin Yeniden Finansmanına İlişkin Usul Ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik (RG. 29.09.2007), Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme 

Öncesi Bilgi Formu Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (RG.  31.05.2007), Konut Finansmanı 

Sisteminde Erken Ödeme İndirimi ve Yıllık Maliyet Oranı Hesaplama Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik (RG.  31.05.2007). 
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Konut finansman sistemi, bu düzenleme ile Tüketici Hukuku’nun kapsamına alınmış, 

konut satın alınmasının yatırım amacı dışında sosyal amaçlara dayanan bir ihtiyaç 

olduğu saptanarak konut finansmanı kredileri bir tüketici kredisi, konut finansmanı 

sözleşmeleri ise tüketici işlemi kapsamında değerlendirilmesi gereken bir hukuki 

işlem olarak belirlenmiştir. 

 

Konut finansman sözleşmelerine ilişkin bu incelemede konut satın alımına ilişkin 

olarak elde edilen konut finansman kredileri esas alınacaktır. Kanunda da ilk sırada 

tanımlanan bu sözleşme tipi en sık rastlanılan ve en güncel konut finansman 

yöntemidir. Çalışmada ayrıntılı incelemediğimiz finansal kiralama (Leasing) ise, 

Amerikan Hukuku’ndan doğmuştur. Leasing’in sözlük anlamı kiradır. Finansal 

kiralama ilişkisinde amaçlanan malın mülkiyeti ile ekonomik değerini birbirinden 

ayırmaktır2. Bu sözleşme ile tüketici, sadece malın ekonomik değerinden faydalanır; 

ancak mülkiyet hakkının yarattığı finansal yüklerden kurtulur3. 

 

5582 sayılı Kanun ile yürürlüğe giren konut finansman sözleşmesi tipinin esas 

yeniliği konut kredisi ilişkisinin düzenlenmesi değildir. Nitekim bu Kanun 

yayınlanmadan önce ve konutun da Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 

kapsamına alınmasından sonra, bankalar 4077 sayılı Kanunun 10. maddesine göre 

tüketicilere konut kredisi kullandırmışlardır4. Fakat bu tip kredi anlaşmaları genel 

                                                            
2 Duygu Koçak, Konut Finansman Kanunu ve Sonrası, Mortgage, Beta, İstanbul, Mayıs 2007, 

s.30.  

3 Finansal kiralama konusunda ayrıntılı bilgi için, bkz. Atilla Altop, Özellikle Taşınır Yatırım 

Mallarına İlişkin Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmesi, Ankara, 1990; M. Argun Köteli, 

Karşılaştırmalı Hukuk ve Türk Hukukunda Finansal Kiralama (Leasing Sözleşmeleri), Vedat 

Kitapçılık, İstanbul, 1991; Şevkiye Kapan,  3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanunu Ve İlgili 

Mevzuat (Gerekçeli - Açıklamalı - Notlu - İçtihatlı), İstanbul, 2009. 

4 Seza Reisoğlu, Bankacılar Dergisi, sayı 61, 2007, s: 78. 5582 sayılı Kanunda, 4077 sayılı Kanunun 

10. maddesinin bundan böyle konut kredilerine uygulanmayacağına dair bir düzenleme 

bulunmamaktadır. Sözleşme serbestîsi içinde tarafların 10. madde hükümlerine tâbi olmak üzere 

konut kredisi konusunda anlaşabilecekleri ileri sürülebilir. Örneğin tüketici, bankanın satıcı ile 
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tüketici kredi sözleşmeleri çerçevesinde kurulmakta ve ödünç sözleşmeleri için 

öngörülmüş ilkeler doğrultusunda yürütülmekteydi.   

 

5582 sayılı Kanun, başta 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun olmak 

üzere, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu, 2499 

sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile çeşitli Vergi Kanunlarında (toplam 10 adet 

Kanunda) bir hayli ayrıntılı değişiklik ve eklemeler yapmıştır. Bu Kanun ile ilgili 

olarak dört Yönetmelik ve birçok Tebliğ çıkarılmıştır. Konut finansmanı kredilerinin 

tutar ve vade açışından diğer kredilerden ayrışan özelliklerini dikkate alarak konut 

edinme amaçlı tüketici kredilerine özgün bir yapı kazandırılmış ve taraflar için genel 

tüketici kredilerine ilişkin hükümlerden çok daha ileri koruma ilkeleri yürütülen 

tanımlı bir tüketici sözleşmesi tipi getirilmiştir.   

 

Bu çerçevede; 

 

 1- Öncelikle Tüketici Hukuku kapsamında konut finansman sözleşmesinin 

unsurlarına, konut finansman kredilerinin özgün yapısına (sui generis) ve bu 

sözleşmenin hukuki niteliğine değinilecektir. 

 2- İkinci bölümde konut finansmanı sözleşmelerinin kurulması, ifa edilmesi 

ve sona ermesi başlığı altında bir taraftan sözleşmenin tarafları ile bu tarafların hak 

ve borçları açıklanacak, diğer taraftan sözleşmeye ilişkin şekli unsurlar 

incelenecektir. 

 3- Üçüncü bölümde ise konut finansman sözleşmelerinin müzakere 

aşamasından ifa edilmesine kadar geçecek süre içinde doğabilecek hukuki 

uyuşmazlıklar ele alınacaktır. 

 

                                                                                                                                                                         
müteselsilen sorumlu olmasını verilen konut kredisi ile sınırlayan 10/B maddesinin uygulanmasını 

kabul etmeyebilir.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

KONUT FİNANSMAN SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, UNSURLARI 

ve HUKUKİ NİTELİĞİ 

 

§I. Konut Finansman Sözleşmesinin Tanımı 

 
Konut finansman sözleşmesi THKH m. 10/B de düzenlenmiş olmasına rağmen bu 

Kanun maddesinde sözleşmenin tanımına yer verilmemiştir. Konut finansman 

sözleşmesi m 10/B nin yürürlüğe girmesinden sonra Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 

Kanunun uygulamasına yönelik çıkarılan yönetmeliklerde tanımlanmıştır. Buna göre 

konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kredi kullandırılması, konutların finansal 

kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, sahip oldukları konutların teminatı altında 

tüketicilere kredi kullandırılması, konut finansmanı kapsamdaki kredilerin yeniden 

finansmanı amacıyla kredi kullandırılması için düzenlenen sözleşmeler “konut 

finansman sözleşmesi” olarak tanımlanır. 

 

§II. Konut Finansman Sözleşmesinin Unsurları 
 

Konut finansman sistemi, konut edinimine ilişkin harcamaların finansmanını 

sağlamak amacı ile kurulan tüketici kredisi sözleşmeleri vasıtası ile yürütülür.  Daha 

önce sadece yatırım amaçlı olarak algılanan konut alım işlemlerinin, Tüketici 

Hukuku kapsamına alınması 5582 sayılı Kanun ile gerçekleşmiştir. Bu düzenleme ile 

bir finansman kuruluşunun, satın alma gücünü, ticari bir amaç dışında kalan konut 

edinim işlemleri için tüketiciye kullandırması şeklindeki gerçekleşen ödünç işleminin 

yasal çerçevesi kurulmuştur.  
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A. Tüketici ve Tüketici İşlemi Kavramı 

 

1. Tüketici 
 

Kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacının dışında sadece tüketmek amacı ile çeşitli 

mal ve hizmetleri almaya başlaması 20. yüzyıl öncesinde alıcı olarak görünen 

kişilerin, yeni bir hukuki tanımlama ile “tüketici” olarak nitelendirilmesini gündeme 

getirmiştir. Çünkü üretimin hızlanması bir taraftan kişiler için seçme özgürlüğünü 

genişletirken diğer taraftan kişileri üretici, satıcı ve sağlayıcılara karşı iktisadi açıdan 

zayıf bir duruma getirmiştir. Bu zayıf konum, kişilerin, kuvvetli olan taraflara karşı 

korunması zorunluluğunu doğurmuş ve sonuç olarak tüketici kavramı ile tüketicilerin 

korunmasına ilişkin yasal düzenlemelere neden olmuştur. 

 

Türk Hukuku’nda tüketici haklarına ilişkin koruma, öncelikle Anayasa’nın m. 2 

hükmünde yer alan sosyal hukuk devleti ilkesi çevresinde değerlendirilmelidir. 

Anayasa’nın devletin temel amaç ve görevlerini düzenleyen m. 5 hükmünde, iktisadi 

açıdan zayıf durumda olanın kuvvetli olana karşı koruması, sosyal hukuk devletinin 

adaleti sağlamak yönünde bir görevidir5. Ayrıca Anayasa’nın m. 172 hükmünde 

tüketicinin devletçe korunması güvenceye alınmıştır. Bu madde, “Devlet, tüketicileri 

koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini 

teşvik eder” şeklinde bir anayasal güvence getirmiştir. 

  

a. Tüketici Tanımı 
 

Türk Hukuku’nda tüketici kavramı,  ilk kez 23.02.1995 yılında kabul edilen 4077 

sayılı “Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun” ile tanımlanmıştır. 4077 sayılı 

                                                            
5 Tamer İnal, Açıklamalı – İçtihatlı Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredileri Sözleşmeleri İsviçre 

Hukuku – Fransız Hukuku ve Avrupa Birliği Konseyi Yönergeleri  Işığında, 2.Bası, Kasım 2005, 

İstanbul, s.51. 
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TKHK’nın 3/f maddesine göre, “Tüketici, bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın 

alan, nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişidir”6.  

   

Kanun maddesindeki düzenlenen ilk tanım, kullandığı kavramlar açışından oldukça 

dar ve tartışmaya açık7 ifadeler içeriyordu. Örneğin; özel amaç kavramının ne 

anlama geldiği tam olarak belirlenmediği için Yargıtay kararlarında8 “ticari olmayan 

amaç” olarak tanımlanıyor; fakat doktrinde Yargıtay’ın bakış açışından daha geniş 

bir anlamda  “ticari ve mesleki olmayan amaç9” şeklinde yorumlanıyordu.  

 

Bu sebeple, 4077 sayılı Kanunda değişiklik öngören 06.03.2003 tarihli 4822 sayılı 

Kanun ile “tüketici” kavramı yeniden tanımlanarak, belirsizlikler ve eksiklikler 

giderilmeye çalışılmış ve Avrupa Birliği düzenlemeleri10 ile daha uyumlu bir tanım 

yürürlüğe alınmıştır. 

 

                                                            
6 Resmi Gazete’nin 08.03.1995 tarih ve 22221 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. 

7 İ. Yılmaz Aslan, Tüketici Hukuku, 3.Bası, Ekim 2006, Ankara, s.3.  

8 Yargıtay 11.HD, E. 1815-K.5112, T. 26.06.1997, Kazancı Bilişim-İçtihat Bilgi Bankası, Daire 

Endeksi, Bölüm 59; YHGK, E.19-1255-K.1249, T.11.10.2000, Kazancı Bilişim-İçtihat Bilgi 

Bankası, Daire Endeksi, Bölüm 15.  

9 Sabih Arkan, Tüketici Kredileri,  BATİDER, 1995, c. 18, s. 1-2, s. 32.  Hasan Seçkin Ozanoğlu, 

Mukayeseli Hukuk ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Açısından Tüketiciyi Koruyan 

Düzenlemelerin Kişi Bakımından Uygulama Alanı, Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman’ın Anısına 

Armağan, İstanbul 2000, s. 690.; Erdem Kuntalp, Finansal Kiralama Kanunu ve Tüketicinin 

Korunması Hakkında Kanuna Göre Tüketim ve Yatırım Malı Ayrımı, Prof Dr. Ali Bozer’e 

Armağan, Ankara, 1998, s. 302-303. 

10 85/577/AET Direktifi, 97/7/AB Direktifi, 2002/65/AB Direktifi, 2008/48/AB (Çevrimiçi) 

http://eur-lex.europa.eu/fr/legis/20110101/chap152040.htm, 09 Aralık 2010; Tüketici bu direktif 

kapsamında yer alan işlemleri, ticari ve mesleki amaçlar dışında yapan gerçek kişidir. (personne 

physique qui, pour les transactions couvertes par la présente directive, agit pour un usage pouvant être 

considéré comme étranger à son activité)  
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Yürürlüğe giren yeni tanımı ile TKHK m. 3/e’de tüketici, “Bir mal veya hizmeti 

ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek 

veya tüzel kişi” olarak tanımlanmıştır.  

 

b. Tüketici Tanımının Unsurları 

 

(1) Ticari ve Mesleki Amaçlı Olmama 
 

Her alıcı tüketici değildir. Bir mal veya hizmeti mesleki veya ticari bir amaç ile satın 

alanlar, başka bir deyişle belirli bir meslek icrası, belirli bir üretimde kullanma, 

yeniden satış, ticari olarak kullanma vb. amaçlar ile edinen kişiler tüketici vasfına 

sahip değillerdir11. 

 

Ticari ve mesleki amaç kavramı, satıcının değil alıcının amacına ve kullanımına göre 

belirlenecektir. Herhangi bir edinme işleminde tüketici sıfatının kazanılmasını 

belirleyen temel etken, alınan mal veya hizmetin tüketilip ortadan kalkması değildir. 

“Mal veya hizmet ve onun maliyeti alıcının uhdesinde kalmalıdır”12. Ancak bu 

şekilde edinilen mal veya hizmet ticari hayata geri dönmemekte ve maliyeti geri 

kazanılmamaktadır yani bir ticari işleme neden olmamaktadır. 

                                                            
11 Aslan, Tüketici Hukuku, s. 7. TTK 3. maddede "Tacir niteliğindeki tüzel kişileri ilgilendiren bütün 

muamele, fiil ve işlerin, ticari işlerden " sayıldığını ve bir muamele, fiil veya iş; ticari iş ise, bunlara 

özel ticari kuralların uygulanacağını, tacir sıfatı taşıyan şirketlerin (tüzel kişilerin), bir mal veya 

hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanmaları ve tüketmelerinin söz konusu 

olamayacağını belirttikten sonra, Yargıtay 19. HD.’nin,  E.3932/K.4621, 06.07.1999 Tarihli kararında 

tüzel kişilerin tüketici sayılabileceğine karar verilmişken Yargıtay'ın daha sonraki kararında tüzel kişi 

tacirlerin "tüketici" olamayacağına hükmedilmiştir. Bkz. YHGK, E.2000/1255, K.2000/1249, T. 

11.10.2000, Kazancı Bilişim-İçtihat Bilgi Bankası, Daire Endeksi, Bölüm 16.  

12 Ayrıntılı bilgi için bkz. Nihat Yavuz, Öğretinin ve Uygulamanın Işığında Tüketicinin 

Korunması Hakkında Kanun Şerhi, 2. Baskı, Vedat Kitapçılık, Ankara, 2010, s.16-28. (Kanun 

Şerhi) 
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(2) Gerçek veya Tüzel Kişi Olma 
 

Tüketici, bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlar ile edinen veya 

yararlanan gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmıştır (TKHK m. 3). Gerçek kişinin 

tüketici sıfatını alması Türk Hukuku’nda olduğu gibi tüm Avrupa Devletlerinin 

Hukuk sistemlerinde ve Avrupa Birliği direktiflerinde de öngörülmüş olup tüketici 

olarak sadece gerçek kişiler kabul edilmiştir13. 

 

4822 sayılı Kanun ile değişiklik gerçekleşmeden önce Yargıtay tüzel kişileri tüketici 

olarak görmemiş, tüzel kişilerin yaptıkları her türlü işlemlerin ticari olmasının asıl 

olacağını belirtmiştir14. Buna karşın, yapılan değişiklik ile Tüketici Hukuku tüzel 

kişinin tüketici vasfına sahip olabileceğini açıkça öngörmektedir. Tüzel kişiler, ticari 

amaç gütmeksizin, ticari faaliyetleri ile bağlantısız olarak yaptığı işlemler 

bakımından tüketici olarak TKHK’nın kapsamına alınmıştır. Diğer taftan ticari amaç 

gütmeyen dernek, vakıf, kooperatif gibi tüzel kişiler de yaptığı tüketim işlemleri 

kapsamında tüketici sayılmaktadır15.  

  

                                                            
13 İsviçre Tüketici Kanunu m. 3; Tüketici, kredi sözleşmesini yaparak aldığı krediyi, ticari ve mesleki 

faaliyetleri dışında kalmak suretiyle ancak özel ihtiyaçlarını gidermek için kullanabilen gerçek kişidir. 

2002/65/AB Direktifi, 2007/64/AB Direktifi, 2005/29/AB Direktifi (Çevrimiçi) http://eur-

lex.europa.eu/fr/legis/20110101/chap152040.htm, 09 Aralık 2010. 

14  Yargıtay 11. HD, E.1997/1815, K.1997/5112, T. 26.06.1997 sayılı kararı, “ gerçek kişi olan bir 

tacir, yaptığı işlemin ticari işletmesiyle ilgili olmadığını diğer tarafa açıkça bildirdiği veya işlemin fiil 

veya işleminin ticari sayılması işin niteliği gereği uygun olmadığı takdirde, bu işlemlerden doğan borç 

adi, yani özel sayılır. Anılan madde yönünden yasa koyucu, sadece gerçek kişi tacirleri öngörmesine 

ve dolayısıyla tüzel kişi tacirler bu kuralın dışında kalmasına, tüzel kişiler için her türlü işlemlerin 

ticari sayılmasının gerekmesine ve tacir olan tüzel kişilerin özel işlemleri olamayacağına göre, tüzel 

kişilerin tüm işlemlerinin, istisnasız olarak ticari sayılması gerekir.”, Kazancı Bilişim-İçtihat Bilgi 

Bankası, Daire Endeksi, Bölüm 60. 

15 Ümit Gezder, Tüketici Kredisi Sözleşmeleri, İstanbul, 1998, s.159-169. 
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(3) Mal veya Hizmet Edinme, Yararlanma veya Kullanma 
 

4822 sayılı Kanun ile tüketici kavramı değişmeden önce tüketici kavramının 

tanımında “satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen” ifadeleri bulunmakta idi. 

Bu ifadeler kişinin tüketici sıfatını sadece satış sözleşmelerinde alabileceği izlenimi 

yaratıyordu. Başka bir deyişle, sadece alıcıların tüketici olarak kabul edileceği 

anlamı doğmaktaydı. 

 

Diğer taraftan bu tanım, kişinin sadece kendi kullanımı için aldığı mal veya hizmetler 

için yaptığı sözleşmeler kapsamında tüketici olarak nitelendirilmesi gerektiği 

anlamını veriyordu. Bu durum, tüketici tanımını dolayısıyla da TKHK’nın kapsamını 

oldukça daraltmaya müsait bir yoruma yol açabiliyordu16. Oysa kişinin tüketici 

olarak tanımlanması sadece satış sözleşmeleri ile kısıtlanamayacağı gibi kendisi 

dışında çok daha geniş bir çevrenin ihtiyaçlarını karşılamak için yaptığı işlemleri de 

kapsamalıdır. 

 

Bu nedenle; tüketici kavramı, yeniden tanımlanırken “mal veya hizmet edinme, 

yararlanma veya kullanma” kavramı eklenmiş ve tüketici kavramı olması gerektiği 

gibi geniş tanımlanmıştır. Böylece tüketici sıfatının her türlü tüketim işlemine ilişkin 

sözleşmeler için geçerli olabileceği kabul edildiği gibi 3. kişilerin kullanımı için 

edindiği veya hediye etmek üzere mal veya hizmet alımlarına ilişkin ilişkileri de 

kapsaması sağlanmıştır17.  

 

 

 

 

                                                            
16 Aslan, Tüketici Hukuku, s.9. 

17 Ayşe Havutçu, Türk Hukukunda Örtülü Bir Boşluk: Üreticinin Sorumluluğu, Ankara, 2005, 

s.136. 
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2. Tüketici İşlemi 

 
TKHK m. 2’ye göre: “Bu Kanun, 1. maddede belirtilen amaçlarla mal veya hizmet 

piyasalarında tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü tüketici işlemini 

kapsar”. Tanımlar başlığını taşıyan 3. maddesine göre ise tüketici işlemi “mal veya 

hizmet piyasalarında tüketici ile satıcı-sağlayıcı arasında yapılan her türlü hukuki 

işlemi” ifade eder. 

 

Bir işlemin tüketici işlemi olabilmesi için gerçek veya tüzel kişinin o işlemi yaparken 

amacının ticari ve mesleki olmaması gerekmektedir. Mesleki olmama şartı yapılan 

işlemin amacının gelir kazanmaya yönelik olmamasıdır. Tüketici sıfatı ile yapılan 

işlem ile elde edilen mal veya hizmet tüketime yöneliktir. 

 

Ayrıca 5582 sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun’un kabul edilmesinden önce sadece yatırım işlemi olarak 

görülen konut edinimi işlemleri, bu Kanunun kabulü ile tüketici işlemi olarak da 

değerlendirilmeye başlanmış ve TKHK kapsamına alınmıştır. Böylece tüketim 

kavramı ve dolayısıyla tüketici işlemi kavramı genişletilmiştir. Tüketicinin, tüketip 

bitirebileceği malların yanı sıra gayrimenkul gibi tüketilemeyecek, fakat temel 

gereksinim olan malların da edinimine ilişkin işlemler de tüketici işlemi olarak kabul 

edilmiştir. 

 

c.  Taraflardan Birinin Tüketici Olması 
 

Bir işlemin TKHK kapsamına alınabilmesi taraflardan birinin tüketici vasfını haiz 

olması şartına bağlıdır. Daha önce aktarıldığı üzere TKHK m. 3/e gereğince, “bir mal 

veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya 

yararlanan gerçek ya da tüzel kişi” sıfatına sahip bir kişinin yaptığı işlemler tüketici 

işlemi kapsamında değerlendirilecektir. 
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Bu anlamda konut edinimine ilişkin kredi sözleşmelerini kendiliğinden tüketici 

işlemi olarak değerlendirmek hatalı olur. Kişiler, birçok farklı amaçla konut kredisi 

kullanabilir. Bu nedenle, kredi işleminin, tüketici işlemi olarak değerlendirilebilmesi 

için kredi alan tarafın, tüketici tanımına uygun amaçlar ile hareket eden bir kişi 

olması gerekir. Konut finansman sözleşmeleri bağlamında; kredi alan kişinin, konut 

edinimi amacıyla giriştiği kredi işleminde, tüketici olarak nitelendirilebilmesi için 

konut edinme işlemini ticari ve mesleki olmayan, kişisel ihtiyacını karşılamaya 

yönelik bir tüketim işlemi olarak gerçekleştirmesi gerekmektedir.  

 

d.  Tüketici İşleminin Kapsamı 
 

Tüketici işleminin kapsamı, kanun koyucu tarafından, TKHK m. 2 ve 3’te “tüketici 

ile satıcı ve sağlayıcı arasında yapılan her türlü hukuki işlem” olarak çok geniş bir 

alanı kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Tüketici işleminin kapsamı açısından “ilk 

akla gelen sözleşmeler (mesleki veya ticari amaçlı olmaması koşulu ile) taksitli satış, 

kampanyalı satış, kapıdan satış, abonelik sözleşmeleri, paket tur satışı, mesafeli satış 

olarak anılabilir”18. Ancak, Kanunda kullanılan “her türlü mal ve hizmet piyasası” 

ifadesi, tüketici işlemini, kredi piyasası ve bu piyasaya ilişkin hizmetleri de 

kapsayacak şekilde tanımlamıştır. 

 

Tüketici işleminin ilk şartı taraflardan birinin mesleki ve ticari amacı olmayan bir 

tüketici olmasıdır. Bu şart yerine getirildiğinde, işlemin tüketici işlemi olabilmesi 

için tek sınırlama, özel kanunlar ile ticareti açıkça yasaklanmamış mal ve hizmetlere 

ilişkin işlem olması yasağıdır. Tüketicinin taraf olduğu ve hukuk kurallarına uyan 

tüm işlemler tüketici işlemi olarak nitelendirilmelidir. 

 

Kanun tanımında kullanılan “mal”, alış-verişe konu olan taşınır eşyayı, konut ve tatil 

amaçlı taşınmaz malları ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, 

ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade etmektedir. 4822 sayılı Kanun ile 
                                                            
18 Yavuz, Kanun Şerhi,  s.29. 
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“alış-verişe konu olan” kavramı, “ticaret konusu” kavramının yerine mal tanımına 

girmiştir. Bu değişiklik ile ticaret kavramının düşündürdüğü tacir ve esnaf kavramı 

tüketici işlemi kavramından uzaklaştırılmıştır. “Hizmet” kavramı ise bir ücret veya 

menfaat karşılığında yapılan, mal sağlama dışındaki her türlü faaliyeti ifade 

etmektedir. 

 

B. Tüketici Kredisi 

 

1. Kredi Kavramı 
 

Kredi kavramı Fransızca “crédit” kelimesinin telaffuzu esas alınarak dilimize 

girmiştir. Kredi sözcüğü, Latincede inanma anlamına gelen Credere kökünden 

gelmektedir. Kredinin sözlük anlamı saygınlık ve güven olup, gerçek veya tüzel 

kişinin ticari hayattaki itibarı ve güvenilirliğini ifade etmektedir19.   

 

Kredi esas olarak banka ve finans kuruluşlarının vermeye yetkilendirildiği ödünç 

para veya teminatlar şeklinde uygulama alanı bulur. Bankacılık açısından kredi, 

belirli bir vade sonunda belirli bir miktar paranın ödenmesi vaadine karşılık belirli 

bir miktar paranın, kefalet veya teminatın bir kimseye verilmesini ifade eder20. 

 

Kredi işlemlerinin temeli kredi veren kuruluşun, kredi müşterisine duyduğu güven 

unsurudur. Bu güven kredi işleminin sübjektif unsurudur ve kredi borçlusunun 

krediyi geri ödeme borcunu eksiksiz yerine getireceğine dair inancı ifade eder. Kredi 

                                                            
19 Şener AKYOL, Banka Sözleşmeleri, İstanbul, 2001, s.75; Ünal Tekinalp, Banka Hukukunun 

Esasları, 2. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2009, s.357. 

20Avni Zarakolu, Para ve Banka, 2. Bası, Ankara, 1965, s. 66; Osman Altuğ, Bankacılık İşlemleri 

ve Muhasebesi, İstanbul, 2000, s.24. 
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işleminin objektif unsuru ise satın alma gücü veya ödeme gücünün geçici bir zaman 

için kredi alana devridir21. Bu devir kredi işleminin hukuksal kapsamını ifade eder. 

 

Bu sebeple kredi, hukuki açıdan herhangi bir kimseye para vermek ya da parasını 

sonra almak kaydıyla mal vermeyi kabul etmek ya da alınacak bir mal, yapılacak bir 

hizmetin yerine getirilmesine kefalet etmek, garanti etmek şeklinde uygulanır. 

Nitekim 5387 Sayılı Bankacılık Kanunu, m. 48/1 hükmünde kredi tanımı vermemiş 

ve bu kavrama çok geniş bir kapsam tanınmıştır. 

 

2.  Tüketici Kredisi 
 

a. Amacı ve Unsurları 
 

Tüketici kredisi kavramı ise, kredi işlemlerinin bir türünü teşkil eder. Bu işlem, 

uygulamada söz konusu olan, kredi kuruluşunun belirli bir para miktarını bir 

tüketiciye, tüketici işlemi çerçevesinde kullanması amacıyla, ödünç vermesidir.  Bir 

nakdi kredi türüdür ve tüketim işleminin değerine göre farklı tutarlarda kısa, orta ve 

uzun vadeli olarak kullandırılabilirler. 

 

Tüketici kredisi otomobil, dayanıklı tüketim malları, konut, gibi her türlü malın 

alınması ya da tatil, eğitim, sağlık vb. gibi harcamaların karşılanması amacıyla 

kullanılır. Bu krediler, taraflardan birinin tüketici olması ve kredi kuruluşlarına karşı 

zayıf taraf olması sebebi ile TKHK kapsamında yürütülür. TKHK 10. maddesinde 

(Değişik: 6.3.2003-4822/15 m.); “tüketici kredisi, tüketicilerin bir mal veya hizmet 

edinmek amacıyla kredi verenden nakit olarak aldıkları kredi” olarak tanımlanmıştır. 

Avrupa Birliği’nin Tüketici Kredileri Hakkındaki Direktifi’ne göre “tüketicinin 

                                                            
21 Mehmet Deniz Yener, Kredi Açma Sözleşmesi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Hukuk Anabilim Dalı Özel Hukuk Bilim Dalı Doktora Tezi, İstanbul, 2006, s. 10 vd. 
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mesleki ve ticari amaçlar dışında amaçlarla yaptığı kredi sözleşmeleri tüketici 

kredisi”22 olarak kabul edilmelidir. 

 

Tüketici kredisi amacı bakımından incelendiğinde, satın alma gücünün devrini içeren 

ve bu yolla alım gücünün de canlı tutulmasını sağlayan ekonomik nitelikli bir işlem 

olarak görülmektedir23. Bir diğer deyişle tüketici kredisi tüketicilerin satın alma 

güçlerini belirli bir vadede taksitli ödemelere bağlayarak güçlendirmesini amaçlayan 

para ödüncü işlemidir.  

   

b. Satın Alma Gücünün Tüketiciye Devredilmesi 
 

Kredi veren taraf, hazır ve kullanılabilir tuttuğu bir satın alma gücünden, belli bir 

süre için, bir tüketicinin kullanımına tahsis etmek üzere vazgeçmekte ve satın alma 

gücünü, kredilendirdiği tüketiciye devretmektedir. Buna karşılık, satın alma 

gücünden mahrum kaldığı süreye uygun olan bir artıkdeğeri, satın alma gücünden bir 

müddet için yararlanan tüketiciden, iade kapsamında geri almaktadır24. 

 

Böylece satın alma gücünü temsil eden bir kıymetin kullanımı, kredi kuruluşu 

tarafında geçici bir süre için, para olarak bir tüketiciye devredilmekte; tüketici ise, bu 

geçici sürenin hitamında, parayı, faizi ile birlikte ve kredi sözleşmesi hükümlerine 

göre vadelendirilen taksitlerle, kredi kuruluşuna iade etmektedir. 

 

 

                                                            
22 2008/48/AB Direktifi, (Çevrimiçi) http://eur-lex.europa.eu/fr/legis/20110101/chap152040.htm, 09 

Aralık 2010. 

23 Clause W. Canaris, Avrupa’da Tüketici Kredisi Alanında Hukuki Uyumlaşmayı Temin 

Açısından 22.12.1986 Tarihli Avrupa Topluluğu Yönergesinin Getirdikleri, Avrupa 

Topluluğunda Banka Hukuku, 6. Avrupa Hukuku Haftası, İstanbul, 1992, s. 608. 

24 Tekinalp, a.g.e., s.357. 
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c.  Terminoloji 
 

Tüketici kredilerine ilişkin terminoloji birçok farklı ülkenin hukuk sisteminde ve 

Avrupa Birliği Konseyi Yönergelerinde benzer şekilde ve kavramlar ile kurulmuştur. 

Türk Hukuk sisteminde de tüketici kredilerine ilişkin bütün kavramlar TKHK ve bu 

kanuna ilişkin yönetmelikler kapsamında tanımlanmıştır. 

  

Türkiye’de tüketici kredisinin, bireysel kredi veya ihtiyaç kredisi olarak 

isimlendirildiği görülmektedir. Bunun yanı sıra bankalar ve kredi kuruluşları taşıt 

kredisi, konut kredisi, taksitli kredi gibi kredi ürünlerinin pazarlamasına yönelik 

birçok farklı isim kullanmaktadır. 

 

Türk Hukuk mevzuatında ise genel olarak “tüketici kredisi” kavramı yerleşmiş olup; 

TKHK m. 10 hükmünde kullanıldığı gibi diğer kanunlarda, kanun hükmünde 

kararnamelerde, Hazine Müsteşarlığı'nın Yönetmeliğinde25, Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun Tebliğinde26, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 

çıkardığı birçok yönetmelikte de tüketici kredisi kavramı kullanılmaktadır. 

 

Bunun yanı sıra 4077 Sayılı TKHK m. 3 hükmünde, Kanunun uygulanmasında 

kullanılan diğer kavramlar tanımlanmıştır. Bu kapsamda mal, hizmet, satıcı, 

sağlayıcı, tüketici, kredi veren, tüketici işlemi, vb. tüketici kredisine ilişkin tüm 

kavramlar tanımlanmıştır. Tüketici kredisi kapsamında konut finansman kredilerine 

ilişkin konut, konut finansman kuruluşu gibi özel kavramların tanımları ise Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığı’nın TKHK m. 10/B ile ilgi düzenlemiş olduğu yönetmeliklerde 

verilmiştir. 

 
                                                            
25 Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkındaki Yönetmelik (RG, 26.7.1994 Tarih 

ve 22002 Sayı), m. 2/a. 

26 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlerin Kurul Kaydına Alınmasına ve Genel Finansman Ortaklıklarının 

Kuruluş ve Faaliyet İlkelerine Dair Esaslar Tebliği, (Seri: III, No: 38), 12.09.2009, m. 4/a. 
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3. Türkiye’de Tüketici Kredisinin Gelişimi 
 

Dünyanın her yerinde bankacılık sistemi bireylere ve işletmelere geniş bir biçimde 

finansal hizmetler sağlamaktadır. Bankacılık sistemi başlangıçta daha çok kurum ve 

kuruluşlara hizmet vermekteyken II. Dünya Savaşı’ndan sonra başlayan ve gelişen 

tüketim toplumu anlayışıyla birlikte bireylerin keşfedilmesi, dinamik bir yapıya sahip 

olan finansman dünyasındaki rekabeti artırarak bankacılık sistemi içerisinde 

‘Bireysel Bankacılık’ kavramının oluşumuna kaynaklık etmiştir.  

 

Türkiye’de ise ‘bireysel bankacılık’ kavramı 1980’li yılların sonlarına doğru tüketici 

kredilerinin hizmete sunulmasıyla finansal pazarlardaki yerini almıştır. 

1988 yılında ilk olarak Yapı ve Kredi Bankası tüketici kredisi vermeye başlamıştır27. 

Daha sonra, kamu ve özel sektör bankalarının çoğu tüketici kredisi vermeye 

başlamıştır. Tüketici kredileri piyasası, özellikle orta gelirli tüketicilerin finansal 

hizmetlerden yararlandırılmasını hedef almaktadır. Bu piyasa bankalar ve banka dışı 

kuruluşların yaratmış oldukları yoğun rekabet, tüketicinin bilinçlenmesi ve bireylerin 

yaşam standartlarının yükselmesi sebebi ile kısa sürede önemli ölçüde gelişmiştir. 

Buna karşın tüketici kredilerine ilişkin ilk düzenleme 1995 yılında yürürlüğe giren 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile getirilmiştir. Ancak tüketici 

kredisi sektörünün hızla büyümesi ve piyasadaki ürünlerin çeşitliliğinin artması 

sebebi ile bu Kanun kısa sürede yetersiz kalmıştır.  

 

Ülkemizde son yıllarda, özellikle 2000 yılı başlarında alınan ekonomik istikrar 

tedbirleri sonrasında enflasyon oranının yavaşlaması sonucunda kredi faiz 

oranlarının düşmesiyle bankaların kullandırdığı tüketici kredisi tutarı önemli oranda 

artmıştır. Bu dönemde, hem tüketici kredisi faiz oranı düşürülmüş hem de kredinin 

                                                            
27 50. yılda Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye’de Bankacılık Sistemi, Türkiye Bankalar Birliği, 

İstanbul, 2008, s.14. 
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vadesi uzamıştır. Diğer kredi türlerine göre, riskinin düşük olması nedeniyle, 

bankalar tüketici kredisi kullandırmaya büyük önem vermektedir28.  

 

Hukuk sisteminde ise, tüketici kredisi işlemlerinin güncel piyasa şartlarında sağlıklı 

yürütülebilmesi, tüketicilerin korunabilmesi ve Avrupa Birliği Hukuku ile uyum 

sağlanması açışından 4077 sayılı Kanunda değişiklikler yapan 4822 sayılı Kanun ile 

tüketici, mal, hizmet gibi birçok kavram yeniden tanımlanmıştır. Böylece, tüketici 

kredilerinde uygulanması zorunlu sistem daha açık bir biçimde belirlenmiştir. 

 

C. Tüketici Kredisinin Bir Türü Olarak Konut Finansmanı 

 

1. Amacı 

 
Konut Finansman Sistemi, konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kredi 

kullandırılması, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması veya 

sahip oldukları konutların teminatı altında tüketicilere kredi kullandırılması olarak 

tanımlanmaktadır. Bu sistem, konut kredisi olarak ifade edilen finansman yöntemi ile 

yürütülmektedir. Bu sistemin amacı, tüketiciye finasman sağlama kolaylığı getirerek, 

bir taraftan orta ve dar gelirli vatandaşların konut edinmelerini kolaylaştırmak diğer 

taraftan yüksek gelirli vatandaşların da konut alımına yönlendirilmesini sağlamaktır. 

Bu sistemin diğer bir amacı da, Türkiye’deki konut sektörüne nitelikli bir yapı 

kazandırmak, konut kalitesini ve niteliğini geliştirmektir29. 

 

 

 

                                                            
28 Osman Oy, Türkiye’de Mortgage Uygulaması, Konut Finansman Sistemi ve Ana hatları ile 

Gayrimenkul Mevzuatı, Beta, 1. Bası, İstanbul, Haziran 2007, s.95. 

29 Filiz Şahin, Konut Finansmanı ve Türkiye’ye Uygun Bir Model Önerisi, Kadir Has Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2007, s.7. 
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2. Konut Finansmanı Uygulamasının Türkiye’de Gelişimi 

 

a. Konut Finansmanı Sistemi Öncesindeki Durum 
 

Türk bankacılık sisteminde kullandırılan tüketici kredileri içinde konut kredilerinin 

payının, batılı ülkelerdeki payının çok gerisinde olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu 

durumun iki nedeni vardır. İlki, bankacılık sektörünün özellikle konut sektörünün 

dışında tutulmak istenmesidir. 7129 sayılı Bankalar Kanunu30, ticaret bankalarının 

gayrimenkul alımı ve satımıyla ilgilenenlere kredi kullandırmasını yasaklayan 

hükümler içermiştir. Bu yasakta en büyük etken 1930 Dünya Ekonomik Buhranı’nın 

bankacılık düzenlemelerine yansımış olmasıdır. Aradan geçen sürede tüm dünyada 

düzenlemelerin yenilenmesine karşın bizim sistemimizde bu yasak sıkı biçimde 

korunmuştur. Diğer etken ise, ülkemizde enflasyon ve faizlerin uzun yıllar yüksek 

oranlarda seyretmesi nedeniyle, sektörün bu tür uzun vadeli kredilerden uzak 

durmasıdır.   

 

90’ların başından itibaren birçok ticari banka bireysel krediler kapsamında konut 

kredisi vermeye başlamıştır. 5582 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden ve konut 

finansman sistemi (mortgage) kurulmadan evvel de finans piyasası özellikle bankalar 

aracılığıyla konuta finansman sağlamaktaydılar31. 5411 sayılı Bankalar Kanunu’nca32 

öngörülen kredi sözleşmeleri çerçevesinde uygulanan bu kredi işlemleri esas olarak 

yatırım amaçlı konut edinimlerini kapsamaktaydı. 

 

                                                            
30 Resmi Gazete’nin 02.05.1985 tarih ve 18742 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. 

31 Gültekin Bayar, İpoteğe Dayalı Konut Kredisi Uygulamasının Ekonomik İstikrar Üzerindeki 

Etkileri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı, Maliye Teorisi Bilim 

Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2008, s.54. 

32 Resmi Gazete’nin 19.10.2000 tarih ve 25983 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. 
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Konut kredilerinde, 2005 yılı itibarıyla önemli bir sıçrama gerçekleşmiştir. 

Ekonomik istikrarın sürmesi, kredi faiz oranlarındaki gerileme geniş bir kitlenin uzun 

vadeli konut kredisi alabilme şartlarını yaratmıştır. Son birkaç yıldır ekonomimizdeki 

canlanmanın verdiği iyimser havayla birlikte tüketici kredisi kullanımında, özellikle 

de konut kredisine yönelik talepte hızlı bir artış olduğu görülmektedir33. 

 

b. 5582 Sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli 

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
   

5582 sayılı Kanun ile getirilen konut finansmanı sistemi bu Kanun çıkmadan önce 

uygulanan uzun vadeli konut kredisi modelinden farklıdır34. Getirilen konut 

finansman sistemi ile konut kredisi işlemleri tüketici işlemi olarak sınıflandırılarak, 

ticari ve mesleki amaçlar dışında bir amaç ile konut edinen kişilerin tüketici koruma 

ilkeleri kapsamına alınması amaçlanmıştır. Diğer taraftan sermaye piyasası 

araçlarıyla uzun vadeli konut finansman fonları sağlayacak, ipotek finansman 

kuruluşları ile konut finansmanı kuruluşları gibi yeni kuruluşlar getiren bir 

finansman modeli kurulmuştur.  

 

Konut finansman sisteminin oluşturulması ile aranan belli başlı temel amaçlar vardır: 

 

‐ Sistemin başlangıç noktası TKHK kapsamında konut kredisidir35. Tüketicinin 

Koruması Hakkında Kanun’da yapılan değişikliklerle ticari ve mesleki olmayan 

konut edinimine ilişkin kredi işlemleri tüketici kredisi kapsamında TKHK’nın 

öngördüğü ilkelere tâbi olacaktır. 

 

                                                            
33 Ali Hepşen, Türkiye’de İpotekli Konut Kredilerinin Gelişimi, İstanbul, 2007, s.17. 

34 Bayar, a.g.e, s.60. 

35 Koçak, a.g.e., s.132. 
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‐ Konut finansmanı kuruluşları, kredi verdikleri konuta ipotek uygulayarak ve 

bu ipotekler daha sonra menkul kıymete dönüştürülmek suretiyle riski olmayan daha 

sağlam, dalgalanmalar karşısında daha istikrarlı ve daha güvenilir bir kaynağa sahip 

olacaklardır36. 

 

‐ Sistemden faydalanabilmek için konutlar artık imar mevzuatına ve planına 

uygun yapılmaya başlanacaktır. Böylece insanlar imar mevzuatına uygun ve konut 

satın alınmadan önce inşaat mevzuatına uygun bir yapı olup olmadığı yönünde 

gayrimenkul uzmanları tarafından denetimi yapılmış sağlam konutlarda oturacaktır. 

Dolayısıyla bir anlamda inşaat sektörüne ciddi bir düzenleme getirilecektir37. 

 

‐ Ekonominin lokomotifi olan inşaat sektörünün gelişmesini sağlayacağı gibi, 

inşaat sektörünün ve bununla beraber ekonominin büyük bir kısmının kayıt altına 

alınmasını sağlayacaktır38.  

 
3. Konut Kredisinin Diğer Tüketici Kredilerinden Farkı 
 

Tüketici kredisi bireylerin tüketim ihtiyaçlarını karşılaması amacı ile üretilen bir 

finansman yöntemidir. Tüketim ihtiyaçlarına dönük mal ve hizmet satın alınması ve 

bu amaçlara yönelik olarak yapılan borçlanmaların karşılanmasında kısa ve orta 

vadeli krediler yeterli olabilmektedir. Bu sebeple tüketici kredileri sözleşmeleri 

tüketicinin kısa veya orta vadede anapara ve faiz geri ödemeleri ile karşılayabileceği 

ödünç ilişkileri temelinde düzenlenmiştir. 

  
                                                            
36 Abdüllatif Şener, Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanunun Meclis Tutanakları, 13.03.2007, s.21, (Çevrimiçi) http// www.tbmm.gov.tr, 19 

Kasım 2009. 

37 Şener, a.g.e., s.60. 

38 M. Ufuk Yılmaz, Türkiye’de İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Merkezinin Kurulması, 

Sermaye Piyasası Kurulu, Yeterlilik Etüdü, Ankara, Mart 2000, s.5. 
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Buna karşılık 5582 sayılı Kanun ile konut kredilerinin de tüketici kredisi kapsamına 

alınması sonucunda, tüketici kredisi sözleşmelerinin uygulama alanı genişletilmiştir. 

Tüketici kredileri konut edinme amacıyla alınan yüksek tutarlı krediler için de 

uygulanabilecek şekilde yenilenmiş ve konut finansman sözleşmelerinin doğuşuna 

sebep olmuştur. Bu sözleşme tipi, diğer tüketici kredi türlerinden ayrılan, kredi 

tutarının yüksekliği, vadesini uzunluğu ve ipotek teminatı alınması gibi özellikleri 

dikkate alınarak düzenlenmiştir. 

 

a. Kredi Tutarı, Vadesi ve Faizi Açısından 
 

Konut gibi yüksek bedelli bir eşyanın satın alınması amacı ile faydalanılan konut 

kredileri, yüksek tutarlı kredilerdir. Konut finansman sistemi, konut fiyatlarının 

belirli bir değer standardına oturduğu ülkelerde, konut bedellerinin tüketicilerce 

taksitle ödemesini sağlamak için yüksek meblağların banka veya kredi kuruluşlarınca 

tek seferde ödenmesi için öngörülmüştür. Bu krediler, 100.000 TL’lik tutarların 

1.500 TL taksitler şeklinde ödenebileceği krediler olabileceği gibi milyon dolarlık 

konutların satın alınması için de kullanılabilir39. 

 

Ülkemizde tüketici kredilerinde en çok 36 veya 48 aylık vadeler görülürken konut 

kredileri genellikle en çok 120 ay vade ile verilen tüketici kredileridir ve özel 

uygulamalarda 180 aya kadar uzayabilmektedir. Geri ödeme süresinin 10 yıl gibi çok 

uzun bir süreye yayılmış olması, verilen borcun, kredi veren için risk düzeyini 

arttırmaktadır. Bu sebeple kredi veren kuruluşlar, tüketicinin uzun vadeler içerisinde 

aylık geri ödemeleri karşılayabilecek düzeyde olduğunu tespit etme 

yükümlülüğündedirler. Nitekim bu kadar uzun vadeli borçlanmaların hukuki olarak 

serbest bırakılmasında en önemli neden, tüketicilerin ekonomik istikrarlarını uzun 

vadelerde koruyabileceklerine dair inançtır. 

 

                                                            
39 Şahin, a.g.e, s.140. 
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Kredi tutarlarının yüksek, geri ödeme sürelerinin uzun olması, konut kredilerini faiz 

oranları açısından diğer tüketici kredilerinden ayrıştırır. Her ne kadar konut 

finansmanı sistemi ve konut kredi piyasasının gelişmesi kredi faizlerinin düşmesi ile 

doğrudan ilişkili olsa da konut kredilerinde faizlerin düşük olması bile uzun 

vadelerde yüksek geri ödeme tutarları ile karşılaşılmasına sebep olmaktadır. Bu 

sebeple konut kredileri diğer tüketici kredilerinden farklı olarak değişken faizli 

şekilde veya önce anapara ödemesi yapılacak şekilde veya konut kredisine ilişkin 

masrafları kapsayacak şekilde faizlendirilmiş olabilir. Bu bağlamda, Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen “Değişken Faizi İçeren Konut Finansmanı 

Sözleşmelerine Dair Tüketicilerin Bilgilendirilmesi Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik” yayımlanmıştır40. 

 

b. Teminat Açısından 

 

Konut kredisinin yüksek tutarlı ve uzun vadeli bir kredi tipi olması bu kredileri diğer 

tüketici kredileri açısından daha riskli kılar. Başka bir deyişle kredi kuruluşları 

açısından finansmanı daha zor olan bu kredi tipi geri ödemesi konusunda da uzun 

zamana yayılmış olması sebebi ile riskli ürünlerden olarak algılanır. Riskli üründen 

kasıt, kredi kuruluşunun ödünç verdiği paranın kuruluşa geri dönmemesi, tüketici 

tarafından geri ödenmemesi ihtimalini ifade eder. Bu sebeple konut kredisinin geri 

dönüşünü garanti altına almak için kredi veren, kredi alandan ek güvenceler alarak 

borcun teminatlandırılması şeklinde önlemler alır. Konut finansmanı sisteminde iki 

tip teminat öngörülmüştür.  

 

(1)  Kefalet 
 

Tüketici kredilerinde, kredi alanın borcuna karşılık üçüncü bir kişinin kefaletinin 

alınması en yaygın teminat biçimidir. Günümüz piyasa koşullarında kredi kuruluşları 

                                                            
40 Resmi Gazete'nin 31 Mayıs 2007 tarih ve 26538 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. 
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kısa ve orta vadeli tüketici kredilerini kefilsiz olarak tahsis etmektedir. Buna karşın 

konut kredilerinde istenilen tutarlarda kredilendirme yapılabilmesi için üçüncü 

kişilerin şahsi teminat vermesi genel bir uygulamadır. 

 

5582 sayılı Kanunun 24. maddesi ile eklenen TKHK m.10/B-8 “Kullanılan 

finansmanın teminatı olarak şahsi teminat verildiği hallerde, konut finansmanı 

kuruluşu asıl borçluya ve diğer teminatlara başvurmadan, kefilden borcun ifasını 

isteyemez” hükmünü öngörmüştür. Benzer düzenleme tüketici kredilerinde de vardır 

(TKHK m.10/3, c. son). Böylece konut finansman sözleşmelerinde kullanılan 

finansmanın teminatı olarak şahsi teminat (kefalet) verildiği hallerde, konut 

finansman kuruluşu asıl borçluya ve diğer teminatlara başvurmadan, kefilden borcun 

ödemesini isteyemeyecektir (TKHK m. 10/B-8).  

 

Her ne kadar Kanunda açıkça adi kefalet ile ilgili bir hüküm öngörülmemiş olsa da, 

TKHK m. 10/B-8 hükmü ile amaçlanan, konut finansman sözleşmesine kefil olan 

kişilerin kefaletinin adi (olağan) kefalet olduğudur. Yani kefile başvurmadan, önce 

asıl borçlu olan tüketiciye ve diğer teminatlara (ipoteğin paraya çevrilmesi yoluna) 

başvurulması gerektiğidir41.   

 

Bu hükümle, genellikle herhangi bir çıkar gözetmeden tüketicilere kefil olan kişiler 

korunmak istenmektedir. Başka bir deyişle, bu hükmün amacı, kredi alan tüketiciyi 

korumaya çalışırken, genelde kendisi de bir tüketici olan kefilin koruma kapsamı 

dışında kalması nedeni ile zarar görmesini önlemektir42. Tüketici Kredileri Hakkında 

                                                            
41 Aynı görüş için bkz. Rona Serozan, Tüketiciyi Koruma Kanunu Değişikliğinin Artıları ve 

Eksileri, İÜHFM. 2003, C: LXI, S: 1-2, s.344-345; Aydın Zevkliler /Murat Aydoğdu,  Tüketicinin 

Korunması Hukuku, Açıklamalı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 3. Bası, Ankara, 

2004, s.293-294.  

42 Aslan, Tüketici Hukuku, s.377. 
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Avrupa Birliği Direktifi’nde bu yönde bir hüküm yoktur43. Kanunun ifadesinden 

anlaşıldığı kadarıyla, bu hüküm emredici olduğundan (TKHK m. 10/B, 8. fıkra) aksi 

kararlaştırılamaz44. Yani tüketici kredisi sözleşmesinde yer alan kefaletin 

müteselsilen olduğuna dair kayıtlar geçersiz olup; BK m. 20/2 gereği sadece bu kayıt 

sözleşmenin kısmı butlanı ile geçersiz sayılır. 

 

Kanaatimizce, bu düzenlemenin sonucu, borçlunun ödeme kabiliyeti bulunduğu 

halde borcun ifasının kefilden talep edilememesi olduğundan, asıl borçlunun borcu 

ödeme olanağının bulunmadığının bir aciz vesikası ile belgelenmediği sürece kefil 

aleyhine icra takibi yapılamaması gerekmektedir. Bu çerçevede, kefile 

başvurabilmek için, kefalet sözleşmesinin yapılmasından sonra borçlunun iflas 

etmesi veya borçlu hakkında yapılan icra takibinin alacaklının hatası olmaksızın 

sonuçsuz kalması yahut Türkiye’de takibat yapılmasının imkânsız hale gelmesi 

zorunludur45.      

 

(2) İpotek 

 
İpotek, konut finansmanı sistemi ile tüketici konut kredileri için öngörülmüş zorunlu 

bir teminat tipidir. 5582 sayılı Kanun ile kredi kuruluşu bir süreliğine tüketici lehine 

kullanımından feragat ettiği satın alma gücünü devrederken kredi borçlusunun satın 

aldığı konutu kredi veren lehine ipotek vermesi şeklinde bir sistem kurulmuştur. 

İpotek, konut kredilerinin ve konut finansman sisteminin yürütülmesinin merkezini 

oluşturmaktadır. Konut edinmek amacıyla kullandırılan kredi sözleşmesinin 5582 

                                                            
43 Ergun Özsunay, Avrupa Birliği’nde ve Türkiye’de Tüketici Kredileri, Güncel Hukuk Dergisi, 

sy. 2006/4, s.14. 

44 Reisoğlu, Bankacılar Dergisi, sy. 61, s.80; Serozan, Artıları ve Eksileri, s.345. 

45 Murat Aydoğdu, Konut Finansman Sistemi ve Sözleşmelerinin Tüketici Hukukuna Etkileri, 

DEÜHFD, C.9, Özel Sayı, 2007, s.583. 
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sayılı Kanuna tabi olması ve bu Kanunun avantajlarından yararlanması için 

tüketiciye ait bir konutun ipotek olarak verilmesi şarttır46. 

 

Esasen bankaların ipotek uygulamalarında karşılaşılan ipotek hakları sözleşmeden 

doğan ipotek haklarıdır. Sözleşmeden doğan ipotek hakkı, sonuç itibari ile 

taşınmazın değerine yönelik bir sınırlı ayni haktır. Diğer sınırlı ayni haklar gibi 

herkese karşı ileri sürülebilir, mutlak niteliktedir. Ayrıca teminat altına aldığı alacağa 

bağlı (fer’i) bir haktır ve tapu kütüğüne tescil edildiği andan itibaren teminat altına 

aldığı alacak bakımından zamanaşımının işlemesini engellemektedir (MK m. 864)47.  

 

İpotek, kredi veren için taşınmaz üstünde sağladığı haklar sebebiyle, hem kredinin 

geri ödemesini teminat altına almakta ve kredi kuruluşları için gerekli fonların 

oluşmasını sağlamakta, hem de tüketiciye uygun koşullu konut kredisi verilmesinin 

önünü açmaktadır. Konut kredi sözleşmeleri sonucu alınan ipotek haklarının kaynak 

oluşturmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 5582 Sayılı Kanunun verdiği 

yetkiye dayanarak iki ayrı tebliğ yayımlamıştır48. 

  

Uygulamada konut finansman kredilerine teminat olarak alınan ipotek türü karz 

(anapara) ipoteğidir. Anapara ipoteği kural olarak, mevcut ve belirli alacaklar için 

kurulur49. Kredi kuruluşları genellikle kredinin anapara tutarı üzerinden 1. derece 

ipotek koyma yoluna gitmektedirler.  

 
                                                            
46 Reisoğlu, Bankacılık Dergisi, sy. 61, s.78. 

47 İlhan Helvacı, Eski Medeni Kanunumuzla Karşılaştırmalı Olarak Türk Medeni Kanunu’na 

Göre Sözleşmeden Doğan İpotek Hakkı, 12 Levha, 1. Bası, İstanbul, Şubat 2008, s.4-5. 

48  SPK Konut Finansman Fonlarına ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Hakkında 

Tebliğ, Seri: III,  Resmi Gazete’nin. 04.08.2007 tarih ve 26603 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.; 

SPK, İpotek Teminatlı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ, Seri: III, No:33, RG.  

04.08.2007 tarih ve 26603 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. 

49 Erdem Kuntalp, Ana Para ve Üst Sınır (Maksimal) İpotek Ayrımı, Ankara, 1989, s.1 vd. 
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Eski Medenî Kanunun 766. maddesinde, taşınmaz rehininin Türk parasıyla kurulması 

esası kabul edilmişken, 1990 yılında Medenî Kanuna 3678 sayılı Kanun ile eklenen 

766/a maddesinde, yabancı para üzerinden taşınmaz rehni kurulması imkânı 

tanınmıştır. 4721 sayılı TMK’nın m. 851’de yabancı para üzerinden taşınmaz rehni 

öngörülmektedir. Yabancı para üzerinden taşınmaz rehni kurulabilmesi için, bir kredi 

kuruluşu tarafından verilen bir kredi borcunun varlığı ve kredinin yabancı para 

üzerinden veya yabancı para ölçüsüyle verilmesi söz konusu olmalıdır50.  

 

Borç miktarı kadar ipotek tesisi yeterlidir. Zira tapuya kaydedilen miktar sadece 

anaparayı göstermektedir. Ancak, rehin yükünün kapsamı bu miktarla sınırlı değildir. 

TMK m. 875 ve 876’da sayılan yan alacaklar da rehin yükü kapsamındadır51. Bu 

bağlamda, akdi faizler, temerrüt faizleri, takip giderleri, ipotekli alacaklı tarafından 

taşınmazın korunması için yapılan zorunlu masraflar, özellikle malik ödemediği için 

onun hesabına sigortacıya ödenen sigorta primleri de teminatın kapsamına dâhil 

olacaktır52. Bu alacaklar dışında cezai şart, gider vergisi ve ekspertiz ücreti gibi 

alacaklar ise ipoteğin kapsamına dâhil değildirler53. Buna karşılık; anapara ipoteği 

belli bir alacağı güvence altına aldığından müşterinin bankaya karşı olan diğer 

alacaklarının güvencesini oluşturmamakta; borç ödendiği zaman, tapu kaydından 

silinmemiş olsa da ipotek sona ermektedir54. 

 

 

                                                            
50 A. Lale Sirmen, Yeni Türk Medeni Kanununda Yabancı Para Üzerinden Taşınmaz Rehni 

Kurulmasına İlişkin Düzenlemeler, AÜHFD, 2003, C. 52, sy.1, s.3 vd.   

51 Seza Reisoğlu, Medenî Kanun Açısından İpotek İşlemleri ve Uygulamada Ortaya Çıkan 

Sorunlar, Ankara, 1978, s.11. 

52 Helvacı, a.g.e., s. 146. 

53 Y. Beyazıt Önal/Mustafa Topaloğlu, İpotekli Konut Finansmanı ve Hukuku, Mortgage (Tutsat), 

Adana, 2007, s.319. 

54 Seza Reisoğlu, Yabancı Para İpoteği Konulu Konferans, TBB, 2003, s.1. 
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4. Tedarik Kredisi Özelliği 

 
Tüketici kredileri yapıları gereği bir tüketim malının veya hizmetin satın alınması 

için kullanılır. Prensip olarak kredi kuruluşu verdiği tüketici kredisinin hangi tüketim 

eşyası için kullanılacağı ile ilgilenmez. Tüketici devraldığı satın alma gücünü istediği 

şekilde harcamakta özgürdür. Bu sebeple genellikle bireysel ihtiyaç kredileri 

şeklinde ifade edilen bu kredi türünde bireyler özgürce tercih ettiği ihtiyacını 

karşılamak için kredi kullanabilir. 

 

Tedarik kredisi, bir kredi kuruluşu tarafından belirli bir malın satın alınması için 

tüketiciye kredi kullandırılmasını ifade eder. Dolayısıyla konut kredisi, tanımı gereği, 

tedarik kredisidir. Bu tip kredinin esas özelliği, tüketiciye verilen para ödüncünün 

hangi amaç için kullanılacağının kredi verilmeden önce açıkça belirlenmiş olmasıdır. 

“Tüketici aldığı krediyi; ancak hangi malı veya hizmetin satın alınması hakkında 

aldıysa, o yönde kullanmak zorundadır”55. Konut kredilerinde konut finansman 

kuruluşları kredi tutarını belirlerken satın alınacak konutun değerini esas almakla 

yükümlüdür. Bu sebeple bir konut kredisi ancak ve ancak değeri ve varlığı önceden 

belirlenmiş ve denetlenmiş bir konut için tahsis edilebilir.  

 

Tüketici, ödünç aldığı parayı kredi sözleşmesine konu olan konuttan farklı bir malın 

veya hizmetin satın alınması için kullanmakta özgür değildir. Uygulamada kredi 

kuruluşları kredi tutarını tüketiciye değil belirlenmiş malın satıcısı konumundaki kişi 

adına düzenlenmiş bir çek ile tahsis etmektedir. Konut satın alan tüketici fiziki 

anlamda her hangi bir para görmemekte veya parayı başka birine bir başka tüketici 

işlemi için verebilecek konumda bulunmamaktadır. 

 

                                                            
55 Türkiye’de Tüketici Kredileri: Hukuki Çerçeve ve Uygulama Üzerine Bazı Düşünceler, 

1.Tebliğ, Tüketici Kredileri ve Batı Ülkelerindeki Uygulamalar, (Panel, 20.12.1990), İstanbul Ticaret 

Odası, Yayın no. 1992-3), s.4-19, İstanbul, 1992, s.4; Şebnem Akipek, Türk Hukuku ve Mukayeseli 

Hukuk Açışından Tüketici Kredisi, Ankara, 1999, s.180. 
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5. Konut Kredisinin Tüketici Kredisi Alanına Dâhil Edilmesi 

 

a. 5582 sayılı Kanundan Önce Taşınmaz Satın Alımının Yatırım 

İşlemi Kapsamında Değerlendirilmesi 
 

5582 sayılı Konut Finansmanına İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun'dan önce yürürlükte olan 4077 sayılı TKHK m. 3/c hükmünde 

verilen tanımlamaya göre, mal ile ifade edilen, “ticaret konusu taşınır eşyadan” 

ibarettir. 

 

Bu tanımlama çerçevesinde kişilere taşınmaz satın (konut) alımı için bankalar 

tarafından verilen krediler, TKHK çerçevesinde bir tüketici kredisi sayılmamaktaydı. 

Yargıtay da, konut satın almak maksadı ile kullanılan banka kredisi sözleşmelerinin, 

TKHK hükümleri kapsamında korunmadığına hükmetmiştir56. Avrupa Birliği’nin 

2008/48/AB m.2.2.a aynı yaklaşımla konut kredilerini, tüketici kredileri kapsamına 

almamıştır.  

 

4822 sayılı Kanundan önce tüketici TKHK m.3/f hükmünde "satın alarak nihai 

olarak kullanan veya tüketen" şeklinde nitelendirilmiştir. Bu nedenle bireylerin konut 

satın almak maksadıyla yaptıkları işlemler, tanımdaki “tüketmek” unsuruna uygun 

olmamaktaydı. Konut alımına ilişkin işlemlerin, TKHK kapsamında 

değerlendirilmeyişinin diğer bir nedeni ise, kişilerin, bu işlemlerde konuyu 

derinlemesine düşünmek zorunda olmaları nedeniyle zayıf taraf olarak 

değerlendirilemeyeceğidir. Dolayısıyla kişinin tüketici vasfı ile korunma 

gereksinimin en aza indiği varsayılmaktaydı57. Bu sebeple taşınmaz satın almak, bir 

                                                            
56 Yargıtay 11. HD, E. 7701, K. 244, T.14.01.2002, Kazancı Bilişim-İçtihat Bilgi Bankası, Daire 

Endeksi, Bölüm 61; Aydın Zevkliler / Murat Aydoğdu, a.g.e., s.964. 

57 Arkan, Batider 1995, s.36; Canaris, a.g.e, s.10. 



30 

 

yatırım işi olarak kabul edilmekte sadece devre tatil sözleşmelerinin bir tüketici 

sözleşmesi olabileceği düşünülmekteydi58. 

 

b. Türk Hukuku’nda Konut Alımının Tüketici İşlemi Olarak 

Değerlendirilmesi 
 

Konut satın alma işleminin yatırım işlemi olarak değerlendirilmesine karşın, 

doktrinde, bazı tip taşınmaz alımlarının, kişilerin barınma ihtiyacını karşılamak 

amacını taşıdığı ve bu tip işlemlerin bir yatırım işlemi olarak değerlendirilmemesi 

gerektiği belirtilmiştir. Bu nedenle yaşamak için tek konut satın alabilen ve bu 

maksat ile yuva kredisi kullanan kişilerin de tıpkı tüketiciler gibi korunmalarının 

sağlanması gerektiğinin üzerinde durulmuştur59. 

5582 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile kişilere taşınmaz (konut) satın alımı için 

konut finansman kuruluşları tarafından verilen krediler, TKHK çerçevesinde bir 

tüketici kredisi tipi olarak ayrıca düzenlenmiştir. Bu kredi işlemleri için öngörülen 

konut finansman sözleşmeleri ise TKHK hükümleri kapsamına alınarak, kredi ile 

konut satın alan bireylerin, bu Kanunun getirdiği koruma ilkelerinden faydalanması 

sağlanmıştır. 

 

Bu değişim konut satın alımının sadece yatırım amaçlı olmadığının anlaşılmasının 

bir sonucudur. Çünkü yuva kredisi olarak ifade edebileceğimiz kredi türlerinin, yani 

bireylerin barınma ihtiyacını karşılayacak aile konutu satın almak amacıyla kredi 

kuruluşlarından kredi kullanabilmeleri ticari bir faaliyet değildir. Türk Hukuku’nda 

bu bakış açısı TKHK hükümlerinin kapsamını genişletmiş ve bireylerin kredi 

ilişkilerinde, tüketici vasfıyla korunması sağlanmıştır. Bu düzenleme tüketici kredi 

sözleşmeleri açışından Avrupa Birliği Hukuku’ndan daha geniş bir tüketici hakları 

                                                            
58 İnal, a.g.e, s.101. 

59 İnal, a.g.e, s. 7;  Zevkliler/Aydoğdu, Tüketicinin Korunması Hukuku, s.92. 
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koruma sistemi getirmektedir. Çünkü yürürlükteki birlik direktiflerinde konut 

alımına ilişkin kredi işlemlerini tüketici işlemi olarak değerlendirmemektedir60. 

 

§II. Konut Finansman Sözleşmesinin Hukuki Niteliği  

 

A. Karz (Ödünç) Sözleşmesi 
 

Konut finansman kredisinden bahsedilebilmesi için öncelikle diğer tüm tüketici 

kredileri türlerinde olduğu gibi, bir tüketim ödüncü veren taraftan, bir tüketiciden ve 

bir de kredi bedelinin tüketiciye devrinin gerçekleşmesinden bahsedilmelidir. Kredi, 

tüketiciye sağlanan her çeşit ödeme kolaylığıdır. Başka bir deyişle, konut finansman 

kredisi tanımı gereği, tüketiciye verilen bir miktar ödünç para olabileceği gibi 

finansal kiralama yöntemleri aracılığıyla sağlanan ödeme kolaylıklarını da 

kapsamaktadır.  

Bu çerçevede, konut finansman sözleşmesinin hukuki niteliğinin özünde, “kredi 

verenin, tüketici ile yaptığı ve tüketici kredisi kapsamında muhatabına sağladığı bir 

ertelenmiş ödeme, ödünç veya benzeri bir başka mali yardım şeklinde verdiği veya 

vermeyi taahhüt ettiği bir tüketim ödüncünün,  tam iki tarafa borç yükleyen bir 

tüketim ödüncü sözleşmesi olarak tezahürü tespit edilmektedir”. 

 

Türk Hukuku’nda ödünç sözleşmesi, BK m. 306 ve devamında düzenlenmiştir. 

Borçlar Hukuku’na göre; “Karz, bir akittir ki onunla ödünç veren, bir miktar paranın 

yahut diğer bir misli şeyin mülkiyetini ödünç alan kimseye nakil ve bu kimse dahi 

buna karşı miktar ve vasıfta müsavi aynı neviden şeyleri geri vermekle mükellef 

olur”. Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi ödünç sözleşmesinin konusunu para veya 

misli şeyler oluşturur61. Konut finansman sözleşmesi bir tüketici kredisi sözleşmesi 

olarak, kredi verenin konut alımı için tüketiciye belirli bir miktar paranın belirli bir 
                                                            
60 2008/48/AB Direktifi, (Çevrimiçi) http://eur-lex.europa.eu/fr/legis/20110101/chap152040.htm, 09 
Aralık 2010. 

61 Haluk Tandoğan, Özel Borç İlişkileri, C. I/2, Tıpkı Bası, İstanbul, 2008, s.287. 
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vadede geri ödenmesi şartı ile ödünç vermesini düzenleyen bir ödünç sözleşmesidir. 

Esasen doktrinde genellikle tüketici kredisi sözleşmesinin hukuki niteliği, ödünç 

sözleşmesi olarak belirtilmektedir62. 

 

Tarafların rızasına dayalı olarak, kredi alanın faiz ödemesi de konu edildiğinden (BK 

m. 307/II ve TTK m. 3 ve 21/II), konut finansman sözleşmesi, rızaî ve iki tarafa borç 

yükleyen faizli ödünç sözleşmesi olma özelliğini göstermektedir. Kredi kuruluşu, 

paranın mülkiyetini bir defada tüketiciye geçirmekte; müşteri de aldığı ödüncü bir 

defada veya taksitler halinde öngörülen faizi ile geriye ödemektedir. Bu sebeple 

konut finansman sözleşmesi bir para ödüncü sözleşmesi tipidir. 

 

Diğer taraftan konut finansman sözleşmeleri bir ödünç sözleşmesi olmasının yanında 

şekline ilişkin kurallar bakımından ve belirli bir malın satın alınmasına ilişkin 

bağlayıcı yapısı açısından ödünç sözleşmesinin genel hükümlerinden ayrılmaktadır. 

Bu sebeple kredi sözleşmeleri bağımsız, kendine özgü yapısı olan (sui generis) bir 

sözleşmedir63. Buna göre Borçlar Kanunu anlamında bir ödünç sözleşmesi için şekil 

şartı, sadece Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerinde ispat için aranırken 

TKHK kapsamında yer alan bir tüketici kredisi sözleşmesi m. 10/B hükmünde yazılı 

şekil şartına tâbidir.  

 

Ayrıca, 5582 sayılı Kanun ile konut finansman sözleşmesinin, TKHK 10/B 

maddesinde tüketici kredi sözleşmelerinin bir tipi olarak açıkça düzenlenmiş olması 

sebebi ile artık isimli ve bağımsız bir sözleşme olarak değerlendirilmesi gerekir. 

Fakat, TKHK ile tüketici kredisi sözleşmelerinin tüm unsurlarının tam olarak 

saptanmadığı da bir gerçektir64. Bu sebeple, öncelikle TKHK hükümlerine tâbi olan 

                                                            
62 Arkan, Batider 1995, s.27-28; Mehmet Köksal, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi, 

İstanbul, Kasım 1995, s. 67. 

63 İnal, a.g.e., s.206 vd. 

64 Akipek, a.g.e, s.218. 
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konut finansman sözleşmeleri, bu kanunun eksik ve yetersiz kaldığı durumlarda, 

“temelde bir ödünç sözleşmesi olduğu için TKHK’da hüküm bulunmadığı hallerde 

bu sözleşmelere BK hükümlerinin uygulanacağı açıktır”65.  

   

B. Tüketici Sözleşmesi 
 

Konut finansman sözleşmeleri, taraflardan birinin tüketici olması sebebi ile TKHK 

m. 2’ye göre bir tüketici sözleşmesi tipidir. Kanun hükmüne göre, tüketici olarak mal 

ve hizmet satın alınan kamu ve özel kuruluşlar ile yapılan her çeşit yazılı ya da sözlü 

akit bir tüketici sözleşmesidir. Bir sözleşmenin tüketici sözleşmesi olarak 

nitelendirilebilmesi için sözleşmenin taraflarından birinin tüketici diğerinin ise bir 

malı ve hizmeti en yüksek kazançla paraya çevirmeyi amaç edinen, piyasada 

örgütlenmiş (organize) profesyonel bir müteşebbis olması gerekmektedir66. Nitekim 

müteşebbis, bir kazanç elde etmek ya da iktisap sebebiyle, tüketiciyle sözleşme 

yapan taraf olarak nitelendirilmektedir67.  

 

Tüketici sözleşmeleri niteliği itibariyle ivazlı sözleşmelerdir. Fakat diğer ivazlı 

sözleşmelerden farklı olarak tüketici sözleşmelerinin bir tarafı, tüketici, diğer tarafına 

göre daha ön planda tutulmuş ve açıkça sözleşmenin zayıf tarafı olarak korunmuştur. 

Tüketici sözleşmeleri kapsamında, satıcı ve sağlayıcılara karşı zayıf taraf olarak 

nitelendirilen tüketici, iradesinin oluşmasından sözleşmenin ifasına kadar birçok 

farklı noktada TKHK’nın öngördüğü ilkeler doğrultusunda korunmaktadır. 

Öncelikle, tüketici sözleşmelerinde tüketici aleyhine satıcı, sağlayıcının sorumluluğu 

                                                            
65 Koçak, a.g.e, s.43.  

66  Rona Serozan, Tüketiciyi Koruma Yasasının Sözleşme Hukuku Alanındaki Düzenlemesinin 

Eleştirisi, Yasa Hukuk Dergisi, Mayıs 1996/4, s.579 - 598. 

67 Hasan Seçkin OZANOĞLU, Tüketici Sözleşmeleri Kavramı (Tüketicinin Korunması Hakkında 

Kanunun Maddi Anlamda Uygulanma Alanı), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 

50, Sayı: 1, Ankara, s.70 vd. 
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sınırlandırılamayacağı gibi, ortadan da kaldırılamaz. Mevzuatta tüketici sözleşmeleri 

ile ilgili hükümler emredici nitelikte olduğundan, tüketici aleyhine bunların aksi 

kararlaştırılamaz. “Hâlbuki Borçlar Kanunu kapsamında ivazlı sözleşmelerde 

sözleşme serbestliği ilkesi gereğince borçlunun sorumluluğu daha az takdir 

olunabilir”68. 

 

Konut finansman sözleşmelerinde yüksek tutarlı ve uzun vadeli bir para ödüncü söz 

konusu olduğu için, bir taraftan sözleşmenin kuruluşunda diğer taraftan ise 

sözleşmenin ifasında tüketici için birçok koruma önlemi söz konusudur. Sözleşme 

öncesi bilgi formunun oluşturulması, sözleşme şartlarının tüketici aleyhine 

değiştirilememesi, tüketici aleyhine kredi kuruluşunun sorumluluğunun 

sınırlandırılamayacağı veya temerrüt halinde ödeme için 1 ay süre tanınması gibi 

uygulamalar, tüketiciye yönelik zayıf taraf olması sebebi ile öngörülmüş, 

değiştirilemez şartlardır. Bu şartlar TKHK kapsamında tüketici sözleşmesi niteliği 

gereğince emredici nitelik taşımaktadır69. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

                                                            
68 Ozanoğlu, a.g.e., s.70. 

69 Aslan, Tüketici Hukuku, s.358; Ozanoğlu, a.g.e., s.70 vd. 
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KONUT FİNANSMAN SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI, İFA 

EDİLMESİ ve SONA ERMESİ 
 

§IV. Sözleşmenin Tarafları 

 
Tüketici kredisi sözleşmesi, kredi alan ile kredi veren arasında yapılan bir 

sözleşmedir. Konut finansman sözleşmesinin tarafları ise kredi alan, tüketici, kredi 

veren ise, banka veya konut finansman kuruluşları olarak tanımlanır.  

Konut finansman sözleşmeleri TKHK m. 10/B kapsamında uygulanan kredi 

sözleşmeleri olmasına rağmen, finans kuruluşlarınca sağlanan diğer tüketici 

kredilerden farklı olarak sadece, tüketici ve 5582 sayılı Kanun ve ilgili 

yönetmeliklerce öngörülen konut finansman kuruluşları arasında kurulabilir. Tüketici 

bu sözleşme ile konut alımı için sağlanan fon avansından yararlanan ve sonradan 

iade eden taraf iken konut finansman kuruluşları ise, konutun lehine ipotek edilmesi 

ile tüketici lehine bir alım gücünden belirli bir süre ve faiz karşılığı vazgeçen taraftır.   

 

A. Kredi Alan –Tüketici 
 

TKHK m. 3/e’ye göre tüketici, “bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan 

amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi” ifade eder. 

Tüketicinin tanımı, hukuki niteliği ve ayırt edici unsurları ilk bölümde incelenmiştir. 

Kanunumuz tüketiciyi sadece gerçek kişiler olarak değil, tüzel kişileri de kapsayacak 

şekilde tanımlamıştır. 

 

Kredi alan taraf öncelikle gerçek kişilerdir. Pek çok farklı hukuk sistemlerinde 

tüketim işlemi, gerçek kişiye ait olarak görülen bir hukuki işlem tipidir ve tüketici 

kredileri, ancak gerçek kişilerin faydalanabileceği bir tüketici işlemidir. 

 

Diğer taraftan, TKHK kredi sözleşmelerinin mesleki veya ticari amaçlı 

olamayacağını belirtirken, tüzel kişilerin de tüketim amaçlı harcamaları için tüketici 
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işlemlerine, dolayısıyla tüketici kredisine taraf olabileceklerini kabul etmiştir. Ancak 

tüzel kişilerin hukuki işlem ehliyetlerinin kuruluş amaçları ile sınırlı olduğu 

düşünülecek olursa tüzel kişilerin tek tek yaptıkları kredili işlemler bazında 

amaçlarının incelenmesi gerekmektedir70. Örneğin bir derneğin, yönetim kurulu 

üyelerinin toplantısında kullanmak üzere satın alacağı taşınmaz için bir banka ile 

konut finansmanı sözleşmesi yapması düşünülebilir. Böyle bir sözleşmede TKHK 

kapsamında amir hüküm olan tüketicilerin yararlandığı koruyucu hükümlerden tüzel 

kişi olan derneğin de yararlanması kabul edilebilir. 

 

5582 sayılı Kanunun 24. maddesiyle TKHK’ya eklenen 10/B maddesinin son fıkrası 

“Bu maddenin uygulanmasında, konut yapı kooperatiflerinin gerçek kişi ortakları 

tüketici kabul edilir” şeklinde düzenlenmiştir. Bu hükümle henüz ferdi mülkiyete 

geçmeden kooperatif üyeliği sıfatına sahip gerçek kişiler de tüketici sayılarak 

doğrudan ya da kooperatif dolayısıyla mortgage (konut finansmanı sistemi) 

sisteminden faydalanmaları sağlanmak istenmiştir71. 

 

Uygulamada konut finansman kredilerine finans kuruluşlarınca verilen ad ne olursa 

olsun sözleşmenin kredi alan tarafına ilişkin temel hukuki sorun bu tarafın ileride 

sözleşme sebebi ile bir ihtilaf çıktığında tüketici olarak nitelendirilip 

nitelendirilemeyeceği ve hangi kanun hükümlerinin uygulanacağı noktasındadır. 

 

B. Kredi Veren 
 

TKHK’nın 3/k maddesinde kredi veren de tanımlanmıştır. Buna göre; kredi veren; 

“mevzuatları gereği tüketicilere nakit kredi vermeye yetkili olan banka, özel finans 

kuruluşu ve finansman şirketlerini” ifade eder. Her iki finansman kuruluşu da tüzel 

kişilerdir.  

                                                            
70 Aslan, Tüketici Hukuku, s.359. 

71 Önal/Topaloğlu, a.g.e., s. 317. 
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Banka, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’na göre; “banka adı altında Türkiye’de 

kurulan kuruluşlar ve yurtdışında kurulan bankaların Türkiye’deki şubelerini” ifade 

eder. 

 

Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik’in72 m. 

2/A hükmü uyarınca finansman şirketi, “devamlı ve mutat iştigal konusu olan her 

türlü mal ve hizmet alımını kredilendirmek üzere ödünç para veren bir tüketici kredi 

şirketidir”. 

 

5582 sayılı Kanunun 12. maddesi ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 38. 

maddesinden sonra gelmek üzere eklenen 38/A maddesi ile konut finansman 

sözleşmelerinde kredi veren taraf olarak, özel bir finansman kuruluş tipi olan konut 

finansmanı kuruluşları düzenlenmiştir. SPK yönergesine göre, konut finansmanı 

kuruluşları, “konut finansmanı amacı ile doğrudan tüketiciye kredi kullandıran ya da 

finansal kiralama yapan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 

konut finansman faaliyetlerinde bulunması uygun görülen finansal kiralama 

şirketleri ve finansman şirketleridir”. 5582 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme 

neticesinde finansal kiralama şirketleri, finansman şirketleri ve yatırım bankalarına 

gerekli düzenlemelerin yapılmasını müteakip, mevduat toplamaksızın sermaye 

piyasasından elde ettikleri fonları tüketicilere kullandırma imkânı verilmiştir73. 

 

 

 

 

§V. Sözleşmenin Kurulması 
 

                                                            
72 Resmi Gazete’nin 26.07.1994 tarih ve 22002 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. 

73 Oy, a.g.e, s.105. 
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Konut finansman sözleşmesinin kurulması iki aşamada gerçekleşir. İlk aşamada 

tüketici, konut finansman kuruluşu tarafından hazırlanmış başvuru formunu 

doldurarak konut finansman kuruluşuna vermekte, ikinci aşamada ise, konut 

finansman kuruluşu, tüketicinin kredibilite değerlendirmesini başka bir deyişle 

krediyi geri ödeme kapasitesinin değerlendirmesini yaparak krediyi tüketicinin 

kullanımına sunmaktadır.  Bu sebeple konut finansman sözleşmelerinde, tüketicinin 

başvurusu icaba davet, konut finansman kuruluşunun kredi talebini olumlu 

yanıtlaması icap niteliğindedir. Kredi alanın, yapılan icabı kabulü ile konut 

finansman sözleşmesi kurulmuş olur. 

 

A. Kredi Alanın İcaba Daveti 

 
Tüketici, kredi başvurusunu konut finansman kuruluşuna vererek kendisine kredi 

verilebilip, verilemeyeceğinin araştırılması hususunda konut finansman kuruluşuna 

bir talepte bulunmaktadır. Bu talep, tüketicinin konut finansman kuruluşuyla 

müzakereye girmeye yönelik irade beyanıdır. Bu sebeple bu irade beyanı bir icap 

değil, bir icaba davettir. Tüketici, konut finansman kuruluşu ile almak istediği konut 

finansman ödüncünü alıp alamayacağını veya ödüncü hangi şartlar içinde 

alabileceğini öğrenmeyi ve müzakere etmeyi amaçlar.  

 

Tüketicinin irade beyanının bir icaba davet olması sebebi ile tüketici, talebinin konut 

finansman kuruluşunca kabul edilmesi ile sözleşme yapmak yükümlülüğü altına 

girmez. İcaba daveti yapan kimse hiçbir şekilde kendini bağlı hissetmeyecek ve karşı 

tarafın cevabı üzerine akdi yapıp yapmamakta serbest olacaktır74. Bu sebeple 

tüketici, aynı anda birden fazla konut finansman kuruluşuna başvurmakta ve kendisi 

için en uygun şartları sunan ile sözleşme yapmakta serbesttir. 

 

                                                            
74 M.Kemal Oğuzman/Turgut Öz, Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 7. Bası, Vedat Kitapçılık, 
İstanbul, 2009,  s.46. 
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Konut finansman kuruluşu, bu talebi kabul etme veya reddetme hakkına sahiptir. 

Ancak dürüstlük kuralı gereği konut finansman kuruluşu, tüketicinin bu talebini 

cevapsız bırakmamakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğü başvuru formlarını 

şubelerinde hazır bulundurarak veya yaptığı reklamlar ile sözleşme yapmaya hazır 

olduğunu aleni icap şeklinde duyurmasından kaynaklanmaktadır75. Banka bu 

yükümlülüğünü ifa etmediği takdirde dürüstlük kuralı gereği tüketicinin uğrayacağı 

zararları tazmin etmek zorunda kalacaktır. 

 

Tüketicinin daveti üzerine konut finansman kuruluşu, tüketicinin konut finansman 

kredisini geri ödeme imkânını kontrol etme hakkına sahiptir. Konut finansman 

kuruluşu, tüketiciden maddi gelir durumunun beyanı ile adres ve kimlik bilgilerini, 

konuta ilişkin bilgileri doğru ve eksiksiz olarak bildirilmesini talep edebilir. Ayrıca, 

Merkez Bankası’nca ve Kredi Kayıt Bürosu’nca tutulan tüketiciye ait kredi 

ürünlerine ilişkin76 kayıtların kontrolünü yapabilir. Bunun yanı sıra, konut finansman 

kuruluşu, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile yetkilendirilen bağımsız ekspertiz 

kuruluşlarına krediye ilişkin konutun değer tespitini yaptırma hakkına sahiptir. 

 

                                                            
75 Daniel Guggenheim, Les Contrats de la Pratique Bancaire (Banka Uygulamalarında 

Sözleşmeler), İsviçre, Cenevre, 1993, s.139’tan naklen, İnal, a.g.e., s.268. 

76 Günümüz uygulamalarında bankalar konut finansman kredisi başvurularının değerlendirilmesinde 

TCMB ve KKB tarafından tutulan tüketiciye ait kredi kartı, tüketici kredileri ve çek gibi ürünlerin 

kullanımına ilişkin kayıtların kontrolünü yaparak, tüketicinin krediyi geri ödeme kapasitesini 

değerlendirir. Bu kredibilite değerlendirmesinde bankalar ve finans kuruluşları, tüketiciyi 

cezalandırmayacak biçimde ve dürüstlük kuralına uygun biçimde kendi kredi politikalarında 

değerlendirme kriteri olarak kullanabilir.  

Fakat uygulamada konut finansman kuruluşlarının, başvuru değerlendirmesinin olumlu veya olumsuz 

şekilde sonuçlandığını tüketiciye bildirmekle yetinmektedir. Tüketicinin aranan şartların ne kadarını 

yerine getirdiği veya olumsuz sonucun nedenlerinin açıklanmadığı için tüketicinin, konut finansman 

kuruluşu tarafından dürüstlük kuralına aykırı bir değerlendirme yaptığını bilme imkânı 

bulunmamaktadır. 



40 

 

Kredi alan tüketici, başvuru formunu konut finansman kuruluşuna vererek bulunduğu 

icapta kimliğine, yaşına, aile durumuna, işi ve malvarlığı-gelirine, krediye sebep 

konuta ilişkin bilgileri doğru tekeffül etmekle yükümlüdür. İleride beyanların doğru 

olmadığının anlaşılması halinde ve kredi daha kullandırılmadıysa, konut finansman 

kuruluşu krediyi kullandırmaktan vazgeçebilecektir. Konut finansman kuruluşu, 

krediyi eğer kullandırmışsa sözleşmeyi feshederek, borcun tamamını muaccel 

kılabilecektir77. 

 

B. Kredi Verenin Kredi Sözleşmesinin Kurulması Hususunda 

Tüketiciye Bulunduğu İcap 

 

Konut finansman kuruluşu tarafından yürütülen araştırmanın olumlu sonuçlanması 

halinde ikinci aşamaya geçilmekte ve konut finansman sözleşmesinin kurulması 

hususunda icabını tüketiciye iletmektedir. Tüketici, bu icabı kabul edip etmemekte 

serbesttir. 

 

Konut finansman kuruluşunun icabı ile bağlı tutulacağı süre, BK m. 5 hükmü 

çerçevesinde tayin olunacaktır. Bu süre, usulüne uygun bir şekilde ve zamanında 

gönderilen bir cevabın ulaşmış olacağının makul olarak varsayılabileceği süre kadar 

olacaktır78. 

 

C. Kabul 
 

Tüketici kredilerinde prensip olarak, ikinci aşama, tüketicinin, kredi verenin icabını 

kabul etmesi, başka bir deyişle, hazırlanmış olan tüketici kredisi sözleşmesini 

                                                            
77 İnal, a.g.e, s.268 - 269. 

78 Guggenheim, a.g.e, s.140’tan naklen İnal, a.g.e., s.271: Bu sürenin on dört günü geçmesi, istisnai 

bir durum olacaktır. 
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imzalaması ile tamamlanmaktadır79. Böylece konut finansman kuruluşu, yaptığı 

icabın kabulü ile belirli bir miktar parayı tüketicinin kullanımına sunma 

yükümlülüğü altına girmektedir. Ancak sözleşmenin geçerliliği için Kanunun aradığı 

diğer tamamlayıcı unsurlardan/şartlardan bazısının bulunmaması icap ve kabulün 

varlığına rağmen sözleşmeyi “batıl” kılar80. Bu anlamda, özel bir durum olarak 4077 

sayılı TKHK m. 10/B hükmü, “konut finansman sözleşmesi” olarak adlandırdığı 

sözleşmelerin kurulmasın da icap ve kabulün yanı sıra, geçerlilik şartı olan 

SÖBF’nin tüketiciye verilmesi gerekmektedir. 

 

§VI.  Sözleşmenin Şekli 
 

Özel hukukunun temel ilkesi, sözleşmelerin şekle tâbi olmamasıdır. Borçlar Hukuku 

alanında şekilsizlik esas, şekle bağlılık istisnadır81. Ödünç sözleşmesinin de geçerli 

olabilmesi için kanunda uyulması zorunlu herhangi bir şekil şartı öngörülmemiştir. 

Buna karşın bir ödünç sözleşmesi tipi olarak nitelendirilen tüketici kredileri 

sözleşmesine ilişkin TKHK kapsamında tüketici lehine sağlanan korumaların tam 

olarak uygulanabilmesi için zorunlu şekil şartları getirilmiştir. Nitekim 5582 sayılı 

Kanun kapsamında yürürlüğe konulan konut finansman sözleşmelerinde uygulanacak 

şekil şartları TKHK’nın 10/B maddesinde açıkça düzenlenmiştir.  

 

Şekil, irade beyanını bildirmek için kullanılan bir araçtır82. Sözleşmelerin şekle bağlı 

olması, sözleşmeye kesinlik kazandırmak, sözleşmelerde aleniyet ve güveni 

sağlamak, tarafları düşünmeye sevk etmek ve onları sözleşme koşulları hakkında 

                                                            
79 İnal, a.g.e, s.271. 

80  Oğuzman/ Öz, a.g.e., s. 45. 

81 S. Sulhi Tekinay, Sermet Akman, Haluk Burcuoğu, Atilla Altop, Borçlar Hukuku, Genel 

Hükümler, 7. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 1993, s.99 vd.; Fikret Eren,  Borçlar Hukuku, Genel 

Hükümler, İstanbul, 2003, s.267 vd.; Oğuzman/Öz, a.e., s.20 vd. 

82 Yavuz, Kanun Şerhi, s.1016. 
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bilgi sahibi yapmak, sözleşmenin yorumunu kolaylaştırmak gibi amaçlara hizmet 

etmektedir83. Konut finansman sözleşmelerinde, tüm tüketici kredilerinde olduğu 

gibi yazılı şekil, ispat şartı değil, geçerlilik şartıdır. Şekil şartları, kanun koyucu 

tarafından, konut finansman sözleşmelerinde tüketicinin zayıf tarafını oluşturması 

sebebi ile öngörülmüştür. Bu düzenleme, tüketicinin yeterli düzeyde korunabilmesi 

ve bilgi edinmesini teminat altına alması amacıyla getirilmiştir.  

 

A. Sözleşmenin Yazılı Olarak Düzenlenmesi Şartı 
 

TKHK’nın m. 10/1 hükmünde, tüketici kredi sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması 

zorunlu kılınmıştır. Bu bağlamda konut finansman sözleşmelerinin geçerliliği için 

yazılı olarak yapılması şarttır. Yazılı şekil şartına dair bu hüküm emredici 

niteliktedir. 

 

Yazılı düzenlenme şartı, sadece sözleşme şartlarının yazıya dökülmesi ile sınırlı 

değildir. Yazılı şeklin geçerlilik şartlarının yerine getirilebilmesi için, taraflardan her 

birinin, sözleşmenin bir nüshasını imzalaması, tarafların imzasını taşıyan bir 

nüshanın taraflarda ayrı ayrı bulundurulması ve yazılı sözleşmenin Türkçe ve 

okunabilir bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. 

 

B. Sözleşmenin İçermesi Gereken Zorunlu Unsurlar 
 

5582 sayılı Kanun ile 4077 sayılı Kanuna 10/A maddesinden sonra gelmek üzere 

eklenen 10/B maddesinde konut finansmanı sözleşmesinin içermesi gereken zorunlu 

unsurlar belirlenmiştir. Konut finansmanı sözleşmelerinde asgari olarak aşağıdaki 

unsurlara yer verilmesi zorunludur:  

 

a) Konut kredisi sözleşmeleri için kredi tutarı,  

                                                            
83 Adnan Tuğ, Türk Özel Hukukunda Şekil, 2. Bası, Konya, 1994, s.37 vd.  
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b) Kredi sözleşmeleri için üzerine ipotek tesis edilen konuta ilişkin bilgiler,  

c) Yıllık faiz oranı ve yıllık maliyet oranı (değişken faizli sözleşmelerde yıllık faiz 

oranı ve yıllık maliyet oranı başlangıç ve azami faiz oranı için ayrı ayrı hesaplanır),  

d) Toplam borç tutarının anapara, faiz ve diğer giderler itibarıyla dağılımı (değişken 

faizli sözleşmelerde başlangıç faiz oranı veya kira bedeli ve azami faiz oranı veya 

kira bedeli esas alınarak hesaplanacak toplam borç tutarları),  

e) Değişken faizli sözleşmelerde baz alınan endeks ve faiz oranındaki veya kira 

bedellerindeki değişmenin hesaplanma yöntemi,  

f) İlk yıl için dönemsel olarak, kalan yıllar için yıllık olarak hazırlanan, ödenen 

anapara, ödenen faiz, diğer giderler, kalan anapara, ilgili dönemler için geri ödeme 

veya kira bedellerinin yer aldığı ödeme planı (Değişken faizli sözleşmelerde, 

başlangıç ve azami faiz oranları kullanılarak iki ayrı ödeme planı oluşturulur.),  

g) Geri ödeme veya kira ödeme sayısı, ödeme tarihleri, belirlenen ödeme tarihinin 

resmi tatile gelmesi durumunda ödemelerin ne zaman yapılacağı, ilk ve son ödeme 

tarihleri,  

h) İstenecek teminatlar,  

i) Ödemelerde temerrüde düşülmesi halinde, kredi sözleşmeleri için akdi faiz 

oranının (değişken faizli sözleşmelerde cari faiz oranının) yüzde otuz fazlasını 

geçmemek üzere gecikme faizi oranı, finansal kiralama sözleşmeleri için 

uygulanacak gecikme faiz oranı,  

j) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,  

k) Kredi geri ödemelerinin veya kira ödemelerinin vadesinden önce yapılmasına 

ilişkin şartlar ve sabit faizli sözleşmelerde erken ödeme ücreti öngörülmekte ise 

hesaplanmasına ilişkin esaslar,  

l) Kredinin veya kira bedellerinin yabancı para birimi cinsinden belirlenmesi 

durumunda, kira ve geri ödeme tutarları ile toplam borç tutarının hesaplanmasında, 

hangi tarihteki kurun dikkate alınacağına ilişkin şartlar,  

m) Sözleşmeye konu olan konutta kıymet takdiri yapılmasını gerektirebilecek haller 

ve kıymet takdirinin kimler tarafından yapılabileceği,  

n) Varsa sözleşmeye konu olan konuta ilişkin sigorta bilgileri. 
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C. Şekil Şartlarının Amir Hüküm Olması ve Eksikliklerin Olması 

Durumunda Culpa In Contrahendo İlkesinin Uygulanması 
 

Konut finansman sözleşmeleri için TKHK’nın 10/B maddesinin yazılış tarzındaki 

emredici tutum, tüketicinin korunması amacı ile getirilen hükümlerin 

uygulanabilmesini amaçlar. Emredici hukuk kuralları, sözleşmenin taraflarınca aksi 

kararlaştırılamayan ve mutlak suretle uyulması gereken kurallardır84. Şekil şartları 

emredici bir hukuk kuralı olduğu için buna aykırı konut finansman sözleşmelerinin 

BK m. 11 ve m. 20 gereğince geçersiz olacağını kabul etmek gerekmektedir. Söz 

konusu geçersizlik, sözleşmenin mutlak butlanıdır. Bu anlamda kesin hükümsüzlük 

müeyyidesi ile karşılaşılan bir sözleşme kendiliğinden hükümsüzdür. Kesin 

hükümsüzlük hali, herkes tarafından her zaman ileri sürülebileceği gibi hâkim 

tarafından da re’sen dikkate alınmak zorundadır85. 

 

Buna göre, geçersiz bir sözleşmeye dayanılarak alınmış olan krediler, sebepsiz 

zenginleşme kuralları çevresinde geri istenebilecektir. Ancak böyle bir yaptırım 

tüketicinin taksitler halinde yapacağı geri ödemeyi bir kerede yapmak zorunda 

kalması gibi bir sonuç doğurabilir. Bu nedenle eğer kredi alınmışsa, geçersizlik değil 

sözleşmedeki eksikliklerin tüketici lehine doldurulması zayıf tarafın korunması 

bakımından daha doğru olacaktır.  

 

Bu sebeple konut finansman sözleşmelerinde şekil şartlarındaki eksiklikler, tüketici 

lehine doldurulması sebebi ile kendine özgü (sui generis) geçersizlik 

                                                            
84 Eren, a.g.e, s.240 vd.; Oğuzman/Öz, a.g.e., s.73; Haluk N. Nomer, Borçlar Hukuku Genel 

Hükümler, 3. Bası, Beta Yayınları, İstanbul, 2004, s. 117. 

85 Oğuzman/Öz, a.e., s.126. 
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doğurmaktadır86. Eksik kalan kısımların tüketici lehine tamamlanması Kanunun 

amacına daha uygun bir çözüm olacaktır87.  

 

Sözleşmenin hükümsüz sayıldığı hallerde tüketicinin zararları söz konusu olduğunda, 

bu zararların tazmini, culpa in contrahendo ilkesi gereğince çözülmelidir88. 

 

Sözleşmenin hükümsüzlüğüne karar vermek aslında tüketiciyi korumak maksadıyla 

oluşturulmuş bir koruyucu hükmün, korumayı hedeflediği tüketiciye doğrudan zarar 

vermesini sağlamış olacaktır. Bu nedenle kredinin çıkarıldığı ve tüketiciye teslim 

edildiği durumların akabinde meydana çıkan şekil eksikliklerinden dolayı sadece 

sınırlı bir hükümsüzlük söz konusu olur89. Bu durumda ya fiili borç ilişkisinin 

varlığından söz edilmeli ya da geçerli olmayan sözleşme sınırlı hükümsüzlük ile 

geçerli hale gelmelidir. Sonuç olarak tüketicinin krediyi iade etmesi konu 

edilmeyecektir.  

 

Ayrıca, konut finansman sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması gereğinin yerine 

getirilmemesi veya bir nüshanın tüketiciye teslim edilmemesi halinde, TKHK m. 25 

gereğince, bunu yapanlar hakkında müeyyide olarak 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren 

228 TL (5728 sayılı Kanun 476 m. ile değişik TKHK m.25/II) para cezası 

öngörülmüştür. Her ihlal için bu para cezası ayrı ayrı uygulanacaktır. Kanunda bu 

konunun ayrıca belirtilmesine gerek yoktur. Ancak Reisoğlu’na göre, TKHK’nın 

25/1 maddesinde olduğu gibi “her bir sözleşme için” ibaresine yer verilmediğinden 

her bir sözleşme için ayrı ayrı ceza verilemeyecektir. 

 

 

                                                            
86 İnal, a.g.e, s.291. 

87 Akipek, a.g.e., s.271-272. 

88 Gezder, a.g.e., s.106. 

89 Canaris, a.g.e., s. 14. 
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§VII.  Tarafların Hakları ve Borçları 

 
Konut finansmanı sözleşmesi hukuki niteliği gereğince iki tarafa borç yükleyen bir 

sözleşmedir. Bu sözleşme 5582 sayılı Kanunda öngörülen değişiklik ile TKHK 10/B 

maddesi gereğince isimli bir sözleşme haline gelmiştir ve her iki tarafın da hakları ve 

borçları tanımlanmıştır. 

  

A. Kredi Verenin Hakları ve Borçları 
 

1. Kredi Tahsisine İlişkin Tek Taraflı Değerlendirme 
 

Tüketici, konut finansman kredisi için başvurusunu yaptıktan sonra kredinin 

kullandırılma kararı, konut finansman kuruluşunun tek taraflı olarak yaptığı 

değerlendirmenin sonucu ile belli olur. Bu aşamada konut finansmanı kuruluşları, 

farklı yöntemler kullanarak, tüketicinin finansal kapasitesi, gelir kaynaklarının yapısı 

ve tutarlılığı, gelir ve gider durumu araştırılarak borç ödeme gücünü belirlemektedir. 

Finans kuruluşu tüketicinin gelir durumunu tetkik etmenin yanı sıra, gerekli 

istihbaratını da yapar. Burada yapılan araştırma özellikle geçmiş kredi kullanımlarına 

bakılarak sorumluluklarına bağlılığının90  ve karşılıksız çek ve protestolu senedinin 

olup olmadığının tespitine yöneliktir91. 

 

Bankalar tarafından kredi taleplerinin incelenmesi aşağıda belirtilen üç ilke 

doğrultusunda yapılmaktadır92. Bunlar; 

 

                                                            
90 Hayati Eriş, Bireysel Krediler Kapsamında İpotekli Konut Kredileri ve İşlevsellik Koşulları, 

Arıkan, İstanbul, 2008,  s. 31. 

91 Eriş, a.e, s.39. 

92 Hatice Biçer, Bankalar Tarafından Kredi Talebinin Değerlendirilmesi, (Çevrimiçi) 
http://www.paradoks.org/ old/makale/yil2_sayi1/Hatice%20B.YILMAZ.pdf, 09 Aralık 2010. 
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Gizlilik: Kredi talep eden kişi ve kurumlar hakkında temin edilen bilgiler kredi 

değerlendirme çalışmaları ile fiilen ilgili olmayanlara ve banka dışındaki üçüncü 

kişilere verilemez. Çalışanların bankadan ayrılmalarında dahi ayni hüküm geçerlidir. 

Ancak, bazı kanun hükümlerine göre açıkça yetkili kılınan mercilere talepleri halinde 

verilecek bilgiler bu hükmün dışındadır.  

 

Doğruluk ve Tarafsızlık: Kredi taleplerini değerlendiren görevli kişinin tarafsız 

olması her türlü ön yargıdan uzak olması, olayları objektif olarak değerlendirmesi 

gerekir. Bu amaçla toplanan bilgilerin çeşitli kaynaklardan doğrulanması, 

doğrulanmayan bilgilere fazla itibar edilmemesi gereklidir. 

 

Süreklilik: İnceleme ve değerlendirme çalışmalarının sürekli olması zorunludur. 

Süresinde veya ilk kredi ilişkisinde bulunulduğu sırada istihbarat yapılması yeterli 

değildir. Her kredi ilişkisi sırasında müşterinin mali, hukuki, ticari durumunun 

incelenmesi, daha önce yapılmış inceleme ve değerlendirmelerin gözden geçirilmesi 

ve firmanın piyasadaki değişikliklere uyum sağlayıp sağlayamadığının araştırılması 

önemlidir93. 

 

Özellikle değerlendirmede gizlilik kriteri kredi veren kuruluşlar için öncelikle 

uyulması gereken bir kuraldır. Bu kural Bankacılık Kanunu m. 73’te “Sırların 

saklanması” başlığında öngörülmüştür. Müşteri sırrının açıklanması ancak, 

müşterinin bankasına izin vermesi ile geçerli olabilecektir94. Sır saklama 

yükümlülüğüne aykırı hareketler aynı Kanunun 159. maddesinde suç olarak 

tanımlanarak cezai yaptırıma tâbi kılınmıştır ve uymayanlar için bir yıldan üç yıla 

kadar hapis ve bin günden iki bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.  

 

                                                            
93 Öztin Akgüç, Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi, İstanbul, 2010, s.18. 

94 Reisoğlu, Tüketici Kredileri Hukuki Sorunlar: 4077 Sayılı Yasada Değişiklik Öngören Taslak, 

Bankacılar Dergisi, Sayı 69, 2008, s.38. 
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Ayrıca konut finansman kuruluşları, değerlendirmelerini makul bir süre içerisinde 

gerçekleştirmek ve bu süre sonunda değerlendirmesinin sonucunu tüketiciye 

bildirmekle yükümlüdür. Bankanın, müşterinin kredi talep başvuru formunu cevapsız 

bırakması mümkün değildir. Banka, bu yükümlülüğünü ifa etmediği takdirde; kredi 

talep eden müşteri de bundan bir zarar görürse, banka, müşterinin zararını tazmin 

etmek durumunda kalabilecektir95. Değerlendirmenin makul bir süre içerisinde 

tamamlanmaması sebebi ile tüketiciye verdiği zararları dürüstlük kuralı gereği 

tazminle yükümlü tutulabilir. 

 

2. Tüketiciyi Sözleşmenin İçeriği ve Genel Şartları Hakkında 

Bilgilendirme 
 

Konut finansman kuruluşları, tüketicileri konut kredisinin ekonomik içeriği hakkında 

ve konut finansman sözleşmesinden doğan karşılıklı hak ve borçlar konusunda 

eksiksiz bilgilendirmelidir. Uygulamada, konut finansman sözleşmesi, tüketicinin 

imzasına sunulmadan önce, TKHK m. 10/B hükmü ile zorunlu kılınan bilgi 

formunun düzenlenmesi ve tüketiciye teslim edilmesi, konut finansman 

kuruluşlarının bilgilendirme yükümlülüğünün bir sonucudur.   

 

Sözleşme öncesi bilgi formu; kredi veya finansal kiralama işlemleri ile ilgili genel 

bilgileri ve tüketiciye teklif edilen kredi veya finansal kiralama sözleşmesinin 

koşullarını içermelidir. Konut finansman kuruluşları tarafından verilecek genel 

bilgilerin kapsamı ve SÖBF’nin standartları, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 

belirlenir. Böylece tüketiciler, kullanacakları kredinin koşulları ve üstlenecekleri 

riskleri üzerinde yeterli değerlendirmeleri yapabileceklerdir. Bakanlık tarafından 

yayınlanan Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi 

Formu Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in96 5. maddesinde “Bu bilgiler konut 

                                                            
95 İnal, a.g.e, s.268. 

96 Resmi Gazete’nin 31.05.2007 tarih ve 26538 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. 
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finansmanı için bağlayıcı niteliktedir.” şeklinde bir ifadeye yer verilmiştir. Bu 

sebeple bilgi formunda yapılan hatalar veya formda bulunan eksiklikler veya bilgi 

formunun tüketiciye hiç verilmediği durumlarda sözleşmenin geçersizliğinin yanı 

sıra konut finansman kuruluşunun, tüketicinin uğradığı zararları tazmin etme 

yükümlülüğü cupla in contrahendo ilkesi gereği söz konusu olacaktır. 

 

3. Sözleşmenin Şartlarının Sözleşme Süresince Tüketici Aleyhine 

Değişmezliği 
 

TKHK m. 10/B 3. fıkra hükmünce, sözleşme süresince finansman sözleşmesine 

getirilecek yeni şartlarla tüketici aleyhine değişiklik yapmak kesin olarak 

engellenmiştir. Bu hüküm tüketicini tanımı gereği, konut finansman sözleşmesinin 

zayıf tarafı olması sebebi ve korunması amacıyla getirilmiştir. Bu hüküm emredici 

bir hükümdür. 

 

Anılan yasağa uyulmaması halinde, sözleşmede tüketici aleyhine sonradan 

değiştirilen unsurlar BK m. 20 gereğince geçersiz sayılacaktır97. TKHK m. 25/I, 

kredi veren tarafından sözleşme şartlarının tüketici aleyhine değiştirilmesi 

durumunda cezai müeyyide uygulanmasını öngörmüştür. 

 

a. Vadeye İlişkin Değişmezlik Şartı 
 

TKHK’nın 10/B maddesine göre; sözleşmenin kurulması ile birlikte konut finansman 

kuruluşları tarafından tüketiciye verilen geri ödeme planında belirtilen vade, 

sözleşme süresince tüketici aleyhine olarak değiştirilemez. Buna karşın, tarafların 

anlaşması durumunda konut finansman sözleşmesinde belirlenen vadeye ilişkin 

tüketici lehine değişiklik yapılmasına herhangi bir hukuki engel yoktur.  

                                                            
97 Aydın Zevkliler/Murat Aydoğdu/ Hasan Petek, Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, 6. Bası, 

Ankara, 1998, s.285. 
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b. Faize İlişkin Değişmezlik Şartı 

TKHK, tüketici ile yapılan konut finansman sözleşmelerinde öngörülen faiz oranının, 

sözleşme süresi içinde tüketici aleyhine değiştirilmesini de yasaklamıştır. Bankalar, 

ticari kredi sözleşmelerinde olduğunun aksine, tüketicilerle yaptıkları yazılı kredi 

sözleşmelerinde faiz kısmını boş bırakamayacaklar ve kendilerine tek yanlı olarak 

faiz oranını artırma yetkisi veren hükümler koyamayacaklardır98. Bu yönde 

konulacak hükümler, emredici yasal düzenleme karşısında geçersiz olacaktır. Buna 

karşılık, tüketici lehine değiştirilmesine bir engel yoktur. 

 

4. Geri Ödemelerin Kıymetli Evraka Bağlanamaması 
 

TKHK’da, tüketicinin konut finansman sözleşmesinden doğan borcunu ödememesi 

durumunda konut finansman kuruluşunun üstlendiği riski güvence altına almak üzere 

iki tip teminat öngörülmüştür. Bu teminatlar kefalet ve ipotektir. Ancak, Kanunun 

10/5 maddesine göre, “Konut finansmanı kuruluşunun ödemeleri bir kıymetli evraka 

bağlaması ya da kıymetli evrak kabul etmek suretiyle teminat altına alması yasaktır”. 

 

Bu yasağa aykırı hareket etmesi durumunda konut finansman kuruluşu, TKHK’nın 

25. maddesine göre idari para cezası ile cezalandırılacak ve senet geçersiz 

sayılacaktır. Ancak doktrine göre, bu yasağın konması tüketicinin korunması 

açısından yeterli görülmemiştir. Senet ciro edildiğinde, geçersizlik üçüncü kişilere 

karşı ileri sürülemez ise, tüketici geri ödemelerini kredi verene yapsa bile kıymetli 

evrakı elinde bulunduran üçüncü kişiye tekrar ödeme yapmak zorunda kalacaktır99. 

Buna karşın TKHK m. 10/B-10’a göre geri ödemelerin kıymetli evraka 

                                                            
98 İsmail Kayar, Kredi Sözleşmelerinde Bankaya Tek Yanlı Faiz Arttırma Yetkisi Veren 

Hükümlerin Geçerliliği ve Uygulanması, Prof. Dr. Naci Kınacıoğlu’na Armağan, Gazi Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Dergisi, Aralık 1997, C.1, sy. 2, s.91. 

99 Akipek, a.g.e, s.304. 
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bağlanamaması kuralı amir hüküm olması sebebi ile tüketicinin uğrayacağı zararları 

konut finansman kuruluşu karşılamak zorundadır.  

 

Kıymetli evrakla borçlanma yasağının gerekçesi şudur: güvence oluştursun diye ifa 

uğruna kambiyo senedi veren borçlu-tüketici, bu senetlere bağlanan “def’i soyutluğu 

ilkesi” nedeniyle, satıcıya ve kredi verene karşı ileri sürebileceği savunmalarını 

senedi devir alan üçüncü kişiye karşı ileri süremez100. Alman Tüketici Kredi Kanunu 

ve İsviçre Tüketici Kredi Kanunu, kredi verenin, bono ve çekler dâhil kambiyo 

senedi şeklinde geri ödemeleri kabul etmesini veya teminat almasını yasaklamıştır101. 

  

5. Sözleşmenin Sona Ermesiyle Kredi Verenin Teminatı 

Kaldırma Borcu 
 

Tüketici kredisi, kredi veren ile kredi alan tüketici arasındaki güven ilişkisine dayalı 

olarak verilmektedir. Ancak bu güvenin bazı durumlarda tüketici tarafından verilecek 

çeşitli teminatlar ile kurulması veya pekiştirilmesi gerekebilir. Konut finansman 

sözleşmelerinde ise kanun gereği konut finansman kredisi ile alınacak konutun veya 

kredi alan tarafından gösterilecek başka bir konutun kredi borcu için konut 

finansman kuruluşu lehine kurulacak bir ipotek ile teminatlandırılmasını zorunlu 

kılınmıştır. Ayrıca kredi veren teminatını pekiştirmek adına üçüncü bir kişinin 

sözleşme borcuna kefil olmak suretiyle şahsi teminat tesisini talep edebilir. 

Uygulamada konut finansman kuruluşları kefaleti tercihen talep ederken, ipoteği 

ancak birinci dereceden tesis ediliyor ise kabul etmektedir. 

 

                                                            
100 Yavuz, Kanun Şerhi, s.1035. 

101 Gezder, a.g.e., s.219; Sevilay Uzunallı Eroğlu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 

Kıymetli Evrak Hukuku’na Etkileri, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 6, S. 1, 

2004, s. 117 vd. 
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Teminat eğer şahsi teminatsa burada borç ödendiği anda, şahsi teminat da sona 

ereceğinden kural olarak bir geri verme borcu olmaz, ancak ayni teminatsa, bunun 

mutlaka fek edilmesi gerekir102. Diğer bir deyişle bir taraftan kefalet, sözleşme 

borcunun tüketici tarafından ifa edilmesi ile son bulurken, diğer taraftan konut 

finansman kuruluşu konut üzerinde lehine tesis edilen ipoteği kaldırmakla 

yükümlüdür. Sözleşme ile ipoteği kaldırmaya ilişkin masrafların hangi tarafça 

yüklenileceği öngörülebilir. Masrafların tüketici tarafından karşılanması öngörülmüş 

ise, masrafların resmi makama ödenmesi akabinde konut üzerindeki ipotek 

kaldırılmalıdır. 

 

6. Bağlı Kredilerde Sorumluluk 
 

a. Bağlı Kredinin Tanımı ve Uygulanması 
 

Konut finansman sözleşmelerinin bir türü de bağlı kredi şeklinde uygulanır. 

TKHK’da bağlı kredi ifadesi kullanılmamıştır. Bununla birlikte, TKHK m. 10/4 

gereği, bir tüketici kredisinin bağlı kredi sayılması için kredinin, belli marka bir mal 

veya hizmet satın alınması ve belirli bir satıcı veya sağlayıcı ile satış sözleşmesi 

yapılması şartı ile verilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, tüketici kredisinin 

münhasıran belirli bir malın veya hizmetin tedarikine ilişkin bir sözleşmenin 

finansmanı için verildiği ve bu iki sözleşmenin objektif açıdan ekonomik bir birlik 

oluşturduğu hallerde bağlı kredi sözleşmesi söz konusu olur103.  

 

Bağlı kredilerin konut finansman sözleşmeleri kapsamında uygulamasında doğrudan 

finansman yöntemi ile kredilendirme söz konusudur. Gayrimenkul satıcısı 

müşterisini işbirliği halinde bulunduğu konut finansman kuruluşuna 

yönlendirmektedir. Bu tip konut finansman sözleşmelerinin temelinde üç ayrı tip 

                                                            
102 Akipek, a.g.e, s.303. 

103 Seza Reisoğlu, Bankacılar Dergisi, sy. 69, 2008, s.68. 
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sözleşme kurulmaktadır. Banka ile satıcı arasında bir çerçeve sözleşmesi yapılmakta; 

satıcı ile tüketici arasında bir satış sözleşmesi, banka ile tüketici arasında ise bir 

konut finansman sözleşmesi yapılmaktadır104. Bağlı kredilerde esas olan alınacak mal 

veya hizmetin belirli olması değil, mal veya hizmetin satıcısı ile kredi veren arasında 

karşılıklı çıkar sağlayan bir anlaşma olmasıdır105.  

 

Bağlı kredi sözleşmesinin geçerli olabilmesi için taksitli satım işlemlerinin tâbi 

olduğu kurallara uygunluğunun temin edilmesi gerekmektedir106.  Bağlı kredilerde, 

kredi veren kuruluş, tüketici için ödemeyi taksitlendirerek ve satıcıya gerekli 

ödemeyi yaparak satış sözleşmesine katılmış olmaktadır. Kredi kuruluşu, 

kendisinden alınmış olan kredinin, vadeleri geldiğinde taksitler halinde iade 

edilmesini kabul etmektedir107.  

                                                            
104 Ergun Özsunay, Türkiye’de Tüketici Kredileri: Hukuki Çerçeve ve Uygulama Üzerine Bazı 

Düşünceler, Tüketici Kredileri ve Batı Ülkelerindeki Uygulamalar, I. Tebliğ, (Panel 20.12.1990), 

İstanbul Ticaret Odası, (Yayın No. 1992-3), İstanbul, 1992, s.4-19, s.5; Uwe Blaurock, Almanya 

Hukukunda Tüketici Kredisi, Tüketici Kredileri ve Batı Ülkelerindeki Uygulamalar, IV. Tebliğ, 

(Panel 20.12.1990), İstanbul Ticaret Odası, (Yayın No. 1992-3), İstanbul, 1992, sy.31-46, s.35. 

105 Reisoğlu, Bankacılık Dergisi, sy. 69, s.68. Uygulamada bankalar, verecekleri tüketici kredisinin 

miktarını ve teminat değerini belirlemek için örneğin taşıt kredisini tahsis etmeden önce satın alınacak 

taşıtın proforma faturasını talep etmektedirler. Burada hiçbir şekilde bankanın belli bir malı satın alma 

şartı ile tüketici kredisi açması söz konusu değildir. Tüketici dilediği belli malı satın alabilecek olup; 

bankanın satıcı ile birlikte müteselsil borçlu olduğu ileri sürülemeyecektir. Yargıtay’a intikal eden bir 

olayda Yüksek Mahkeme (Yargıtay 13. HD, E.11331-K.15280, T.22.11.2006, Kazancı Bilişim-

İçtihat Bilgi Bankası, Daire Endeksi, Bölüm 71.) 4077 sayılı Kanunun 10. maddesinin 5. fıkrasına 

atıf yaparak “somut olayda davalı banka verdiği krediyi 17.11.2003 tarihli proforma faturaya bağlı 

olarak vermiş olup, proforma faturada kredi ile alınan aracın “2004 model Citroen C3 1,4 HDI 16V” 

marka ve modeli olduğu açıkça anlaşılmasına göre, bağlı kredi kullanan bankanın da sorumlu 

tutulması gerekir” demiştir. Bu karara katılmak mümkün olmadığı gibi; emsal teşkil etmeyeceği 

düşünülmektedir.  Söz konusu örnekte kredi tutarı ile alınacak malın arasında bağlantı olmasına 

rağmen satıcı ile kredi veren arasında her hangi bir anlaşma söz konusu değildir. 

106 İnal, a.g.e., s.330. 

107 Sabih Arkan, Tüketici Kredisi ve Uygulaması, Batider, 1989, c. 15, sy. 1, s.37. 
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Ayrıca TKHK kapsamında öngörülen şekil şartlarının eksiksiz yerine getirilmesi 

gerekmektedir. Bağlı kredi sözleşmelerinde diğer konut finansman sözleşmelerinden 

farklı olarak kredi veren ve kredi alan tarafların yanı sıra satıcının da açık olarak 

tayin edilmesi şarttır. 

 

b. Konut Finansman Kuruluşunun ve Satıcının Ayıplı Mal 

Sebebi ile Müteselsilen Sorumluluğu 
 

TKHK’nın "Tüketicinin Korunması ve Aydınlatılması" başlığı altındaki m. 4’e göre 

“(malın) değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan 

kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal olarak 

kabul edilir”. 5582 sayılı Kanunun 22. maddesi ile ayıplı maldaki sorumluluğa ilişkin 

hüküm değiştirilerek; “imalatçı-üretici, satıcı, bayi, acente, ithalatçı ve 10 uncu 

maddenin beşinci fıkrasına göre kredi veren ayıplı maldan ve tüketicinin bu maddede 

yer alan seçimlik haklarından dolayı müteselsilen sorumludur. Ayıplı malın neden 

olduğu zarardan dolayı birden fazla kimse sorumlu olduğu takdirde bunlar 

müteselsilen sorumludurlar. Satılan malın ayıplı olduğunun bilinmemesi bu 

sorumluluğu ortadan kaldırmaz” hükmü getirilmiştir.  

 

TKHK, tüketicinin kredi veren tarafından belirli bir satıcıya veya satıcı tarafından 

belirli bir kredi kuruluşuna yönlendirilmesi halinde tüketicinin, satıcı ve kredi verene 

karşı korunması gerektiği ilkesinden yola çıkmış ve tüketicinin seçimlik hakkının 

sınırlandırılması sebebi ile108 oluşabilecek zararlardan her ikisinin de sorumlu 

tutulmasını amaçlamıştır. Sorumluluğun sınırı kullandırılan kredi miktarı kadardır. 

Sözleşmeye konulacak olan ve kredi verenin ayıplı maldan dolayı sorumlu 

olmayacağını düzenleyen hükümler, emredici mahiyetteki bu madde nedeniyle, 

geçersiz olacaktır.  

 

                                                            
108 Yılmaz Aslan, Tüketici Hukuku Dersleri, Ankara, 2006, s.211. 
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Konut finansmanı kuruluşları tarafından verilen kredilerin ipotek finansmanı 

kuruluşlarına, konut finansmanı fonlarına veya ipotek teminatlı menkul kıymet 

teminat havuzlarına devrolması halinde dahi, kredi veren konut finansmanı 

kuruluşunun sorumluluğu devam eder109.  Burada kanundan doğan bir teselsül söz 

konusudur. Tüketici böylece olağanüstü bir güvenceye kavuşturulmuş 

bulunmaktadır. Zira tüketici kanunun tanıdığı bu olanakla talebini (istemini), 

karşısına konulan çeşitli borçluların hepsine veya bir kaçına ya da hangisi daha çok 

işine geliyorsa tümüyle ona karşı dermeyan edip elde edebilir110. Krediyi devralan 

yeni finansman kuruluşu bu madde kapsamında sorumlu olmaz.  

 

Sorumluların birbirlerine rücu hakları ve ilişkileri Borçlar Kanunu’na göre 

çözümlenecektir. BK’nın 146. maddesine göre; borcun mahiyetinden hilafı 

anlaşılmadıkça müteselsil borçlulardan her biri, alacaklıya yapılan ödemeden 

birbirine eşit birer hisseyi üzerlerine almaya mecburdurlar. Borcun mahiyeti göz 

önüne alındığında; kredi veren bankanın ayıplı mal ile doğrudan bir ilişkisinin 

bulunmadığı; ayıplı maldan doğrudan üreticinin ve satıcının sorumlu olduğu; 

kanundan ötürü müteselsil sorumlu olan bankanın alıcıya ödediği meblağın – sadece 

hissesi dışında kalan kısmını değil - tamamını üretici ve satıcıya rücu edebileceği 

sonucuna varılacaktır111.  

 

Borçlar Kanunu’nun 147. maddesinde de “Rücu hakkını istifade eden müteselsil 

borçlulardan her biri, tediye ettiği miktar nispetinde alacaklının haklarına halef 

olur” denilmektedir. Borçlar Kanunu’nun haksız fiillerle ilgili 51. maddesinde de; 

müteselsil sorumlu olanlar arasında kanundan ötürü sorumlu olan kişi varsa, bu 

                                                            
109 Zevkliler/Aydoğdu, a.g.e., s.100 vd. 

110 Yavuz, Kanun Şerhi, s.1034. 

111 Seza Reisoğlu, Bankacılıkta Güncel Hukuki Sorunlar: Genel Değerlendirme, Bankacılar 

Dergisi, Sayı 63, 2007, s.39. 
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kişinin iç ilişkide zarar görene yaptığı ödemenin tamamını sözleşmeden ve haksız 

fiilden ötürü sorumlu olanlara rücu edebileceği kabul edilmiştir. 

 

B. Kredi Alanın Hakları ve Borçları 

 

1. Tüketicinin Geri Ödeme Kapasitesi Hakkında Kredi 

Kuruluşunu Bilgilendirme Borcu 
 

Daha önce değinildiği gibi dürüstlük kuralı çerçevesinde tüketici kredi talebinde 

bulunduğu konut finansman kuruluşuna kendisinden talep edilen ödeme gücüne 

ilişkin bilgileri eksiksiz ve doğru olarak vermekle yükümlüdür. Tüketici, bu 

bilgilerin kredi vereni yanıltmak amacıyla gerçeğe aykırı olarak beyan edilmesi 

durumunda doğacak zararları tazmin etmekle yükümlüdür. 

 

Bu beyanlardaki yanlışlıkların ve eksikliklerin konut finansman sözleşmesinin ifası 

sırasında öğrenilmesi durumunda, kredi veren, tüketici ile olan sözleşmesini 

feshederek borcun muacceliyetini talep edebilecektir. Uygulamada tüketicinin iyi 

niyetli olması durumunda kredi veren, tüketiciden yeni teminatlar isteyerek 

sözleşmeyi yaşatmayı tercih etmektedir. 

 

2. Sözleşme Masraflarını Ödeme Borcu 
 

Tüketicinin, konut kredisi yanı sıra, konut finansman sözleşmenin yapılabilmesi için 

kredi veren tarafından belirlenen işlem masraflarından ve ipotek konulmasına veya 

ekspertiz yapılmasına ilişkin resmi masraflardan tek taraflı olarak yükümlü olması 

sözleşmece öngörülebilir. Nitekim bu sözleşme kredi verenden çok tüketicinin lehine 
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bir sözleşme niteliği taşıdığı için, bu sözleşmenin yapılması ve ifası sırasında ortaya 

çıkan masraflara da tüketicinin katlanması gerekir112.  

 

Masrafların karşılanmaması, kredi taksitlerinin geri ödeme şartlarının yerine 

getirilmemesi ile benzer şekilde değerlendirilecek ve kredi borcunun muacceliyeti 

talep edilebilecektir. Kredi veren bilgilendirme yükümlülüğü kapsamında, her bir 

masraf kalemini ve bu masrafların ne için alındığını tüketicinin anlayacağı şekilde ve 

açık olarak göstermek zorundadır. Kredi veren, tüketicinin temerrüde düşmesi halleri 

haricinde kural olarak önceden tüketiciye beyan etmediği hiç bir masrafı tüketiciden 

talep edemeyecektir113. 

 

3. Krediyi Kabul 
 

Konut finansman kuruluşu tarafından kredinin kullanılması için onay vermiş olması 

tüketiciyi kredi kabul etmek için yükümlülük altına sokmamaktadır. Ancak tüketici, 

sözleşme imzalanmadan önce konut finansman kredisini kullanmaktan vazgeçmesi 

sebebi ile kredi verenin bundan doğan zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. 

 

Buna karşılık sözleşmenin imzalanması ile tüketicinin krediyi kabule ilişkin irade 

beyanı açıklanmış olur. Tüketicinin krediyi hiç kullanmamış olması, sözleşmeden 

doğan yükümlülüklerinden sorumlu olmadığı anlamına gelmez. BK m. 307/II 

hükmüne göre kredi verenin faiz talep etme hakkını kullanmış olduğundan ve  faiz 

geliri elde etme amacı ile ödünç verdiğinden, kredi veren ödünç konusu tutarın 

alınmasını istemek hakkına sahiptir. Aksi halde, kredi veren, borçlunun temerrüt 

hükümlerine dayanarak, temerrüt faizi ve tazminat istemek veya sözleşmeyi 

                                                            
112 Haluk Tandoğan, Özel Borç İlişkileri, C.II, 5. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2010, s.319; C.I/2, 

s.360. 

113 Akipek, a.g.e, s.320. 
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feshetmek yoluna gidebilecektir. Çünkü faizli ödünç sözleşmesinde ödünç alanın ilk 

borcu, kendisine ödünç olarak verilen şeyi kabul borcudur114. 

 

Diğer taraftan TKHK’nın kapıdan satışı düzenleyen m. 8/3 ve 9/1 hükümleri 

gereğince, tüketici 7 günlük tecrübe ve muayene süresi sonuna kadar, malı kabul 

etmekte veya hiçbir gerekçe göstermeksizin reddetmekte serbesttir. Kanunun 

öngördüğü bu hükümler kanaatimizce, konut finansman kredileri için de kıyasen 

uygulanabileceğini söyleyebiliriz115. 

 

4. Teminat Verme Yükümlülüğü 
 

Konut finansman sistemi yapısı gereğince ipoteğe dayalı bir tüketici kredisi 

işlemidir. Bu sebeple kredi alan, borcunun teminatı olarak banka lehine bir konut 

üzerinde ipotek tesis etmekle yükümlüdür. Konut satın almak için yapılan konut 

finansman kredisi sözleşmeleri kapsamında satın alınan konut, kredi veren lehine 

ipotek tesis edilmektedir. Aksi halde yapılan kredi sözleşmesi konut finansman 

sözleşmesi olarak değerlendirilmeyecektir.  

 

5. Krediyi Sözleşmede Belirlenen Konutun Alımı İçin Kullanma 

Zorunluluğu 

 
Konut finansman sözleşmesi hukuki niteliği açısından bir tedarik kredi 

sözleşmesidir. “Tedarik kredisinin en önemli özelliği tüketicinin aldığı krediyi belirli 

bir malı edinmek ya da belirli bir hizmetten yaralanmak amacıyla kullanmak zorunda 

                                                            
114 Tandoğan, C.I/2, s.353. 

115 Arkan, Batider 1989, s.38; Aydın Zevkliler, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Örnek 

Yargıtay Kararları ve İlgili Mevzuat, İzmir, 1996, s.23-24; “Alman Hukuku’nda tüketicinin 

sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren bir hafta içinde yazılı bir beyan ile kredi talebinden 

vazgeçmemesi halinde tüketici kredisi yürürlüğe girmektedir.” 
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olmasıdır. Amaç, verilen kredinin kredi veren açısından tüketicinin bu aldığı kredi ile 

kredi alma nedeni dışında çok farklı işlemler yapmasını, örneğin eski bir borcunu 

ödemesini engellemektir”116. Bu sebeple kredi veren taraf kullandırdığı konut 

kredisini önceden tapu bilgileri ve kıymet takdiri tespit edilmiş bir konutun satın 

alımı için tahsis etmektedir.  

 

Dolayısıyla tüketici, konut finansman sözleşmesi gereğince kredi ile tüketimini 

sağlayacağı eşyayı seçme konusunda serbestliğini kaybetmiştir. Başka bir deyişle 

tüketicinin belirlenen konut dışında farklı bir malın satın alması mümkün değildir. 

Nitekim uygulamada konut kredisi tüketici kredilerinden farklı olarak doğrudan 

konutu satan ilk malike, onun adına düzenlenen bir çek vasıtası ile ödenmektedir ve 

kredi borçlusu tüketici para ödüncünü kendi isteği doğrultusunda kullanabilecek bir 

duruma gelememektedir. 

 

6. Geri Ödeme Borcu 
 

a. Kredinin Vadesinde Ödenmesi 

 
Vadesinde ödeme, konut finansman sözleşmesinde anlaşmaya varılan zaman içinde 

ödünç alınan borcun faiz ve anapara olarak eşit taksitlerle tüketici tarafından, geri 

ödenmesidir. Böylece, sözleşmenin tam ifası gerçekleşir ve dönem sonunda kredi 

tamamen ödenmiş olur117.   Şu halde konut finansman kredisine ilişkin borç, anapara, 

faiz, masraf, vergi ve her türlü diğer borç kalemleri ile süresinde ifa edildiğinde sona 

ermektedir. 

 

 

 

                                                            
116 Yavuz, Kanun Şerhi, s.1037 vd. 

117 Önal/Topaloğlu, a.g.e, s.145. 



60 

 

b. Erken Ödeme 
 

(1) Genel Olarak 
 

TKHK’nın 10/B maddesine göre; “Tüketici, konut finansmanı kuruluşuna 

borçlandığı toplam miktarı önceden ödeyebileceği gibi aynı zamanda bir ya da 

birden çok ödemeyi vadesinden önce yapabilir. Her iki durumda da konut finansmanı 

kuruluşu, vadesinden önce ödenen taksitler için gerekli faiz indirimini yapmakla 

yükümlüdür. Ödenen miktara göre gerekli faiz indiriminin ve kredinin tüketiciye 

yıllık maliyet oranının hesaplanmasında Bakanlık tarafından çıkartılan ilgili 

yönetmelik hükümleri uygulanır.” 

 

Konut finansmanında tüketicinin konut finansmanı kuruluşuna borçlandığı toplam 

miktarı veya vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksiti erken ödemesi halinde, 

kredi veren tarafından yapılacak faiz ve komisyon indirimi ile kredinin tüketiciye 

yıllık maliyetinin oransal hesaplanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlenmek amacı 

ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca Konut Finansmanı Sisteminde Erken Ödeme 

İndirimi ve Yıllık Maliyet Oranı Hesaplama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

yayımlanmıştır118. Bu Yönetmelikte, erken ödemenin nasıl hesaplanması gerektiği 

ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Ancak erken ödemede gerekli faiz indiriminden neyin 

kastedildiği Yönetmelikte açıklanmamıştır ve bu konuda ayrıntılı hükümlere yer 

verilmiş, örnekleyici hesap yapılmıştır. 

 

Yönetmelikteki “erken ödeme” (m.5) başlıklı düzenlemeye göre : “Tüketici, konut 

finansmanı kuruluşuna borçlandığı toplam miktarı önceden ödeyebileceği gibi aynı 

zamanda vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksit ödemesinde de bulunabilir. Her 

iki durumda da konut finansmanı kuruluşu, vadesinden önce ödenen taksitler için 

gerekli faiz indirimini yapmakla yükümlüdür. Bu halde konut finansmanı kuruluşu 

                                                            
118 Resmi Gazete’nin 31.05.2007 tarih ve 26538 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. 
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tüketiciden değişken ve sabit ve değişken faizin bir arada bulunduğu konut 

finansmanı sözleşmelerinde her hangi bir isim altında ek bir ödemede bulunmasını 

isteyemez.  

 

Sabit faizli konut finansmanı sözleşmelerinde ise, sözleşmede yer verilmek suretiyle, 

bir ya da birden fazla ödemenin vadesinden önce yapılması durumunda erken ödeme 

ücreti talep edilebilir. Erken ödeme ücreti, gerekli faiz indirimi yapılarak hesaplanan 

ve tüketici tarafından konut finansmanı kuruluşuna erken ödenen tutarın yüzde 

ikisini geçemez.” Bu düzenleme, sadece 10/B maddesine göre 06.03.2007 tarihinden 

sonra konut kredisi almış tüketiciler için uygulanabilir. Çünkü eski sisteme (TKHK 

m. 10 hükmüne) göre tüketici kredisi alanlar, dilekçe vermediği için 10/B maddesine 

tabi olsa bile erken ödeme cezası ödemeyeceklerdir. 

 

Diğer taraftan, doktrinde vadesinden önce ifa imkânının konut finansman 

kuruluşlarını hakkı olan bir kazançtan mahrum bıraktığı şeklinde eleştirilmiştir. Bu 

eleştiride sözleşmeye bağlılık ilkesi temel alınmış ve özellikle konut finansman 

sözleşmeleri gibi uzun vadeli kredi sözleşmelerinde, kredi veren kuruluş açısından 

bir zarar doğurabileceğinden bahsedilmiştir119. Nitekim doktrinde bu ücretin talep 

edilmesine ilişkin hakkın aslında cezai bir şart olduğundan bahsedilmektedir120.  

 

(2) Erken Ödeme Ücreti 
 

TKHK, tüketiciye erken ödeme hakkı tanırken, kanun gereğince borcun erken 

ödenmesi sebebi ile gerekli faiz ve komisyon indirilerek erken ödeme tarihinde 

ödenmesi gereken anapara tutarı hesaplanmakla birlikte konut finansman kuruluşları 

bu anapara tutarının % 2’si kadar erken ödeme ücretini tahsil etme hakkına sahiptir.  

                                                            
119 Canaris, a.g.e, s.17. 

120 Mustafa Topaloğlu, Yeni Türk Tutsat (Mortgage) Kanununa Genel Bir Bakış, Terazi Aylık 

Hukuk Dergisi, Y.2, sy.9, Mayıs 2009, s.35 vd., s.41; Aydoğdu, a.g.e., s.580. 
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Bu hakkın düzenlenmesindeki amaç konut finansman kuruluşlarının uğrayacakları 

faiz kazancı kaybının giderilmesidir. Yönetmelik gereğince bu ücretin 

belirlenmesinin koşulları şunlardır; 

 

-Faiz oranı sabit olarak belirlenmelidir. 
 

-Sözleşmede kararlaştırılmalıdır. 
 

-Bir ya da birden fazla ödeme vadesinden önce yapılmalıdır. 
 

-Erken ödeme ücreti faiz indirimi yapılarak hesaplanan erken ödeme tutarının 

%2’sini geçemez. 
 

-Oranların değişken faiz olarak belirlenmesi halinde tüketiciden erken ödeme ücreti 

talep edilemez. 

 

§VIII. Sözleşmenin Sona Ermesi 
 

Hukukumuzda borcu sona erdiren sebepler BK’nın 114 ile 140. maddeleri arasında 

düzenlenmiştir. Burada dar alamda borcu sona erdiren sebepler düzenlenmiştir. Dar 

anlamda borcu sona erdiren sebepler; ifa, ifa imkânsızlığı, ibra, süreli sözleşmelerde 

sürenin dolması, yenileme, takas, zamanaşımı ve borçlu ve alacaklı sıfatlarının 

birleşmesidir. Dar anlamda borcu sona erdiren sebepler, borç ilişkisini değil, bu 

ilişkiden doğan çeşitli halleri sona erdirirler121. 

 

Diğer taraftan, geniş anlamda borç ilişkisini sone erdiren genel sebepler ifa, fesih, 

dönme, geri alma ve iptaldir. Geniş anlamda borcu sona erdiren sebepler, bütün 

olarak borç ilişkisini sona erdirirler122. Böylece sözleşme ortadan kalkar. Bu 

                                                            
121 Eren, a.g.e., s.1214 vd.; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s.1318. 

122 Eren, a.g.e., s.1209 vd.; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s.984. 
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durumlarda söz konusu olan tek bir borcun değil, borç ilişkisinin bir bütün olarak 

sona ermesidir123. 

  

Çalışmamızda tüm borçların ifa edilmesi ile konut finansman sözleşmenin sona 

ermesine ilişkin duruma “kredi alanın geri ödeme borcu” bölümünde değinmiştik. 

TKHK’da sona erme ile ilgili herhangi bir hüküm olmaması sebebi ile BK’nın genel 

hükümlerinin uygulaması kaçınılmazdır. Bu kapsamda konut finansman sözleşmenin 

sona ermesi, sözleşmeden ve kanundan doğan sona erme hakkının kullanılması ile 

gerçekleşecektir. 

 

A. Sözleşmeye Dayalı Sona Erme Sebepleri 

 
Genel hükümlere (BK m. 19 vd.) riayet etmek kaydı ile taraflar yaptıkları 

sözleşmede, sözleşmenin sona erme sebeplerini serbestçe tayin edebilmektedirler124. 

Konut finansman sözleşmesi tarafların iradesiyle bozucu şarta bağlanabileceği gibi 

bozma (ikale) sözleşmesi ile de sona erdirebilir. 
 

Tarafların aralarında bir ikale anlaşması yapması halinde, henüz borçları ifa 

edilmemiş bir sözleşmeyi diğer bir deyişle henüz tüm borçlar sona ermemişken125, 

bozma hususunda anlaşmaları söz konusu olmakta ve konut finansman sözleşmesi 

sona ermektedir. Bozma akdi taraflar arasında irade özgürlüğü ilkesi temelinde 

kurulmuş konut finansman sözleşmesinin yanı sıra ikinci yeni bir sözleşmedir ve bu 

yeni sözleşme taraflar arasında yapılan ilk akdi ortadan kaldıran126 bozucu bir 

sözleşmedir. Bozucu şarta (infisahı) bağlı bir tüketici kredisi sözleşmesi yapıldığı 

                                                            
123 Akipek, a.g.e., s.356. 

124 İnal, a.g.e., s.416. 

125 Eren, a.g.e., s.1210. 

126 Tekinay/Akman/Burcuoğu,/Altop, a.g.e., s. 1317. 
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takdirde ise, şartın gerçekleşmesi hali, yapılan sözleşmeyi kendiliğinden sona 

erdirebilecektir127.  

  

B. Bozucu Yenilik Doğuran Bir Hakkın Kullanılması 
 

Konut finansman sözleşmeleri, borç ilişkisinin, kanun veya sözleşme gereği olarak 

taraflara tanıdığı, hukuki ilişkiyi sona erdirmeye dönük haklardan birini kullanmak 

suretiyle de sonlandırılabilir. Bu haklar, bozucu yenilik doğuran nitelikteki yani 

taraflar arasında yeni bir hukuki ilişki kuran veya ilişkiyi sona erdiren haklardır. 

 

1. Fesih 
 

Fesih, sürekli sözleşme ilişkisini sona erdirmeye ve ortadan kaldırmaya yönelik bir 

hakkın kullanılmasıyla gerçekleşir. Etkileri ileri dönüktür. Fesih halinde hukuki ilişki 

belirli bir yürürlük süresi dahi bulunsa, işlem sürenin tamamlanmasını beklemeden 

sona ermektedir128. 

 

Fesih, kanunun belirttiği haklı sebeplere dayanmalıdır. “Borçlar Kanunumuzun 

Genel Hükümlerinde sözleşmeden dönme hakkı, borcun ifa edilmemesi bakımından 

karşılıkları edimleri içeren (tam iki taraflı) sözleşmelerde ifanın borçlunun aczi 

sebebi ile tehlikeye düşmesi üzerine BK m. 82 ve borçlu temerrüdü üzerine BK 

m.106-108’de bu borcun alacaklısına tanınmış; bağzı şartlarla alacaklı temerrüdü 

üzerine BK m. 94’de ve borcun ifasına engel bazı sebepler ile BK m. 95’de borçuya 

tanınmıştır129”. Fesih hakkının kullanılması bir şarta tâbi tutulması mümkün olmadığı 

gibi, kullanıldıktan sonra, doğuracağı hüküm ve sonuçlardan vazgeçilememektedir. 

                                                            
127 İnal, a.g.e., s.417. 

128 M. Kemal Oğuzman, Türk Borçlar Hukuku, C.I, İstanbul 1987, s .334; Fikret Eren, a.g.e., s. 

1211. 

129 Oğuzman/ Öz, a.g.e., s. 381. 
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Ayrıca sözleşme feshedildikten sonra bile, fesihten önce doğmuş bütün alacak 

hakları ve borçlar geçerliliğini koruyacaktır130. 

 

2. Geri Alma (Cayma Hakkı) 
 

TKHK’da tüketici kredileri için "cayma hakkı" düzenlenmemiştir. Fakat Avrupa 

Birliği müktesebatına uyum sağlanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca 

hazırlanan “Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı131’nda” cayma hakkı tanınmıştır. 4077 sayılı 

Kanunun 6/B maddesinin değiştirilmesini öngören taslakta, cayma hakkı ile ilgili 

olarak “tüketici, yazılı sözleşme örneğinin kendisine teslim edildiği andan itibaren on 

dört gün içinde hiçbir sebep göstermeksizin ve hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk 

üstlenmeksizin cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair irade 

beyanının bu süre içinde yazılı olarak yöneltilmiş olması yeterlidir. Cayma hakkı 

konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat yükü müteşebbistedir.” şeklinde yeni 

bir hüküm düzenlenmiştir. 

 

Her ne kadar doktrinde cayma hakkının tanınması bir gereklilik olarak ifade edilse 

de132 bu hakkın tanınması kredi veren açısından telafisi mümkün olmayan zararlar 

yaratabilecek olması sebebi ile tartışılmaktadır. Cayma hakkı ile ilgili madde 

hükümlerinin taşınmaz satışları için uygulanması halinde, özellikle müteşebbis ve 

                                                            
130 İnal, a.g.e., s.418.  

131 (Çevrimiçi) http//www.tuketicimerkezi.org/yeni_kanun.doc, 09 Aralık 2010. 

132 Akipek, a.g.e., s.326. Hukukumuzda tüketici kredisi alanında cayma hakkının kabul edilmemesi 

kanımızca önemli bir eksikliktir. Cayma hakkının tüketici açışından pek çok faydası vardır. Bu sayede 

tüketici, kredili satış nedeni ile heveslenerek gereksiz ve kendi bütçesini zorlayacak yükümlülükler 

altına girmeden önce bir kere daha düşünme, başka kişilere danışma olanağını bulur.  Bu nedenlerle, 

Alman Hukukunda olduğu gibi TKHK ile de cayma hakkı ile ilgili bir hükmün getirilmesi yerinde 

olurdu. 
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dolaylı olarak kredi veren açısından telafisi mümkün olmayan zararlar yaratabileceği 

belirtilmiştir133.  

 

Ayrıca tüketici kredilerinde cayma hakkının kullanılması durumunda konut 

finansman kuruluşunun ekspertiz ve dosya ücretine hak kazanıp kazanmayacağı ise 

diğer bir tartışma konusu olacaktır. Kredinin fiili olarak kullanılmasından önce 

dönülmesi durumunda BK m. 108 gereği sözleşmeden haklı nedenle dönülmüş ise, 

diğer taraf masraflarını isteyemez, sadece verdiği bir şey varsa onu isteyebilir 

hükmünü geçerli olması gerektiğini savunulabilir. Fakat uygulamada konut 

finansman kuruluşları işlem masraflarını tahsil ettiği ise kredi kullanılmadığı 

durumlarda bu masrafları tüketiciye iade etmemektedir. 

 

3. Rücu (Dönme) 
 

Dönme, sözleşme ilişkisini geçmişe etkili olarak sona erdiren bir bozucu yenilik 

doğuran haktır. Dönmede, bir hukuki ilişki haklı bir sebebe dayalı olarak, yapıldığı 

andan itibaren, tasfiyesi gerekir bir duruma getirilmektedir134. Dönme hakkı da bir 

şarta tâbi tutulmamakta ve kullanıldıktan sonra geri alınamamaktadır.  

 

Dönmenin etkileri, dönmeye ilişkin irade beyanının, muhatabın hâkimiyet alanına 

ulaşması ile birlikte kendiliğinden meydana gelmektedir. Bu da konut finansman 

kredisine ilişkin borçtan doğan alacak haklarının ortadan kalktığını ve o andan 

itibaren, o ana kadar ifa edilmiş olan bütün edimlerin iade edilmesi gereğinin 

doğduğunu göstermektedir. 

 

                                                            
133 Zafer Çağlayan, Türk Sanayicileri Ve İşadamları Derneği’ne Tebliğ, Ref: ADY/mç/08-906 

İstanbul, 02 Mayıs 2008. 

134 Hüseyin Hatemi, Borçlar Hukuku Genel Bölüm (Hazırlık Kitabı), İstanbul, 1998, s.53. 
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İradi ve kanuni dönme hakkı tüketicilerin taraf olduğu kredi sözleşmelerinde etkili 

surette kullanılabilmektedir. Nitekim kredi kuruluşlarından talep edilen konut kredisi 

sözleşmelerinden dahi dönülebilmektedir. Buna karşılık taşınmaz satın almaktan 

vazgeçen tüketici sözleşmeye konulacak bir hüküm ile iradi dönme kapsamında 

pişmanlık akçesi veya bir çeşit dönme cezası vermek durumunda kalmaktadır135.  

 

Konut finansman sözleşmesinde dönme hakkının kullanılmasında iade işlemlerinin 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda dönme hakkın kullanacak taraf 

öncelikle dönem hakkının kullanılmasına kadar geçen süredeki borçların tamamını 

ifa etmiş olmalıdır.. Ancak tüm borçlarını ifa eden taraf verdiklerinin kendisine iade 

edilmesini talep edebilir. Sonuç olarak taraflar için dönme hakkının kullanılması 

borçtan kurtulma ve teslim alınanların geri verilmesi etkisini doğurmaktadır136. 

 

4. İptal 
 

Geçersizlik müeyyidelerinden olan iptal, tek taraflı ve varması gerekli olan bir irade 

beyanı ile kullanılan, bozucu yenilik doğuran bir haktır. Taraflar arasındaki sözleşme 

ilişkisi geçmişe etkili olarak ortadan kalkmaktadır. Hata, hile, ikrah yolu ile yapılmış 

olabilecek her türlü işlem, iradesi sakatlanan kimse tarafından iptal edilecektir. 

Yapılan sözleşmede gabin bulunduğu takdirde yöntem aynıdır137. Taraflardan birinin, 

iptale ilişkin irade beyanı ile kullanması üzerine veya mahkeme kararı ile sözleşme 

ortadan kalkacaktır. İptal edilen sözleşme sonuç itibariyle batıl bir sözleşme 

gibidir138. 

 

 
                                                            
135 İnal, a.g.e, s.419. 

136 Eren, a.e., s.1213. 

137 Eren, a.e, s.1214. 

138 İnal, a.g.e, s.421. 
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C. İşlem Temelinin Çökmesi ve Sonuçları 
 

Sözleşme hukukunda egemen olan temel kural, "sözleşmeye bağlılık-Ahde Vefa" 

kuralıdır. " Pacta Sund Servanda" adı ile anılan bu kurala göre, sözleşme, öngörülen 

hükümleri içerisinde yerine getirilmelidir. Bu kural konut finansman sözleşmeleri 

için de geçerlidir ve tarafların irade beyanları ile oluşan sözleşmenin şartlarını 

eksiksiz olarak yerine getirmesi beklenir. 

 

Buna karşın; “Pacta sund servanda” prensibini clausula rebus sic stantibus” 

(umulmayan hal şartı) fikri sınırlamakta ve her sözleşmenin bu şart altında 

yapıldığını ve şayet böyle bir şart gerçekleşirse artık borçludan akdin yerine 

getirilmesinin beklenemeyeceğini kabul etmektedir ki bu fikir Medeni Kanun’un 2. 

maddesindeki dürüstlük kuralına uygundur139. Buna göre akit yapıldığı sırada mevcut 

bulunan şartlar önemli surette değişmişse, artık taraflar sözleşme ile bağlı 

olmamalıdır. Bu görüş doktrinde “Emprevizyon Teorisi” adıyla anılır140. 

  

Bu istisna genel olarak uzun vadeli geri ödemeler şeklinde oluşturulan konut 

finansman sözleşmeleri için de geçerlidir. Konut finansman sözleşmelerinde, geri 

ödeme vadesi boyunca önceden görülmeyen değişikliklerin gerçekleşmesi ve borcun 

ifasının güçleşmesi halinde "işlem temelinin çökmesi" söz konusu olacaktır.  

 

Karşılıklı edimleri içeren sözleşmelerde edimler arasındaki dengenin, olağanüstü 

değişmeler yüzünden alt üst olması, borcun ifasını güçleştirmesi durumunda “işlem 

temelinin çökmesi” gündeme gelir. Bu gibi hallerde “emprevizyon veya clausula 

rebus sic stantibus kuramı” çerçevesinde kurulmuş olan sözleşmede değişikliklerin 

                                                            
139 (Çevrimiçi) http://www.turkhukuksitesi.com/makale_50.htm, 12 Nisan 2010. 

140 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s. 1005. 
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yapılması için hâkimin sözleşmeye müdahalesi istenebilecektir141. İşlem temelinin 

çöktüğünü kabul eden hâkim;  duruma göre; alacaklı lehine borçlunun edimini 

yükseltmeye, borçlu lehine onun tamamen veya kısmen edim yükümlülüğünden 

kurtulmasına karar vermek suretiyle sözleşmeye müdahale eder ve sözleşmeyi 

değişen şartlara uydurur.  

 

İşlem temelinin çökmesi tezinin uygulama alanı bulabileceği bir diğer durum ise 

dövize endeksli olarak alınan konut finansman kredi sözleşmeleridir. Dövize 

endeksli kredilerde döviz kurundaki gerçekleşecek ciddi değişiklikler kredi alan taraf 

için sözleşmenin şartlarının ciddi derecede değiştirebilecektir. Bu durum ülkemizde 

1994 ve 2001 yıllarında yaşanan ekonomik krizler sırasında Türk Lirası’nın yabancı 

paralar karşısında ciddi şekilde değer kaybetmesi ile söz konusu olmuş ve tüketiciler 

tarafından “işlem temelinin çöktüğü” gerekçesi ile birçok davaya neden olmuştur.  

 

Yargıtay, dövize endeksli kredilerde uyarlama davalarına ilişkin yetkinin tüketici 

mahkemelerinde olduğunu kabul etmiştir142. İlk derece tüketici mahkemelerinin 

verdiği kararlarda da döviz kurundaki ciddi değişim olması durumunda "borcun kriz 

öncesi ödenen son taksit miktarı üzerinden ödenmesine" hükmedilmiştir143. Buna 

karşın, Yargıtay’ın yerleşmiş içtihatlarında, döviz kurundaki değişimin bu tip 

sözleşmelerde bulunan  “kur riski müşteriye aittir”  ifadesi sebebi ile “umulmayan bir 

şartın” gerçekleşmiş olduğu kabul edilmemektedir144. 

                                                            
141 YHGK, E. 1997/11-460, K. 1997/651, T. 17.09.1997, Kazancı Bilişim-İçtihat Bilgi Bankası, 

Daire Endeksi, Bölüm 13. 

142 YHGK, E. 2003/11-26, K.2003/84, T. 19.02.2003, Kazancı Bilişim-İçtihat Bilgi Bankası, Daire 

Endeksi, Bölüm 18. 

143 http://www.tuder.net/index.php?option=com_content&task=view&id=291&Itemid=37, (çevrim 

içi),15 Mayıs 2010. 

144 Yargıtay 13. HD, E. 2005/1874 K. 2005/9749, T. 09.06.2005, Kazancı Bilişim-İçtihat Bilgi 

Bankası, Daire Endeksi, Bölüm 71: Yabancı para karşısında sürekli değer kaybeden Türk Parası 

yerine döviz ile sözleşme yapan ve borç altına girenlerin ülkedeki geçmişte yaşanan yüksek enflasyon 
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D. Ölüm, Fiil Ehliyetinin Kaybedilmesi, Ödeme Yeteneğinin 

Kaybı ve İmkânsızlık Halleri 

 

1. Tüketicinin Ölümü ve Hayat Sigortası Uygulaması 
 

Konut finansman sözleşmelerinde kredi alan tüketicinin ölümü borç ilişkisini 

kendiliğinden sona erdiren bir sebep değildir. Kredi borçlusunun ölüm halinde, kredi 

veren, teminatlara veya tüketicinin mirasçılarına veya sigorta şirketine müracaat 

ederek alacağını tahsil etme hakkına sahiptir. 

 

Buna karşın konut finansman kredisi verilmeden önce tüketici kredi hayat sigortası 

yaptırmış ise, kredi hayat sigortasına lehtar konumundaki kredi veren kuruluş 

alacağının tümünü sigorta şirketinden tahsil edecektir. Bankalarca kullandırılan 

kredilerde "hayat sigortası" kanuni bir zorunluluk olmayıp, bankaların alacaklarını 

güvence altına almak maksadıyla yapmış oldukları ihtiyari bir uygulamadır. Bu 

nedenle, kredi veren taraf sözleşmeye hayat sigortasının yaptırılmasını zorunlu 

kılacak bir hüküm eklemesi halinde, bu hüküm emredici hükümler doğrultusunda 

geçersiz olacaktır. Nitekim SÖBF hakkında yönetmeliğin m. 6 gereğince “hayat 

sigortası, konut sigortası gibi yapılması isteğe bağlı sigortaların yaptırılmasının 

zorunlu olmadığına dair ibarenin yazılması gerekmektedir”.  

 

2. Fiil Ehliyetinin Kaybı 
 

Tüketicinin taraf olduğu bir sözleşmede fiil ehliyetini kaybedenin veya kısıtlanan 

tarafın şahsı, sözleşmenin diğer tarafı açısından önemli olduğu takdirde, olağanüstü 

                                                                                                                                                                         
ve ekonomik krizler karşısında dövizle borçlanmada bu tür artışların yaşanabileceğini öngörmesi, 

dövizin seyri karşısında davalının bunu tahmin etmesi gerekir. Kaldı ki davanın dayandırıldığı 

olaylardan sonra dövizin seyri karşısında da işlem temelinin de çökmesinden bahsedilmesi mümkün 

değildir. 
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fesih hakkı doğuracaktır145. Buna karşın konut finansman sözleşmeleri kişiye bağlı 

sözleşmeler olmadığı için fiil ehliyetinin kaybı sözleşmeyi sona erdirmez.  

 

Tüketicinin ehliyetsizliğinin kredinin tüketicinin fiili kullanımına geçmeden önce 

gerçekleşmesi durumunda konut finansman sözleşmesi kendiliğinden sona erecektir. 

Kredi verildikten sonra tüketici fiil ehliyetini kaybettiği takdirde, borçlandığı edimler 

onun adına ve hesabına yasal temsilcisi tarafından ödenecektir.  

 

Kredi veren açışından ise,  kredi verme borcunu ifa etmeden, kredi veren fiil 

ehliyetini kaybederse, yani iflas eder ya da kapatılırsa ve tüketici açısından kredi 

alma imkânı bulunamazsa sözleşmenin kendiliğinden sona erdiği kabul edilir ve 

tüketici açısından herhangi bir borç doğurmaz. Buna karşın kredi verenin 

ehliyetsizliği kredinin tahsisinden sonra gerçekleşirse, tüketicinin sorumlulukları 

açısından herhangi bir değişiklik olmaz ve sözleşme aynen ifa edilecektir. Örneğin 

kredi verenin iflası halinde tüketici geri ödemeleri iflas masasına yapmaya devam 

edecektir146. 

 

3. Ödeme Yeteneğinin Kaybı 
 

Tüketicinin ödeme yeteneğinin kaybı – aciz haline düşmesi, kredi verenin krediyi 

vermesinden önce gerçekleşmesi durumunda kredi veren, krediyi vermekten imtina 

edebilir. Bu halde konut finansman kuruluşunun krediyi tahsis etmemesi sonucunda 

sözleşme kurulmamış ve taraflar açısından hiçbir borç ilişkisi doğurmamış olacaktır. 

  

Tüketicinin aciz hali kredinin verilmesinden sonra gerçekleşir ise kredi veren yeni 

teminat isteme hakkına sahiptir. Tüketici tarafından kredi verenin talep ettiği yeni 

                                                            
145 Özer Seliçi, Borçlar Kanununa Göre Sözleşmeden Doğan Sürekli Borç İlişkilerinin Sona 

Ermesi, İstanbul, 1976, s.85. 

146 Akipek, a.g.e, s.360. 
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teminatlar karşılanmaz ise konut finansmanı sözleşmesinin alacaklısı sözleşmeden 

dönebilecektir. 

 

4. İmkânsızlık 
 

Tüketici Hukuku’nda imkânsızlık tüketici için taraf olduğu sözleşmeyi sona 

erdirebilecek bir sebeptir147. Borçlar Kanunu borçlunun sorumlu olduğu ifa 

imkânsızlığı ve sonuçlarını m. 96’da, sorumlu olmayacağı ifa imkânsızlığı ve 

sonuçlarını m.117’de öngörmüştür. Doktrinde ise ekonomik açıdan imkânsızlığa 

düşen borçlunun sürekli borç ilişkisini devam ettirmesini beklemek dürüstlük 

kuralına aykırı olarak değerlendirilmektedir148. 

 

Ancak, doktrin sürekli borç ilişkisinin temel ediminin bir miktar para olduğu 

durumlarda borcun ifasının imkânsızlığından söz edilmeyeceğini belirtmektedir149. 

Bu sebeple, aldığı konut finansman kredisini para olarak geri ödeyecek olan tüketici 

açısından imkânsızlık ileri sürülmeyecektir.  

 

E. Zamanaşımı 
 

BK m. 125’e göre tüketicinin geri verme borcu 10 yıllık zamanaşımına tâbidir. 

Karzın teslim ve tesellümüne ilişkin iddialara ilişkin zamanaşımını düzenleyen BK 

m. 312 hükmü uygulanmamaktadır150. Konut finansman sözleşmelerinde tüketicinin 

                                                            
147 İnal, a.g.e, s.422. 

148 Seliçi, a.g.e., s.91. Ekonomik açıdan büyük güçlükler karşısında kalan borçlunun sürekli borç 

ilişkisine devam etmesini beklemek dürüstlük kuralına aykırı düştüğü takdirde ve ilişki borçlu 

açısından çekilmez hale geldiği takdirde kendisine haklı sebeple fesih hakkını tanıması gerekmektedir.  

149 Seliçi, a.g.e, s.92. 

150 Tandoğan, C. I/2, s.364. 
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geri ödeme borcunun belirli vadelerde ifa edilmesi öngörüldüğü için uygulanacak 10 

yıllık zamanaşımı sözleşmede belirtilen vadenin dolduğu tarihtir. 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

KONUT FİNANSMAN SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN 

UYUŞMAZLIKLAR 
 

§IX.  Kötü İfadan Doğan Uyuşmazlıklar 
 

A. Kredi Alanın Kötü İfası 
 

1. Kredi Borçlusunun Muacceliyeti ve Temerrüdü 
 

TKHK’nın 10/B maddesinin beşinci bendi “Konut finansmanı kuruluşunun borçluya 

temerrüt tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde iadeli taahhütlü olarak posta 

yoluyla bildirim yükümlülüğü bulunmaktadır. Konut finansmanı kuruluşu, geri 

ödemelerin yapılmaması halinde kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını 

saklı tutmuşsa, bu hak ancak tüketicinin birbirini izleyen en az iki ödemede 

temerrüde düşmesi halinde kullanılabilir. Konut finansmanı kuruluşunun bu hakkını 

kullanabilmesi için en az bir ay süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması 

gerekir.” şeklinde düzenlenmiştir.  

 

Bu düzenleme ile konut finansmanı sözleşmesi kapsamında temerrüde düşen 

tüketiciye yönelik bir koruma önlemi getirilmiştir. Çünkü diğer tüketici kredisi 

sözleşmelerinde bir hafta olan muacceliyet uyarısı için, konut finansman 

sözleşmelerinde  “en az bir ay süre” verme zorunluluğu getirilmiştir. 
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Muacceliyet koşulunun haksız kazanç sağladığı hususu tartışmasızdır. Zira tüketici 

tarafından ödenecek olan toplam kredi bedeli malın peşin satış fiyatına oranla daha 

fazla olarak belirlenmektedir151. Bu sebeple, tüketicinin, konut finansman sözleşmesi 

kapsamında korunması açısından Kanun maddesi muacceliyet koşullarını 

sınırlamıştır. Bu sınırlamalar şunlardır; 

 

‐ Muacceliyet hakkı sözleşmede açık olarak saklı tutulmuş olmalıdır. Sözleşme 

hükümlerinden muacceliyet hakkının zımnen anlaşılabilmesi yeterli değildir ve bu 

şart Kanunun 10/B maddesinin beşinci fıkrası, birinci cümlesince emredici bir 

hükümdür. 

 

‐ Tüketici ardı ardına (birbirini izleyen) en az iki taksiti ödemede kısmen veya 

tamamen temerrüde düşmüş olmalıdır. Konut finansmanı kuruluşunun borçluya 

temerrüt tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla 

bildirim yükümlülüğü bulunmaktadır. Kanunda ödenmemiş taksitlerin ardı ardına 

gelmesi şartı uzun zaman aralıkları nedeni ile taksitleri ödemede temerrüde düşen 

tüketiciyi korumaktadır. Tüketicinin ikinci ve sekizinci taksitleri ödemede temerrüde 

düşmesi halinde konut finansman kuruluşuna kredinin tamamını talep etme hakkı 

verilmek istenmemiştir152. 

 

‐ Konut finansman kuruluşu tüketiciye ödenmemiş taksitlerin bir ay içerisinde 

ödenmesini aksi takdirde kalan taksitlerin de muaccel olacağını ihtar etmelidir.  Bu 

ihtar şekle tâbidir ve BK’nın 106. maddesinden farklı olarak münasip süre kavramı 

yerine TKHK’da tüketiciyi korumak amacı ile en az 1 aylık süre öngörülmüştür. 

 

Diğer taraftan kredi veren taraf, tüketicinin temerrüde düşmesi ile gecikmede olduğu 

dönem için BK m. 103 uyarınca “temerrüt faizine” hak kazanacaktır. Ancak konut 

                                                            
151 Yavuz, Kanun Şerhi,  s.1018.  

152 Yavuz, Kanun Şerhi, s.1018. 
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finansmanı sözleşmesinin, temerrüt durumunda uygulanacak faiz oranını açıkça 

içermesi gerekmektedir. Gecikme faizi olarak nitelendirilen bu faiz oranı vadesinde 

ödenmemiş taksit tutarı için temerrüde düşme tarihinden itibaren kendiliğinden 

işlemeye başlar153. Bu faiz ödemesi konut finansman sözleşmesinde, kredi verenin 

kendisine ait bir miktar paranın tespit edilen süreden daha fazla bir süre ile tüketicide 

kalmasından dolayı uğradığı zararı tazmin niteliğindedir154. Ancak BK m. 104/II’ye 

göre, temerrüt faizine temerrüt faizi yürütülmesi söz konusu değildir ve konu ile ilgili 

pek çok Yargıtay kararı mevcuttur155. 

 

Tüketicinin temerrüde düşmesi ile kredi veren, alacaklarının takibinde rehnin paraya 

çevrilmesi yoluyla takip yapabilir veya haciz yoluna başvurabilir. 5582 sayılı Kanun, 

İcra ve İflâs Kanunu hükümlerinde de önemli ve tüketici aleyhine düzenlemeler 

yapmıştır156. 5582 sayılı Kanun m.1 ile 2004 sayılı İİK’nın 45. maddesi birinci 

fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.  

 

“2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 38/A maddesinin birinci fıkrasında 

tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan rehinle temin edilmiş alacaklar ile 

                                                            
153 Akipek, a.g.e, s.350. 

154 Turgut Akıntürk, Borçlar Hukuku, 16. Bası, İstanbul, 2010, s.122; Oğuzman/Öz, a.g.e, s.280. 

155 Yargıtay 19. HD, E.93/6618-K.94/6356, T.17.06.1994, Kazancı Bilişim-İçtihat Bilgi Bankası, 

Daire Endeksi, Bölüm 82: İcra takibinde asıl alacağa takip tarihine kadar işlemiş temerrüt faizi de 

ilave edilerek bulunan tutara, takip tarihinden sonraki süre için faiz talep edilmesi, işlemiş temerrüt 

faizine faiz istediği olup BK’nın 104/son maddesi hükmünce yasaya aykırıdır. Aynı yönde kararlar 

için bkz. Cengiz Kostakoğlu, Banka Kredi Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklar,  İstanbul,1996, 

s.174-175. 

156 5582 sayılı Kanun ile İİK’da yapılan değişikliklerin İİK’nın temel felsefesi olan alacaklı ve 

borçlunun haklarının azami derecede gözetilmeye çalışılması ilkesine de ters olduğu hakkında bkz. 

Oğuz Atalay, İcra İflâs Hukukunda Mortgage Sisteminin Yansıması Finans Hukuku ve 

Sorunları, Finans Hukuk Panelleri, Konut Finansmanı, Mortgage, İstanbul Barosu Yayınları, 

İstanbul, 2007, s.154 vd. 
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, 

rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapılabilir veya haciz yoluna başvurulabilir.” 

Böylece, ilk önce rehnin (ipoteğin) paraya çevrilmesi zorunluluğuna yasal bir istisna 

getirilerek, ipoteğin paraya çevrilmesinden önce haciz yoluna başvurma olanağı da 

sağlanmıştır157.  

 

2. İpoteğin Paraya Çevrilmesi 
 

Konut finansman kuruluşlarının ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takibi, icra 

hukuku, eşya hukuku ve banka hukukunun iç içe geçtiği bir hukuk sahasında cereyan 

eder. Bu türden alacakların takibi, İcra ve İflas Kanunu’nun önce rehne müracaat 

kuralını düzenleyen m. 45, ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takibi düzenleyen m. 

148 vd. ve bunların gönderme yaptığı İcra ve İflas Kanunu’nun diğer hükümleri ile 

de ilgilidir158. 

 

İpoteğin paraya çevrilmesi işlemleri kredi sözleşmelerine dayanan ilamsız icra takibi 

aracılığıyla İcra Müdürlüğü’nce yürütülür. İpotek sözleşmelerine dayanılarak 

başlatılacak takipler, sözleşmesinin niteliğine göre değişiklik gösterir. Buna göre, 

alacaklı kredi verenin elindeki konut finansman sözleşmesi kayıtsız, koşulsuz bir 

borç ikrarı içerdiği için İİK’nın 149. maddesi uyarınca borçluya bir icra emri 

gönderilir159. 

 

                                                            
157 Atalay, a.e., s.155-156 ve s.165;  Reisoğlu, Bankacılar Dergisi, sy.61, s.328. Bu düzenlemenin 

sadece konut finansmanından kaynaklanan rehinle temin edilmiş alacaklar ve TOKİ’nin rehinle temin 

edilmiş alacakları için tanınmış olmasının Anayasa’da yer alan eşitlik ilkesine ve kanunların genelliği 

ilkesine aykırı olduğu hakkında bkz. Atalay, a.g.e.,s.155-156. 

158 Müjgan Tunç Yücel,  Banka Alacaklarının İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibi, 12 

Levha, İstanbul, 2010, s. 1. 

159 İ. Halil Asilbay, İcra İflas Yasasındaki Bankalara İlişkin Özel Hükümler, (m.68b, m. 150/a, m. 

150/ı), Mühür Dergisi, Ağustos 1999, s.4. 
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Gönderilen icra emrine itiraz yolu açıktır. Tüketici, ödeme emrinin tebliğ tarihinden 

itibaren yedi gün içinde itiraz edebilir. İtiraz üzerine alacaklı kredi veren, itirazın 

iptali için icra takibinin yapıldığı icra dairesinin bulunduğu yerdeki tüketici 

mahkemesine başvurmalıdır. İtirazın iptalinin kabulü ile takip kesinleşir. Takibin 

kesinleşmesi ile icra dairesi ipotekli gayrimenkulün satışına ilişkin kıymet takdiri 

raporu 5582 sayılı Kanunun değişiklik getirdiği Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 

yetkili kılınan kişilerce düzenlenir. Gayrimenkulün kıymet takdirinde, 

gayrimenkulün üzerindeki mükellefiyetlerin kıymete olan etkisi de nazara alınır160.  

 

Kıymet takdiri borçluya, haciz koydurmuş alacaklılara ve diğer ipotekli alacaklılara 

tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ilgililer, kıymet takdiri raporuna 

ilişkin şikâyetlerini raporu düzenleten yerdeki icra dairesinin bulunduğu İcra Hukuk 

Mahkemesi’ne yapılır. Bu şikâyetle birlikte gerekli masrafların şikâyet tarihinden 

itibaren yedi gün içinde karşılanması şartı ile mahkeme tarafından belirlenen ve yine 

Sermaye Piyasası Kanununca yetkili kılınan bilirkişilerce kıymet takdirine ilişkin 

rapor yeniden hazırlanır.  

 

Kıymet takdirinin kesinleşmesi ile İcra Müdürlüğü’nce satış işlemleri başlatılır ve 

ipotekli gayrimenkul ihaleye çıkarılır. Birinci ihalede gayrimenkulün muhammen 

bedelinin en az %60’ından az olmamak üzere en yüksek pey süren artırımcıya ihale 

yapılır. En yüksek pey tutarının kıymet takdirinde belirlenen gayrimenkul değerinin 

%60’ını karşılamaması durumunda ihale 10 gün sonra gerçekleştirilecek ikinci 

artırıma kalır161.  

İhalenin kesinleşmesinden sonra, icra müdürlüğünce yürütülen satış kararına karşı 

kredi borçlusu veya ipoteğe konu gayrimenkulün satılmasından zarar gören üçüncü 

kişiler, ihale tarihinden itibaren yedi gün içersinde ihalenin feshi davası açabilirler. 

Bu davalarda gayrimenkulün satışına karar verildiği yerdeki İcra Hukuk 

Mahkemeleri yetkilidir.  
                                                            
160 Oy, a.g.e, s.158. 

161 İİK m. 128 vd. 
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İhale kesinleşmedikçe ihale bedeli alacaklılara ödenmez. Konut finansman 

sözleşmelerinde kredi kuruluşları genel olarak 1. dereceden ipotek karşılığı krediyi 

kullandırdıkları için ihalenin kesinleşmesi ile ihale bedeli kredi alacağına karşılık 

kredi veren tarafa ödenir162.   

 

3. Borçlunun Kişisel Sorumluluğu 
 

Konut finansman kuruluşları ipotekli gayrimenkulün satışı sonrasında elde edilen 

tutarın, sözleşmeden doğan toplam borcu karşılamaması durumunda eksik kalan 

bakiyenin kredi alan tüketici tarafından karşılanmasını talep edebilir. Bu takipte kredi 

sözleşmesine dayalı ilamsız icra takibi şeklinde yürütülür ve alacaklı kuruluş,  

borçlunun haczi mümkün malvarlığı değerleri üzerine koydurduğu hacizler ile 

alacağını elde etme yoluna gidebilir.   

 

4. Kefilin Sorumluluğu 
 

Kredi borçlusunun temerrüdü halinde, kredi veren, alacağını konut finansman 

sözleşmesinde belirtilen kefilden de talep etme hakkına sahiptir. Çalışmamızda daha 

önce konut finansman sözleşmelerinde kefaletin, “adi kefalet” hükümlerine tâbi 

olduğu açıklanmıştır. Ancak TKHK 10/B maddesinin öngördüğü “tüketici kredisinin 

teminatı olarak şahsi teminat verildiği hallerde, kredi veren asıl borçluya 

başvurmadan kefilden borcun ifasını isteyemez” hükmü, öncelikle kefile 

başvurulamamasının temel şartıdır. Konut finansman sözleşmeleri bakımından, 

Kanun’un açık emredici hükmü nedeniyle (TKHK m. 10/B, 8. fıkra) bu def’ilerden 

önceden feragat etmeye yönelik ve adi kefalet hükümlerinin etkisizleşmesine yol 

açacak sözleşme hükümleri geçersizdir. 

  

                                                            
162 Ali Cem Budak, İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip, 12 Levha, İstanbul, 2009, s.159 vd. 
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Kefil, düzenlemede de açıkça belirtildiği gibi, hem tartışma def’ini (öncelikle asıl 

borçlu olan tüketiciye başvurulması) hem de rehnin paraya çevrilmesi def’ini birlikte 

veya ayrı ayrı ileri sürebilir. Keza kefil, önce rehnin paraya çevrilmesi def’inde 

bulunduktan sonra, rehin paraya çevrilmiş ve parası yetişmemişse, bu sefer de 

tartışma def’ini ileri sürebilir163. Bu çerçevede, BK m. 486 gereği, kefile 

başvurabilmek için, kefalet sözleşmesinin yapılmasından sonra borçlunun iflas 

etmesi veya borçlu hakkında yapılan icra takibinin alacaklının hatası olmaksızın 

sonuçsuz kalması yahut Türkiye’de takibat yapılmasının imkânsız hale gelmesi 

zorunludur164. Bu zorunluluk Yargıtay’ın içtihatları ile de pekiştirilmiştir. Kanunun 

bu hükmünün emredici nitelikte olup, mahkemece re’sen dikkate alınması gerektiği 

belirtilmiştir165. 

 

Yargıtay’ın da haklı olarak belirttiği gibi166, kredi sözleşmelerinde “garanti 

sözleşmesi” ifadesi kullanılmış olsa bile, ortada garanti değil kefalet sözleşmesi söz 

                                                            
163  Cevdet Yavuz, Türk Borçlar Hukuku, Özel Hükümler, 7. Bası, İstanbul, 2009, s.855; Haluk 

Tandoğan, Özel Borç İlişkileri, C.II, 5. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2010, s.781. 

164 Reisoğlu, Bankacılık Dergisi, sy.61, s.80; Tandoğan, a.e., s.791; Yavuz, a.e., s.780. 

165  Yargıtay 12. HD, E.2009/8090, K.2009/15409, T.10.07.2009, Kazancı Bilişim-İçtihat Bilgi 

Bankası, Daire Endeksi, Bölüm 70: Alacaklı bankanın tüketici kredi sözleşmesine dayanarak asıl 

borçlu ile birlikte kredi sözleşmesinin kefili olan muteriz borçlu. İ.T.Ö. hakkında genel haciz yoluyla 

takip başlattığı görülmüştür. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 10. maddesinin 

3.fıkrası "Tüketici kredisinin teminatı olarak şahsi teminat verildiği hallerde, kredi veren, asıl borçluya 

başvurmadan kefilden borcun ifasını isteyemez" düzenlemesini getirmiştir. Bu nedenledir ki; alacaklı 

banka, asıl borçlu aleyhine icra takibi yapıp, takip semeresiz kalmadıkça kefillerden borcun ifasını 

isteyemez. Kanunun bu hükmü emredici nitelikte olup, mahkemece re'sen dikkate alınması 

zorunludur. Bu durumda asıl borçlu ile birlikte kefil hakkında takip yapılması yukarıda açıklanan yasa 

hükmüne aykırı olduğundan, mahkemece, alacaklının borçlu kefil İ.T.Ö. hakkındaki itirazın 

kaldırılması isteminin reddi yerine bu hususun göz ardı edilerek istemin kabulü yönünde hüküm tesisi 

isabetsizdir. 

166 Yargıtay. 11. HD, E. 2002/10654, K. 2002/506, T. 28.01.2002, Kazancı Bilişim-İçtihat Bilgi 
Bankası, Daire Endeksi, Bölüm 61. 
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konusudur. Böylece garanti sözleşmesindeki ağır sorumluluk hükümleri, hiçbir ticari 

menfaati olmayan, ticari gaye gütmeyen, sadece dostane ilişkilerle tüketime amacıyla 

kredi kullanılmasına yönelik verilen teminatlarda geçerli olmayacaktır167.  

 

B. Kredi Verenin Kötü İfası 

 

1. Kredi Verenin Krediyi Teslim Etmemesi 
 

Konut finansman kuruluşlarının asli borcu bir para borcudur. Bu nedenle para 

borçlarında temerrüde ilişkin BK m.101’de yer alan kuralların konut finansman 

sözleşmelerinde de uygulanması olasıdır. Ancak, konut finansman sözleşmelerinin 

tâbi olduğu TKHK ayrıntılı olarak borçlu tüketicinin temerrüde düşmesinden 

bahsederken kredi verenin temerrüdünden bahsetmemektedir. 

 

Kredi verenin temerrüde düşmesi bankalar söz konusu olduğunda oldukça zor hatta 

imkânsız görünmektedir. Ancak bankalara nazaran özel finansman kurumlarının mali 

olanaklarının ve öz sermaye miktarının daha sınırlı olduğu düşünülürse, bu kurumlar 

açısından önceden üzerinde uzlaşılan bir kredinin zamanı geldiğinde ödenememesi 

gibi bir duruma rastlamak olasıdır168. 

 

Kredi verenin temerrüde düşmesi için sözleşmede ifa tarihinin belirlenmiş olması 

gerekmektedir. Buna karşın sözleşmede ifa tarihi belirlenmemişse TKHK’da açık bir 

hüküm olmadığı için kredi verenin, BK m. 74 uyarınca en kısa zamanda para 

borcunu yerine getirmesi gerekir. Objektif iyi niyet kurallarına göre belirlenecek bu 

                                                            
167 Uygulamada bankaların kefalet yerine garanti sözleşmesi yapmasının nedenleri ile kefalet 

sözleşmesi ve garanti sözleşmesi arasındaki ayrımın önemi hakkında ayrıntılı açıklamalar için bkz. 

Nami Barlas, Kredi Kartı İlişkisinde Bankaya Karşı Verilen Kişisel Teminatın Niteliğinin 

Belirlenmesi, Prof. Dr. Ömer Teoman’a 55. Yaş Günü Armağanı, II. cilt, İstanbul, 2002, s.941 vd. 

168 Akipek, a.g.e, s. 341. 
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sürede meydana gelecek gecikme halinde BK’daki genel ilkeler doğrultusunda 

tüketicinin ihtar çekmesi gerekmektedir. Kredinin belirlenen tutarda ödenmemesi 

durumunda tüketici, uğradığı zararların BK m.105 gereğince tazminini tüketici 

mahkemesinde açacağı dava yolu ile talep edebilir. 

 

Kredi verenin temerrüdünün, karşılaşma oranı çok düşük olduğu için ayrıca 

düzenlenmemesi isabetli olmuştur. Bu konuda İngiliz ve Alman hukuklarında ayrıca 

Avrupa Birliği direktiflerinde ek bir düzenleme mevcut değildir169. 

 

2. Kredi Borcu İçin Verilen Teminat Üzerindeki Rehnin 

Kaldırılmaması 
 

Konut finansman sözleşmelerinin yapısı gereği tüketici borcun teminatı olarak 

sözleşmeye konu gayrimenkulü veya sahip olduğu diğer bir gayrimenkulü kredi 

veren lehine ipotek eder. Konut finansman sözleşmelerinde ipotek hakkı teminat 

altına aldığı alacağa bağlı niteliktedir. Bu nedenle ipoteğin teminat altına aldığı 

alacağın sona ermesi ile ipotek hakkı da son bulur.  

 

Bununla birlikte, hemen belirtmek gerekir ki, ipotek tapu kütüğünden terkin 

edilmediği (silinmediği) sürece şeklen dahi olsa varlığını sürdürmeye devam 

edecektir. Bu nedenle hukuken sona eren ipoteğin şeklen de sona ermesi için yine 

ipotekli alacaklının tapu sicil müdürlüğünden ipoteğin terkinini (fek edilmesini) talep 

etmesi gerekir170. Zira kredi alanın sözleşmeden doğan borçlarını eksiksiz ifa 

etmesinden sonra tapu müdürlüğünden ipoteğin terkinini bizzat talep etmeyerek 

öncelikli olarak alacaklı konut finansman kuruluşuna müracaat edecektir (MK m. 

883).  

 

                                                            
169 Akipek, a.e, s. 342.  

170 Helvacı, a.g.e., s.402. 
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İpotek tescilinin terkini rehinli alacaklının yazılı istemiyle olur. Öyle ki, rehinli 

alacaklının bundan kaçınması halinde tapu kütüğündeki tescil, gerçek hak durumunu 

yansıtmayan yolsuz bir tescil haline geleceğinden, tüketici, TMK m. 1025’e göre 

kaydın düzeltilmesine yönelik dava açılabilir171.  

 

Tüketici bu davada ipotekle teminat altına alınan konut finansman kredisinin 

tamamen ödendiğini ispat etmekle yükümlüdür. Tüketicinin talebinin kabulü üzerine 

mahkemece verilecek hüküm yenilik doğuran nitelikte bir hüküm olmayıp, açıklayıcı 

nitelikte olacaktır. Diğer bir ifade ile kredi borcunun sona ermesiyle birlikte ipoteğin 

kendiliğinden sona ermiş bulunduğunu tespit edecektir. 

 

Tüketici, ayrıca kredi veren kuruluşun haksız yere ipoteği kaldırmamasından 

doğacak zararlarının tazminini dava yolu ile isteme hakkına sahiptir. Örneğin bir 

bankadan birçok kredi kullanan tüketicinin konut finansman sözleşmesi kapsamında 

teminat olarak verdiği ipoteği, konut finansman sözleşmesinden doğan borçların 

ifasından sonra diğer kredi borçlarının devam etmesi nedeni ile kredi veren kuruluş 

tarafından kaldırılmaması durumunda tüketici zarara uğrayabilecektir. Kredi veren 

kuruluşun bir kredi için alınan teminatı diğer krediler için de geçerli sayması söz 

konusu olamaz. Tüketici ipoteğin kaldırılması gereken gayrimenkul üzerindeki her 

türlü ayni hakkı kullanmak istediğinden ipoteğin fek edilmemesi nedeni ile göreceği 

zararlar nedeni ile tazminat isteyecektir. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
171 Seza Reisoğlu, Medenî Kanun Açısından ipotek işlemleri ve Uygulamada Ortaya Çıkan 
Sorunlar, Ankara, 1978, s.7; S. Sulhi Tekinay, Menkul Mülkiyeti ve Sınırlı Aynî Haklar (Eşya 
Hukuku II/3), İstanbul, 1994, s.107. 
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§X.  Haksız Şartlardan Doğan Uyuşmazlıklar 

 

A. Unsurları 
 

TKHK’ya 06.03.2003 tarihindeki değişiklik ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

tarafından yürürlüğe konan Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında 

Yönetmelik172 ile getirilen önemli eklemelerden birisi sözleşmedeki haksız şartlar 

düzenlemesi olmuştur.  TKHK 6. maddesine göre; “Satıcı veya sağlayıcının 

tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların 

sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek 

biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır ve 

tüketici için bağlayıcı değildir”.  

 

Özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki 

edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.  

Sözleşmenin bütün olarak değerlendirilmesinden, standart sözleşme olduğu sonucuna 

varılırsa, bu sözleşmedeki bir şartın belirli unsurlarının veya münferit bir hükmünün 

müzakere edilmiş olması, sözleşmenin kalan kısmına bu maddenin uygulanmasını 

engellemez173.  

 

Konut Finansman sözleşmeleri de bu yönetmeliğe tâbidir ve bu yönetmelikte örnek 

olarak sıralanan haksız şartlara ilişkin hükümler geçersizdir. Örneğin; tüketicinin 

konut finansman sözleşmesi kurmaktan veya ifa etmekten vazgeçmesi hallerinde 

satıcı, sağlayıcı veya konut finansman kuruluşuna, tüketicinin kendisine ödediği 

bedeli muhafaza etme hakkı tanıyan, ancak satıcı, sağlayıcı veya konut finansman 

                                                            
172 Resmi Gazete’nin 13.6.2003 tarih ve 25137 sayılı nüshasında yayınlanmıştır. 

173Bülent Balkan, Finansal İşlemler Açısından Tüketici Hakları, s.8, (Çevrimiçi) 

http://www.legalisplatform.net, 21 Mayıs 2010.  
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kuruluşuna aynı türden davranışları için tüketiciye benzer bir tazminat hakkı 

tanımayan şartlar, haksız şarttır.  

 

Aynı şekilde; satıcı, sağlayıcı veya konut finansman kuruluşuna sözleşmeyi özgürce 

fesih etme hakkı tanıyan, ancak kredi alan tüketiciye aynı hakkı vermeyen şartlar ile 

satıcı, sağlayıcı veya konut finansman kuruluşuna fesih hakkını kullanmasına 

rağmen, henüz ifa etmediği edimler karşılığı almış olduklarını muhafaza etme hakkı 

veren şartlar haksız şarttır. 

Yönetmeliğin ekinde yol gösterici mahiyette ve sınırlayıcı olmamak üzere haksız 

olarak kabul edilebilecek şartlar listesi verilmiştir. Sözleşmenin içerik denetimi yolu 

ile yönetmelikte listelenen veya bu listedeki haksız şartlara uyan hükümlerin 

dürüstlük kuralı ve hakkın kötüye kullanılması kriterleri çerçevesinde174 denetimi 

tüketici mahkemesi tarafından yapılacaktır. 

 

B. İçerik Denetimi 
 

Tüm konut finansman sözleşmeleri, yönetmeliğin ruhuna uygun olarak tüketici 

mahkemelerince tüketici talebi ile yapılacak içerik denetimine tâbidir. Bu denetim iki 

esas kritere göre yapılır.  

 

1. Objektif Kriter: Dürüstlük Kuralı 
 

Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’nın 25. maddesinde içerik denetimi başlığı altında yer 

verilen “genel işlem koşullarına, karşı tarafa dürüstlük kurallarına aykırı olarak zarar 

verici veya karşı tarafın durumunu ağırlaştırıcı nitelikte hükümler konulamaz” 

                                                            
174 Onur Yalçın, Banka Kredi Sözleşmelerinde Yer Alan Genel Kayıtların Hukuksal Geçerliliği, 

Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 

İstanbul, 2005, s.90. 
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şeklindeki düzenleme ile dürüstlük kurallarının içerik denetiminde objektif bir kıstas 

olarak uygulanması öngörülmüştür175. 

 

Konut finansman sözleşmeleri de standart sözleşme tipi olarak kredi veren konut 

finansman kuruluşu ve tüketici ile müzakere edilmeyen bazı standart koşullar 

içerebilir. Bu sebeple kredi kuruluşunun tek taraflı olarak belirlediği şartlar için 

TKHK m.6’ya göre dürüstlük kuralı temelinde “iyi niyet kurallarına aykırı olmama” 

kriteri geliştirilmiştir. Bu düzenlemede “iyi niyet kuralları” ile kastedilen Türk 

Medeni Kanunu’nun 3. maddesinde bahsedilen iyi niyet değil aynı Kanunun 2. 

maddesinde düzenlenen dürüstlük kuralıdır. 

 

Haksız şartların dürüstlük kuralı çerçevesinde geçersizliği birçok Avrupa Birliği üye 

ülkesi ve Avrupa Birliği Yönergesince kabul edilmiştir176. Alman Hukuku’nda 

dürüstlük kuralları “ölçüsüz” mağduriyetin varlığının saptanması açısından genel 

kriter olarak öngörülmüştür177. Anglosakson Hukuku’nda da benzer içerikli 

yönetmelikler ile tüketici haklarının haksız şartlar karşısında korunması 

sağlanmıştır178. 

 

2. Sübjektif Kriter: Tüketici Aleyhine Oransızlık 
 

Bir sözleşme şartının içerik denetimine tâbi olması için, genel ölçüt olan dürüstlük 

kuralının ihlali yeterli olmamakta, ayrıca diğer bazı koşulların gerçekleşmesi 

                                                            
175 Ömer Çınar, Tüketici Hukukunda Haksız Şartlar, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, Ekim 

2009, s.144.  

176 93/13/AET Direktifi, (Çevrimiçi) http://eur-lex.europa.eu/fr/legis/20110101/chap152040.htm, 09 

Aralık 2010, Tüketici Sözleşmelerinde Kötüye Kullanılabilir Kayıtlar Hakkında. 

177 Çınar, a.g.e, s.141. 

178 Haksız Şartlara İlişkin Yönetmelik (UTCCR 1999). Bu Yönetmelikten önce İngiliz doktrinin de 

kötü davranmama yükümlülüğü bazı yazarlarca savunulmuştur. Bkz. Çınar, a.e, s.143. 
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gerekmektedir. Yönergenin 3. maddesinde, “...dürüstlük kuralına aykırı biçimde, 

tüketici aleyhine sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerin önemli ve haksız bir 

oran yaratması halinde...” TKHK’nın 6. maddesinde ise, “...tarafların sözleşmeden 

doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici 

aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları...” denilerek, dürüstlük 

kurallarının genel ölçüt olması yanında, “tüketicinin aleyhine oransızlık içerme” de 

özel ölçüt olarak öngörülmüştür. 

 

Söz konusu hükümler, sadece adi bir karine niteliğinde olup, her somut olaya göre 

kayıtların haksız şart olarak nitelendirilip nitelendirilmeyeceği hâkim tarafından 

değerlendirilecektir179. Bu anlamda, konut finansman kuruluşu karşısında, tüketiciye 

sözleşmenin bir kısmını feshetme hakkını tanıyan bir kayıt haksız şart olarak 

değerlendirilebilir. Oransızlık kriteri, dürüstlük kuralı ile sıkı bir bağlantı halinde 

olup sözleşmenin tamamı göz önünde tutularak değerlendirilir. Kredi alan tüketicinin 

bir menfaatinin ihlal edilip edilmediğinin ve konut finansman kuruluşuna haksız bir 

menfaat sağlayıp sağlamadığının tespiti yapılır. 

 

C. Sonuçları 

 

1. Kısmi Hükümsüzlük 
 

İçerik denetimi sonucunda konut finansman sözleşmesinin bir veya birkaç kaydının 

haksız şart içerdiği gerekçesi ile hükümsüz sayılması durumunda, söz konusu kaydın 

butlanı söz konusu olur. Yönerge’nin 6. maddesinde tüketici ile müzakere edilmeyen 

kaydın, oransız şekilde dürüstlük kuralına aykırı olması durumunda hükümsüz 

sayılacağını, sözleşmenin geri kalanının ise geçerli olacağı düzenlenmiştir. TKHK m. 

6/2’de haksız şartların tüketici için bağlayıcı olmayacağı hükmü getirilmiştir. 

                                                            
179 Turgut Öz, Tüketici Hukuku Bakımından Genel İşlem Şartları, İstanbul Kültür Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Dergisi, sayı 1, 2004, s.144. 
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Kısmi hükümsüzlüğünün söz konusu olabilmesi için her şeyden önce, sözleşmenin 

bölünebilir hükümlerden oluşması ve hükümsüzlüğün sözleşmenin içeriğinde yer 

alan kayıtlara ilişkin olması gerekmektedir180. Haksız şartlar denetimi ile gerçekleşen, 

“sözleşmenin bir kısmının hükümsüzlüğü” doktrinde kapsamı açısından 

tartışılmaktadır. Ancak, somut uygulamada kısmi hükümsüzlük sözleşmenin kendi 

içerisindeki tutarlılığı ve hakkaniyeti açışından değerlendirilecektir ve yargı kararı ile 

haksız şart olarak nitelendirilecek kayıtlar, kesin hükümsüzlük yaptırımı ile yok 

sayılacaktır. 

 

2. Sözleşme Boşluklarının Doldurulması 
 

Haksız şart niteliği taşıyan sözleşmenin kayıtlarının uygulamadan çıkarılması sebebi 

ile sözleşmenin yürütülmesi açışından gereklilik doğar ise; hükümsüz kayıtların 

hâkim kararı ile tarafların arasındaki dengeyi değiştirmeyecek şekilde doldurulması 

söz konusu olabilir. Sözleşmenin boşluklarının hâkim tarafından doldurulması 

sözleşmenin yürütülmesi için gereklilik şartına bağlıdır. İçerik denetimi sonucunda 

sözleşmenin bir kaydının hükümsüz sayılması durumunda geri kalan hükümlerin 

uygulanması herhangi bir sakınca doğurmuyorsa sözleşmenin tamamlanması söz 

konusu olamaz181. 

 

Ancak hükümsüz sayılan kayıt,  TKHK ve ilgili yönetmeliklerce öngörülen ve her tip 

tüketici sözleşmesi için geçerli emredici nitelikte düzenlemelere aykırı bir kayıt ise 

söz konusu kaydın yerini kanunun öngördüğü emredici düzenleme yer alacaktır. 

                                                            
180 Veysel Başpınar, Borç Sözleşmelerinin Kısmi Butlanı, Ankara, 1998, s.52. 

181 Yeşim M. Atamer, Sözleşme Özgürlüğünün Sınırlandırılması Sorunu Çerçevesinde Genel 

İşlem Şartlarının Denetlenmesi, İstanbul, 2001, s.227; Sanem Aksoy Dursun, Borçlar Hukukunda 

Hâkimin Sözleşmeyi Tamamlaması, İstanbul, 2008, s.73 vd. 
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Emredici hükümlerin doldurulması açışından, mahkemenin, sözleşmenin bu 

hükümler olmaksızın yürütülebiliyor olmasını, denetlemesine gerek yoktur182.  

   

§XI.  Faiz Oranından Doğan Uyuşmazlık 

 

A. Borca Aşırı Faiz Tahakkuk Ettirildiği İtirazı 
 

Konut finansman sözleşmelerinde kredi faiz oranının belirlenmesi Bankacılık 

Kanunu’nun m. 144 hükmü gereğince Bakanlar Kurulu’na aittir. Bakanlar Kurulu 

30.06.1987 tarih 87/11921 sayılı kararı ile bankalara bu faiz oranlarını serbestçe 

tayin edebilme imkânı vermiştir. 

 

Tüketici kredilerinde aşırı faiz uygulanması halinde ne olacağına ilişkin bir 

düzenleme TKHK’da bulunmamaktadır. Diğer taraftan konut finansman 

sözleşmelerinde diğer tüketici kredileri sözleşmelerinden farklı olarak yaygın bir 

şekilde hem sabit faizli hem de değişken faizli sözleşmeler yapılabileceği 

öngörülmüş, tüketicinin doğru bilgilendirilmesi açsısından Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı tarafından Değişken Faizi İçeren Konut Finansmanı Sözleşmelerine Dair 

Tüketicilerin Bilgilendirilmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” 

yayınlanmıştır183. Fakat faizin hangi orandan itibaren fahiş sayılacağı ile ilgili hiç bir 

düzenleme getirilmemiştir. 

 

Kredi sözleşmelerinde faiz konusunun aşırılığı ve hakkaniyetsiz oluşu salt hukuki bir 

değerlendirme ile tespit edilemeyeceği için ekonomik kriterlerin de dikkate alınması 

gerekmektedir. Doktrinde Alman Hukuku’ndan örnek alınarak “ağırlıklı faiz” 

kavramı kullanılmakta ve ağırlıklı faiz hesaplamasında bankaların kullandıkları 

                                                            
182 Başpınar, a.g.e, s.155. 

183 Resmi Gazete'nin 31 Mayıs 2007 tarih ve 26538 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. 
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değişen kredi bilgisinden yararlanmaktadır. Fiili faizin, ağırlıklı faizi yüzde yüz ya da 

daha fazla geçmesi halinde ahlaka aykırılık unsuru tespit edilmektedir184. 

 

Faizin aşırı tahakkuk ettirildiğine ilişkin itiraz kredi faizinin sözleşme ile belirlendiği 

veya sözleşme ile belirlenmediği haller için ayrı ayrı çözümlenmelidir. Sözleşme ile 

belirlendiği hallerde; Pacta sum servanda ilkesi gereği her iki tarafın da iradesini 

bağlayıcı niteliktedir. Fakat tüketici faiz oranı ile ilgili bilgilendirilmesinin kredi 

veren tarafından eksiksiz yapılmış olmasına rağmen dürüstlük kuralına aykırı bir 

aşırılık durumunda kredi sözleşmesinin hükümsüzlüğü talep edilebilecektir. Kredi 

faiz oranının sözleşme ile belirlenmediği hallerde ise, Yargıtay faiz oranının kredinin 

kullandırıldığı tarih ile geçerli olan cari faiz oranının uygulanarak belirleneceğine 

hükmetmiştir185. 

 

B. Temerrüt Faizi Oranının Aşırılığı İtirazı 
 

Temerrüt faiz oranının sözleşme ile belirli bir rakam oranında belirlendiği hallerde, 

bu oran kredi alan tüketicinin ekonomik zayıflığından yararlanılarak aşırı düzeyde 

tutulmamak şartıyla, 3095 sayılı faiz ve temerrüt faizine ilişkin Kanunun m. 2/1 

hükmü uyarınca, tarafların iradelerine göre serbestçe tespit edilebilmektedir. Ancak, 

kredi veren kuruluş temerrüt faizini aşırı derecede yüksek tuttuğu takdirde kredi alan 

tüketici BK m. 19/II, m. 20/II gereğince ahlaka aykırılık veya BK m. 21 gabin 

hükümlerine dayanarak, sözleşmenin feshedebilecektir186.  

 

Temerrüt faizinin sözleşmede belirlenmediği hallerde 3095 sayılı Kanun hükmüne 

göre yıllık % 9 oranındaki kanuni temerrüt faizi veya TC Merkez Bankası’nın önceki 

                                                            
184 İnal, a.g.e, s.424; Blaurock, a.g.e, s.4. 

185 Yargıtay 19. HD, E. 1994/6472, K. 1994/11467, T. 26.11.1994, Kazancı Bilişim-İçtihat Bilgi 

Bankası, Daire Endeksi, Bölüm 84.  

186 İnal, a.g.e, s.427. 
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yılın 31 Aralık günü kısa vadeli kredi işlemlerinde uyguladığı ikinci kırdırma 

üzerinden temerrüt faizi uygulanır. Söz konusu reeskont oranı 30 Haziran günü, 

önceki yılın 31 Aralık günü uygulanan reeskont oranından 5 puan veya daha çok 

farklı ise, yılın ikinci yarısında bu oran geçerli olur şeklinde hesaplanır. 

 

C. Borca Mükerrer Faiz Yürütüldüğü İtirazı 
 

Taraflar arasında yapılan konut finansman sözleşmesinde faizinin hesaplanmasında 

bileşik faiz yürütülmesi kararlaştırılmış olsa bile gerek kanuni faizin 

hesaplanmasında gerek temerrüt faizinin hesaplanmasında bileşik faizin yürütülmesi 

yasağı gereğince mümkün değildir. 

 

Bileşik faiz uygulaması, sadece ödünç alanın tacir olduğu kredi sözleşmelerine 

uygulanabileceği için TKHK kapsamında yürütülen konut finansman sözleşmeleri 

için tamamen geçersizdir. Yargıtay tüketici kredi sözleşmelerini cari hesap şeklinde 

düzenlenmiş olsa bile cari hesap sözleşmesi sayılamayacağına hükmetmiştir187. 

Dolayısıyla konut finansman sözleşmesinde mükerrer faiz yürütülmesinin önünü 

tamamen kesmiştir. 

 

§XII.  Bağlı Kredilerde Ayıplı Mal ve Hizmetten Doğan 

Uyuşmazlık 
 

TKHK’da öngörülen emredici hükümler gereğince satılan gayrimenkulün ayıpları 

sebebi ile konut finansman kuruluşu ve satıcı müteselsilen sorumludur. TKHK 

gereğince ayıbın kredi veren ve satıcı tarafından sözleşmelerin tamamlanmasından 

önce biliyor olması şart değildir. Bağlı kredilerde ayıplı mal sorumluluğunun hem 

                                                            
187 YHGK, E. 1977/11-213, K. 1978/856, T. 20.10.1978, Kazancı Bilişim-İçtihat Bilgi Bankası, 

Daire Endeksi, Bölüm 4. 
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kredi verene hem de satıcıya yüklenmesinin amacı tüketicinin seçimlik hakkının bu 

taraflarca sınırlandırılmasından kaynaklanmaktadır188. 

 

Tüketici, malın teslim tarihinden itibaren otuz gün içersinde, ayıbı satıcıya bildirmek 

ile yükümlüdür. Buna karşın satıcı ve kredi veren tüketicinin seçimi doğrultusunda 

ayıbın yarattığı zarara ilişkin önlem almalıdır. Bağlı tüketici kredisi ile alınan 

konutun ayıplı çıkması halinde tüketicinin TKHK m. 4 ve 4/A’ya göre kullanacağı 

ayıbın giderilmesine ilişkin seçimlik hakkı mahiyetinde kredi sözleşmesi de 

etkilenecektir. Eğer tüketici ayıbı giderilmesini talep etme yoluna gider ise ve ayıp 

giderilir ise konut finansman sözleşmesi bundan etkilenmez. Ancak tüketici 

sözleşmeden dönme hakkını kullanırsa, bu durumda satış sözleşmesinin yapılması 

koşulu ile verilen konut finansman sözleşmesi de sona ermiş olur. Bu durumunda 

tüketicinin ödemiş olduğu miktarları geri isteme hakkı vardır189. Banka veya kredi 

veren tüketiciden herhangi bir faiz, masraf vs. talep edemez190.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
188 Yargıtay 13. HD, E.11331/K.15280, T. 22.11.2006, Kazancı Bilişim-İçtihat Bilgi Bankası, Daire 

Endeksi, Bölüm 73. 

189 Serozan, Eleştiri, s.595. 

190 Aslan, Tüketici Hukuku, s. 382. 
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SONUÇ 

Konut finansman sistemi (Mortgage), ülkemizde uzun yıllar tartışma konusu olmuş, 

enflasyon ve faiz oranlarındaki düşüşle birlikte, 5582 sayılı “Konut Finansman 

Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”un (RG: 

06.03.2007, S: 26454) kabulü ile hukuk sistemimize dâhil olmuştur. 5582 sayılı 

Kanun, başta 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun olmak üzere, 2004 

sayılı İcra ve İflâs Kanunu, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile çeşitli 

Kanunlarda (toplam 10 adet Kanunda) bir hayli ayrıntılı değişiklik ve eklemeler 

yapmıştır. 5582 sayılı Kanunun amacı, konut finansmanını ve inşaat sektörünü teşvik 

etmek, daha kaliteli yapılaşmayı sağlamak ve bu yolla ekonomiyi canlandırmaktır. 

 

Kanunda açıkça tanımlandığı gibi (5582 sayılı Kanunun m. 12); Konut finansmanı, 

konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kredi kullandırılması, konutların finansal 

kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, sahip oldukları konutların teminatı altında 

tüketicilere kredi kullandırılmasıdır. Bu kapsamdaki kredilerin yeniden finansmanı 

amacıyla kullandırılan krediler de konut finansmanı kapsamındadır. 

 

5582 sayılı Kanun ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un tanımlar 

bölümüne, konut finansmanı kullanan tüketicileri korumak amacıyla, “Konut 

Finansmanı Kuruluşu” ve “Konut Finansman Sözleşmeleri” eklenmiştir (5582 sayılı 

Kanun’un 21. ve 24. maddeleriyle eklenen TKHK m. 3/r ve m. 10/B). Böylelikle 

konut finansmanı faaliyetini yürüten kuruluşların, tüketicilerle yaptıkları konut 

finansman sözleşmesi, bir tüketici sözleşmesi türü olarak öngörülmüş ve Tüketicinin 

Korunması Hakkında Kanun’daki ilgili hükümlere tâbi kılınmıştır. 

 

Konut finansman sisteminin uygulanabilmesi için, öncelikle konut finansman 

sözleşmesinin varlığı gerekmektedir. Konut finansman sözleşmesinin bir tarafında 

tüketici, diğer tarafında ise konut finansman kuruluşu yer almaktadır. Çalışmamızda, 

bu sistem kapsamında en yoğun uygulama alanı bulan, bir tüketici ile konut 

finansman kuruluşu arasında yapılan konut edinilmesi amacıyla ipotek karşılığı kredi 
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kullandırılmasına ilişkin konut finansman sözleşmeleri temel alınmıştır. TKHK 

çerçevesinde bir tüketici ve tüketicinin karşısında yer alan yine aynı Kanun 

kapsamındaki konut finansman kuruluşunun akdettiği konut satın alımına ilişkin 

finansman sözleşmesi incelenmiştir.  

 

Konut finansman sözleşmesinin, TKHK 10/B maddesinde tüketici kredi 

sözleşmelerinin bir tipi olarak açıkça düzenlenmiş olması sebebi ile artık isimli ve 

bağımsız bir sözleşme olarak değerlendirilmesi gerekir. Hukuki niteliği açısından, 

konut finansman sözleşmeleri; bir tüketici kredisi sözleşmesi olarak, kredi verenin 

konut alımı için tüketiciye belirli bir miktar paranın belirli bir vadede geri ödenmesi 

şartı ile ödünç vermesini düzenleyen bir ödünç sözleşmesidir.  

 

5582 sayılı Kanun, sözleşmenin kuruluş aşamasında, tüketicinin iradesinin 

korunması amacıyla, konut finansman sözleşmesine ilişkin şekil şartları 

öngörmüştür. Şekil şartları emredici bir hukuk kuralı olduğu için bu kurala aykırı 

olan konut finansman sözleşmelerinin BK m. 11 ve m. 20 gereğince geçersiz 

olacağını kabul etmek gerekmektedir.  

 

Konut finansman sözleşmesi, tam iki tarafa borç yükleyen bir ödünç sözleşmesidir. 

Bu sözleşme kapsamında kredi veren taraf olarak konut finansmanı kuruluşu 

tüketicinin finansman talebini değerlendirmede bağımsız kılınmıştır. Dürüstlülük 

kuralı içersinde kullanılması gereken değerlendirme bağımsızlığı, kredi 

kuruluşlarının, kredi tahsis politikaları çerçevesinde yürütülür. 

 

Konut finansman kuruluşunun öncelikli borcu, sözleşme içeriği ve genel şartları 

hakkında tüketiciyi eksiksiz bilgilendirme borcudur.  SÖBF’nin düzenlenmesi ve 

tüketiciye teslim edilmesi, konut finansman kuruluşlarının bilgilendirme 

yükümlülüğünün bir sonucudur. 5582 sayılı Kanun “Sözleşme Öncesi Bilgi 

Formunun tüketiciye verilmesini takip eden bir iş günü geçmeden imzalanan 

sözleşme geçersizdir” hükmünü öngörmektedir. 
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Konut finansman kuruluşu, Kanun gereği konut finansman sözleşmesini, tüketicinin 

aleyhine değiştirmemekle yükümlüdür. Bu sınırlama, konut finansman sözleşmesinin 

her ne gerekçe ile olursa olsun değiştirilemeyeceğini ifade ettiği gibi, yeni şartlarla, 

sözleşmede, tüketici aleyhine değişiklik yapmayı da engellemiştir.  

 

Konut finansman sözleşmesi, tanımı gereği ipotek ile teminatlandırılmış bir borç 

ilişkisi kurmaktadır. Bunun yanı sıra konut finansman kuruluşu, tüketicinin, üçüncü 

bir şahsın kefaleti ile ikinci bir teminat sağlamasını talep edebilir. Buna karşın 

TKHK, geri ödemelerin kıymetli evrağa bağlanmasını yasaklamıştır. Bu yasağa 

aykırı hareket etmesi durumunda konut finansman kuruluşu, TKHK’nın 25. 

maddesine göre idari para cezası ile cezalandırılacak ve senet geçersiz sayılacaktır. 

 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ayıplı mal hususunu düzenleyen 

maddesinde yapılan değişiklikle, konut finansmanı kuruluşunun bağlı kredilerde 

sorumluluğu genişletilmiştir. Konut finansman sisteminde bağlı kredi, inşaat 

şirketlerinin konut finansman kuruluşlarıyla anlaşarak, tüketiciye, taksitli ödeme 

imkânı ile konut satın edinme fırsatı sunduğu projelerde söz konusu olmaktadır. 

Hükmü genişletilen düzenleme ile konut finansman kuruluşları imalatçı-üretici, 

satıcı, bayi, acente, ithalatçı ile ayıplı maldan ve tüketicinin bu maddede yer alan 

seçimlik haklarından dolayı tüketiciye karşı teslim tarihinden itibaren 1 yıl süreyle, 

kullandırdığı kredi miktarı kadar müteselsilen sorumludur. (5582 sayılı Kanunun 22. 

maddesi ile değişik TKHK m. 4/III) 

 

Tüketicinin konut finansman sözleşmesi kapsamında ki ilk yükümlülüğü, kredi 

vereni geri ödeme kapasitesi hakkında eksiksiz ve doğru bilgilendirme 

yükümlülüğüdür. Tüketici, bu bilgilerin kredi vereni yanıltmak amacıyla gerçeğe 

aykırı olarak beyan edilmesi durumunda doğacak zararları tazmin etmekle 

yükümlüdür. 

Tüketici, konut edinmek maksadıyla kendisine sağlanan finansman karşılığında 

konut finansman kuruluşu lehine satın alacağı konutu ipotek etmekle yükümlüdür. 
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İpotek teminatı karşılığında konut kredisi kullandırılması, 5582 sayılı Kanun ile 

oluşturulmak istenen konut finansman sisteminin esaslı özelliğidir. Nitekim tüketici, 

konut finansman sözleşmesi ile faydalandığı finansmanı, kredi veren tarafından 

bağımsız bir ekspertiz kuruluşuna değer tespiti yaptırılan, konutun satın alımı için 

kullanmak zorundadır.  

 

Konut finansman sözleşmesinde, kredi alan tüketicinin temel yükümlülüğü ise, tüm 

ödünç sözleşmelerinde olduğu gibi geri ödeme borcudur. Bu sözleşme “faizli ödünç 

sözleşmesi” olması sebebi ile tüketici ödünç aldığı anaparanın yanı sıra faizini de 

ödemekle yükümlüdür. Bununla birlikte taraflarca, tüketicinin sözleşmeye ilişkin 

masrafları karşılaması da kararlaştırılabilir.  

 

Geri ödeme yükümlülüğüne ilişkin olarak 5582 sayılı Kanunda tüketiciye “erken 

ödeme” hakkı tanınmıştır. Tüketicinin konut finansmanı kuruluşuna borçlandığı 

toplam miktarı önceden ödemesi ya da bir ya da birden çok ödemeyi vadesinden 

önce yapması durumunda konut finansman kuruluşu tarafından faiz ve komisyon 

indirimi yapılması gerekmektedir. Sabit faizli konut finansman sözleşmelerinde, 

tüketicinin erken ödemede bulunması durumunda, erken ödenen miktar üzerinden en 

fazla %2 erken ödeme cezası ödemesi öngörülmüştür. 

 

TKHK’da sona erme ile ilgili herhangi bir hüküm olmaması sebebi ile konut 

finansman sözleşmeleri için BK’nın genel hükümlerinin uygulaması kaçınılmazdır. 

Bu kapsamda konut finansman sözleşmesinin sona ermesi, sözleşmeden veya 

kanundan doğan sona erme hakkının kullanılması ile gerçekleşecektir. Sona erme 

hakkının kullanılması haklı bir sebebe dayandırılması şartı ile geçerlidir. Bu hakların 

haksız kullanan taraf, doğurduğu zararlar sebebi ile sözleşmenin diğer tarafına karşı 

sorumlu tutulacaktır. 

 

Konut finansman sözleşmelerine ilişkin Yargıtay içtihadı henüz oluşmamıştır. Buna 

karşın, tarafların arasındaki tüketici kredisi ilişkisini temel alır isek, tarafların kötü 

ifasına, sözleşmede haksız şartların bulunmasına, yürütülen faize ve ayıplı mallara 
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ilişkin uyuşmazlıkların doğması söz konusu olabilecektir. Bu sözleşmenin TKHK 

kapsamında yürütülmesi sebebi ile taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde 

Tüketici Mahkemeleri yetkili olacaktır. 

 

Konut finansman sözleşmelerinde en sık rastlanılacak uyuşmazlık ise tüketicinin 

kötü ifası ile kredi taksitlerini ödemede temerrüde düşmesi halidir. 5582 sayılı Kanun 

tüketicinin temerrüdünden bahsedilebilmesi için “tüketicinin birbirini izleyen en az 

iki ödemede temerrüde düşmesi” ve “konut finansmanı kuruluşunun en az bir ay 

süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması” şartı getirmiştir. Bu hüküm 

tüketiciye geri ödemeleri düzene sokmak için 3 aylık süre tanımaktadır. Buna karşı, 

aynı Kanun öncelikle ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapılması 

zorunluluğunu kaldırmıştır. Böylelikle konut finansman kuruluşuna ipoteğin paraya 

çevrilmesi veya haciz yolu ile alacağını elde etme hakkı tanımıştır. 

 

Konut finansman sözleşmesi hukukumuzda çok yeni bir sözleşme tipidir. Konut satın 

alınımına ilişkin finansman sağlama işlemlerinin TKHK kapsamına alınması tüketici 

hakları açısından önemli bir ilerleme olmuştur.  Fakat konut finansman sistemi bir 

taraftan tüketicileri konut satın alımıno teşvik etmeyi amaçlarken diğer taraftan konut 

finansman fonlarını da ülkemize çekmeyi amaçlamaktadır. Bu sebeple konut 

finansman sözleşmeler için öngörülen hükümlerin bir kısmı tüketiciyi korumaya 

yönelik hükümler olmakla birlikte bir kısmı da tüketici aleyhine hükümler 

içermektedir. Şüphesiz 5582 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesi ile konut ve konut 

finansman sektöründe hızlı bir büyüme gerçekleşmiştir. Ancak konut finansman 

sözleşmelerinin, konut finansman sistemi ile hedeflenen amaçlar için yeterliliği uzun 

vadede görülecektir. 
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