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Abstract 

The law no.4077 on the protection of the consumer, published 1995, the 
arbitration committee for consumer problems was created as a solution for 
the consumers who encounter problems with the service or production they 
have bought. According to the latest figures, 561.576 consumers applied to 
the committee in a year. The figures indicate that consumers consider the 
arbitration committee as a solution to their problems. Therefore, it is of great 
importance that the committee should work in an efficient and operative 
way.  
The purpose of this study is to identify the problems that occurred during 
the application of the committee in terms of Consumer Arbitration 
Committee employees. Within this framework, the research was conducted 
on 190 consumers who applied Consumer Arbitration Committee in Istanbul 
between 1-30 April 2019, singel days of the week (Monday- Wednesday-
Friday) and agreed to participated in the research. In the research, The data 
obtained regarding the knowledge levels and opinions of consumers were 
evaluated in terms of the education level of consumers. In the analysis of the 
difference between two categorical variables, “Chi-Square Analysis” method 
was applied by using SPSS 23.0 package program.  
In the study; problems were identified in terms of consumers, such as the 
consumer knowledge level regarding consumer legislation and consumer 
arbitration, relations with the consumer arbitration committee and decision-
making time of consumer arbitration committees in the application of 
Consumer Arbitration Committee; suggestions were made regarding the 
problematic situations. 
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Özet 

1995 yılında yayımlanan 4077 sayılı Tüketicinin Koruması Hakkında 
Kanunla, Tüketicilerin satın aldıkları ürün veya hizmetlerle ilgili sorun 
yaşadıklarında bir çözüm yolu olarak Tüketici Hakem Heyetleri müessesesi 
ihdas edilmiştir. Son yayımlanan rakamlara göre, Tüketici Hakem Heyetleri 
bir yılda 561.576 başvuru yapılmıştır. Bu veri göstermektedir ki; tüketiciler 
sorunlarına çözüm yolu olarak Tüketici Hakem Heyetlerini görmektedirler. 
Dolayısıyla Tüketici Hakem Heyeti uygulamasının etkin ve verimli bir şekilde 
işlemesi önem arz etmektedir.  
Bu çalışmanın amacı, Tüketici Hakem Heyeti uygulamasında tüketiciler 
açısından ortaya çıkan sorunların tespit edilmesidir. Bu çerçevede, 
araştırma, İstanbul İlinde bulunan Tüketici Hakem Heyetlerine başvuruda 
bulunan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 190 tüketici üzerinde 
yürütülmüştür. Araştırmada, tüketicilerin THH uygulamalarına ilişkin bilgi 
düzeylerine ve görüşlerine ilişkin veriler , tüketicilerin eğitim düzeyi 
açısından değerlendirilmiş ve iki kategorik değişken arasındaki farklılığın 
analizinde SPSS 23.0 paket programından yararlanılarak “Ki Kare Analizi” 
yöntemi kullanılmıştır. 
Araştırmada; Tüketici Hakem Heyeti uygulamasında, tüketiciler açısından  
tüketici mevzuatı ve Tüketici Hakem Heyeti uygulamalarına ilişkin 
tüketicilerin bilgi düzeyi, Tüketici Hakem Heyeti çalışanları ile ilişkiler ve 
Tüketici Hakem Heyetlerinin karar alma süreleri konularında sorunlar 
bulunduğu saptanmış; sorun teşkil eden durumlara ilişkin önerilere yer 
verilmiştir. 
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1. Giriş 

İnsanoğlu yaşamını devam ettirebilmek için tüketim faaliyetinde bulunmak 
zorundadır; bu bakımdan hayatının tüm evrelerinde tüketicidir (İşler, 
Yarangümelioğlu ve Gümülü, 2014: 79).  

İnsan yaşamı, bebeklik, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık evrelerinden 
oluşmaktadır ve bu hayat evrelerinin her birinde değişiklik gösteren ihtiyaçların 
karşılanması gerekmektedir. Bu nedenle, tüketici olmak, insanın dünyaya gözlerini 
açması ile başlayan ve kapamasına kadar devam eden bir süreçtir (Boz, 2009: 1). 

Bununla birlikte, insanoğlunun tüketim faaliyeti, insanlık tarihinin gelişimi ile çeşit, 
miktar ve amaç olarak da değişikliğe uğramıştır (Hayta, 2009: 147) Nitekim 
insanoğlunun ilk dönemleri, “yaşamak için tüketmek” ve “kendi ürettiğini 
tüketmek” üzerine kurulmuştur. Bu dönemde insanların tüketimi, toprağı işleyerek 
ürettiği ürünler, avladığı hayvanlar, su, barınak, giyecek gibi yaşamını 
sürdürebilmesi için zorunlu ihtiyaçlarından ibaretti. Sadece kendisinin ve ailesinin 
ihtiyaç duyduğu kadar üretmesi ve avlanması tüketimi için yeterli olmaktaydı. 
Ancak zaman içerisinde, insanların toplu yaşamaya başlaması ve çoğalmasıyla 
toplu yaşam kültürü oluşmuş, hayatı kolaylaştırmak amacıyla bazı konularda iş 
bölümü yapılması benimsenmiştir. Bu andan itibaren insanlar, kendi 
ürettiklerinden başka, diğer insanların ürettiklerini de tüketmeye yönelmişlerdir. 
Bu zaman diliminde insanlar, en yakınlardaki topluluklarla alışveriş imkânlarına 
sahiplerdi ve tüketimleri öteden beri bildikleri ürünleri kapsamaktaydı. Tüketimin 
çeşitlenmesi ve değişmesi, insanoğlunun trampa ekonomisini, ardından parayı ve 
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ulaşım araçlarını icat etmesiyle olmuştur. Bilhassa ulaşım imkânlarının artması, 
tüketicilerin yeni ve çeşitli ürünlerle tanışmasını sağlamıştır. Gerçekten de, gelişen 
ulaşım araçları sayesinde, iklim koşulları nedeniyle yaşadığı bölgede yetişmeyen 
ürünleri, kültürel olarak tüketim sepetinde yer almayan (baharatlar gibi) farklı 
ürünleri bilme, edinme ve tüketme imkânına sahip olmuşlardır. Ancak şunu 
belirtmek gerekir ki; sanayi devrimine kadar, üretilen/tüketilen ürünlerin özelliği 
emek-yoğun ürünler olmalarıydı. Dolayısıyla ürünler çeşit ve miktar olarak artsa 
da, insanların kavrayamayacakları ölçüde karmaşık yapıda değillerdi (Tunç, 2015: 
71, Yavuz ve Zavalsız, 2015: 134 ). 

Bu itibarla, sanayi devrimine kadar insanoğlunun gündemine, tüketici sorunları ve 
tüketicinin korunması kavramları gelmemiştir. Zira, insanoğlunun tükettiği 
ürünler basit yapıdaydı ve tüketiciler satın aldıkları ürünlerde genel itibariyle bir 
sorunla karşılaşmıyorlardı  (Aslan, 2016: 31, Tunç, 2015: 71, Babaoğul ve Altıok, 
2007: 28 ). Ancak, 18.yy’da yaşanan sanayi devrimi ile birlikte, piyasaya sunulan 
ürünler tamamen farklı bir hal almıştır. Özellikle bilim ve üretim tekniklerinde 
yaşanan gelişmeler sonucunda, emek-yoğun üretimden teknoloji-yoğun ve seri 
üretime geçilmiş; piyasaya sunulan ürünler hem nitelik hem de nicelik olarak 
artmıştır. Eskiden el emeği kullanılarak uzun sürede üretilen ürünler, artık 
makineler sayesinde, kısa sürede ve tüketicilerin talep ettiğinden çok fazla sayıda 
üretilmeye başlanmıştır. Üretimin kolaylaşması ve miktar olarak artması bunları 
satmak durumunda olan üreticileri, reklam, tanıtım, ilan ve promosyonlar gibi yeni 
pazarlama teknikleri geliştirmeye sevk etmiştir. Üreticiler bu teknikleri kullanarak 
tüketiciyi, ürettikleri her ürünü tüketmeye ikna etmeyi amaçlamışlardır. Diğer 
yandan, teknoloji-yoğun üretimin bir sonucu olarak nitelik bakımından ürünler, 
tüketicilerin anlayamayacağı biçimde karmaşık bir hale gelmiştir. Zira bu dönemde 
eskisinden farklı olarak, ürünler, bir takım işlemlerden geçirilmek, işlenmek ve 
başkalaştırılmak suretiyle üretilmeye başlanmıştır. Bu nedenle, tüketiciler satın 
aldıkları ürünlerin hangi maddeler kullanılarak yapıldığı, özellikleri, ne kadara mal 
edildiği, sağlığa zararlı içeriğe sahip olup olmadığı vb. hususlara ellerindeki 
imkânlarla cevap bulamayacak duruma gelmişlerdir. Özellikle, yoğun teknoloji 
kullanılarak üretilen ürünleri, laboratuvarda analiz etmeden bunlar hakkında bilgi 
sahibi olmaları imkânsız hale gelmiştir. Ancak tüketicilerin – satın aldığı her ürün 
için - böyle bir imkânının ve zamanının bulunmadığı açıktır. Kısaca, sanayi devrimi 
sonrasında tüketici, satın aldığı ürünler konusunda bilgisiz hale gelmiştir. Bu 
duruma, işletmelerin reklam, tanıtım gibi satış teknikleri, işletmelerin ekonomik 
üstünlüğü ve örgütlenmelerinin de eklenmesiyle, tüketiciler mağduriyetler 
yaşamaya başlamıştır  (Ferman, 1993: 17; Aslan, 2016: 17-31, Akipek, 2001: 24-
31).    

20.yy.’a gelindiğinde halen tüketiciyi üreticiler karşısında koruyacak bir 
mekanizma bulunmamaktaydı. Bu durum ilk olarak, ABD’de toplumsal tepkiye yol 
açmış ve ABD halkı tarafından tüketici hareketleri başlatılmıştır. Bu halk 
hareketlerinin oluşturduğu kamuoyu tepkisine ABD başkanı J.F. Kennedy karşılık 
vermiş ve kongreye yaptığı konuşmasında, temel tüketici haklarını ve bu hakların 
yasal olarak korunması gerektiğini dile getirmiştir. 15.03.1962 tarihinde 
gerçekleşen bu konuşma, dünyada çağdaş anlamda tüketicinin korunması 
çalışmalarının başlangıç noktası olarak kabul edilmektedir. ABD’de yaşanan bu 
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süreç sonunda, tüketicilerin haklara sahip olduğu ve bu hakların yasal olarak 
korunması gerektiği fikri benimsenmiştir. Bu bağlamda, öncelikle ABD’de; daha 
sonrasında ise, başta Avrupa kıtası olmak üzere birçok ülkede tüketicinin 
korunmasına yönelik yasal düzenlemeler yapılmıştır (Eymür, 1999: 4-5; Akipek, 
2001: 24-31; Babaoğul, 2007: 3; Babaoğul ve Altıok, 2007: 28). 

Ülkemizde tüketici sorunları ve tüketicinin korunmasına ilişkin çağdaş anlamdaki 
en önemli gelişme, 08.09.1995 tarihinde yürürlüğe giren “4077 sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanun”un (TKHK) yayımlanması olmuştur. Bu Kanunla, farklı 
kanunlarda bulunan tüketici hukukuna ilişkin düzenlemelerin bir araya getirilmiş 
ve tüketici hakları güvence altına alınmıştır (Güler, 2007: 82).  

Şüphesiz bu haklardan en önemlisi; tüketicilerin satın aldıkları mal ve hizmetlerin 
ayıplı olması veya bu mal ve hizmetlerden bekledikleri faydayı sağlayamamaları 
halinde tüketicilere seçimlik haklar sunulması, bu seçimlik haklarını kullanmasının 
engellenmesi halinde, tüketicilerin haklarını arayabilecekleri kurumlar ihdas 
edilmesidir (Çiçek, Cantürk ve Bozova, 2015: 29). 

Bu bağlamda ihdas edilen en önemli kurum Tüketici Hakem Heyetleridir. Tüketici 
Hakem Heyetleri (THH), Tüketici Mahkemelerinin görev yüklerinin azaltılması, 
tüketicilerin hızlı, kolay ve masrafsız olarak sorunlarını çözmeleri için 1995 
yılında, 4077 sayılı Kanunla hukuk sistemimize kazandırılmış bir sorun çözme 
mekanizmasıdır. THH’lere ilişkin düzenlemeler, 1995 yılının dünya şartlarına göre 
hazırlanmış ve 4822 sayılı “4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile “6502 sayılı Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanun”da sınırlı değişiklikler getirilerek 24 yıl gibi uzun bir süredir 
ülkemizde uygulanmaktadır. Ancak aradan geçen süreçte, üretim, tüketim, 
teknoloji ile mal ve hizmetler hızla değişmiş ve gelişmiştir. Dünyada yaşanan bu 
değişim ve gelişim, tüketici kanunlarının yetersiz kalmasına ve tüketicilerin 
ihtiyacını karşılayamamasına neden olmuş; bu nedenle tüketici kanunları sık sık 
gözden geçirilmiş ve kanunların yeniden yapılması söz konusu olmuştur (Fidan, 
2003: 77-80;  Aydoğdu, 2015: 3-5).   

Buradan yola çıkarak, zaman içinde değişen ve gelişen dünya koşullarının THH 
uygulamasına da etkilerinin olabileceği, tüketicilerin karşılaştıkları sorunların 
çözümü noktasında faydalı görevler ifa eden THH uygulamasının, yıllar içerisinde 
tüketiciler açısından çözümlenmesi gereken sorunlara neden olmuş olabileceği 
değerlendirilmiş ve bu amaçla bu araştırma THH uygulamasında tüketiciler 
açısından karşılaşılan sorunların belirlenmesi amacıyla planlanmış ve 
yürütülmüştür. 

2. Araştırmanın Amacı 

THH’ler üzerine yapılan bilimsel çalışmalar ve Ticaret Bakanlığı’nın (TB) verileri 
incelendiğinde tüketicilerin yaşadıkları sorunları çözmek amacıyla en çok tercih 
ettikleri yolun THH’ler olduğu görülmektedir Ticaret Bakanlığının yayınladığı en 
güncel verilere göre, 2018 yılında THH’lerine 561.576 adet başvuru yapılmış; 
önceki yıllardan devreden dosyalarla birlikte söz konusu yılda 569.728 tüketici 
şikâyeti karara bağlanmıştır. Kümülatif toplama bakıldığında, THH’ler kurulduğu 
1995 yılından bu yana 14.000.000 tüketici şikâyetini çözüme kavuşturmuştur.  Bu 
bilgiler ışığında, tüketicilerin sorunlarının çözüm yeri olarak THH’leri gördükleri 
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anlaşılmaktadır (TB, 2019: 168). Bu nedenle, THH uygulamasının sağlıklı bir 
şekilde işlemesi tüketiciler açısından önemlidir. THH çalışanlarının ve tüketicilerin 
THH uygulamasında mevcut duruma ve THH uygulamasına ilişkin görüşlerinin 
incelenmesi; tüketicilerin THH uygulamasına ilişkin tüketici mevzuat bilgi 
düzeyinin tespit edilmesi; uygulamada ortaya çıkan aksaklıkların ortaya konularak 
çözümüne yönelik özellikle kamu sektörü başta olmak özere, özel sektör ve sivil 
toplum güçleri tarafından gerekli tedbirlerin alınması ülkemiz açısından gereklidir. 

Bu kapsamda bu araştırmanın amacı;  

 Tüketicilerin THH uygulamalarına ve THH uygulamasına esas teşkil eden 
mevzuata ilişkin görüşlerinin belirlenmesi, bu verilerin tüketicilerin eğitim 
düzeyleri açısından değerlendirilmesi, 

 Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre THH uygulamalarının 
geliştirilmesi ve etkinliğinin artırılmasına katkı sağlayıcı nitelikte öneriler 
geliştirilmesidir. 

3.Yöntem 

3.1. Araştırmanın Evreni ve Örneklem 

Bu çalışmanın evrenini; İstanbul İlinde bulunan THH’lere başvuru yapan 
tüketiciler oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemi, söz konusu THH’lere 1 -30 
Nisan 2019 tarihleri arasında heyete tekli günlerde (Pazartesi-Çarşamba-Cuma) 
başvuruda bulunan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 190 tüketicidir. 

Araştırmada İstanbul ilinin seçilmesinde; nüfusunun kalabalık olması, yoğun göç 
alması ve en çok tüketim harcamasının yapıldığı yer olması nedenleriyle 
demografik ve sosyo-ekonomik açıdan ülkenin bir sentezi konumunda olması, 
Türkiye’de en çok THH sayısına ve işlem hacmine sahip olan il olması nedeniyle 
temsil yeteneğinin yüksek olması ve benzer bir çalışmanın daha önce yapılmamış 
olması etkili olmuştur. 

3.2. Veri Toplama Yöntemi ve Ölçme Aracı 

Çalışma konusu ile ilgili olarak daha önce yürütülen benzer nitelikte bir çalışmaya 
rastlanılamadığından, güvenirliği test edilmiş bir veri toplama aracına 
ulaşılamamıştır. Bu nedenle, THH uygulamasında tüketiciler açısından uygulamada 
ortaya çıkan sorunlara ilişkin tüketicilerin görüşlerini belirlemek üzere, 
araştırmacılar tarafından mevcut mevzuata ve literatüre dayalı olarak tüketicilerin 
THH uygulamalarına ilişkin bilgi düzeylerini ve görüşlerini THH uygulamalarına 
ilişkin görüşlerini ölçmeye yönelik soru formu hazırlanmıştır.  

Söz konusu soru formu üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, tüketicilerin yaş, 
cinsiyet, meslek, eğitim ve medeni durumlarından oluşan kişisel bilgileri 
kapsamaktadır. İkinci bölümde tüketicilerin, tüketici mevzuatı ile THH 
uygulamalarına ilişkin bilgi düzeyi, üçüncü bölümde ise THH çalışanlarına ve 
THH’lerin karar verme sürecine ilişkin görüşlerini belirlemeyi amaçlayan sorulara 
yer verilmiştir.  

Veriler, hazırlanan soru formlarına bağlı kalınarak tüketicilerle yüz yüze yapılan 
görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Tüketicilerden kendilerine yöneltilen sorular 
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karşısında kendi görüş ve düşüncelerini yansıtan veya buna en yakın seçeneği 
işaretlemeleri istenilmiştir.   

3.3.Verilerin Değerlendirilmesi ve Analizi 

Araştırmada, tüketicilerin THH uygulamalarına ilişkin bilgi düzeylerine ve 
görüşlerine ilişkin veriler , tüketicilerin eğitim düzeyi açısından değerlendirilmiş 
ve iki kategorik değişken arasındaki farklılığın analizinde SPSS 23.0 paket 
programından yararlanılarak “Ki Kare Analizi” yöntemi kullanılmıştır. 

4. Bulgular  

Tüketicilere “Tüketicilerin Tüketici Hakem Heyetlerinin Uygulamalarına İlişkin 
Bilgi Düzeyi ve Görüşlerini Ölçmeye Yönelik Soru Formu” aracılığıyla 14 soru 
yöneltilmiştir.  

Bu kapsamda, birinci bölümde tüketicilerin cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, medeni 
durum ve mesleki durumlarını ortaya koyan betimsel bulgulara yer verilmiş; ikinci 
bölümünde “tüketicilerin tüketici mevzuatına ve THH uygulamalarına ilişkin bilgi 
düzeyleri”ni belirlemeye yönelik 9 soru, üçüncü bölümünde “tüketicilerin tüketici 
mevzuatına ve THH uygulamalarına ilişkin görüşleri”ni belirlemeye yönelik 5 soru 
yöneltilmiş ve sonuçlar gruplar halinde verilmiştir. 

4.1. Tüketicilere İlişkin Betimsel Bulgular 

Araştırma kapsamındaki tüketicilerin % 61,1’i “kadın”, % 38,9’u “erkek”tir.  

Katılımcılar arasında “ilkokul ve daha az” eğitim düzeyinde olanlar % 10,0; 
“ortaokul” eğitim düzeyinde olanlar % 21,1; “lise” eğitim düzeyinde olanlar %35,2 
ve “lisans ve üstü” eğitim düzeyinde olanlar ise % 33,7 oranındadır. 

Katılımcıların medeni durumlarına ilişkin dağılımları incelendiğinde ise “bekâr” 
olanların % 38,4, “evli” olanların % 61,6 oranında olduğu görülmektedir.  

Araştırmaya katılanlar arasında “25-34” yaş aralığında olanların % 26,9 ile en 
yüksek oranda olduğu, bunu sırasıyla “35-44” (% 22,1), “55-64” (% 18,9), ”45-54” 
(% 17,4), “18-24” (% 14,7) yaş grubunda olanların izlediği bulunmuştur. 

Mesleklerine göre katılımcılar incelendiğinde ise, “memur” olanların % 35,8, 
“serbest meslek” sahiplerinin % 24,2, “işçi” olanların % 12,1, “emekli” olanların % 
10,5,  “ev hanımı” olanların % 8,4, “öğrenci” olanların %7,4, esnaf-tacir-işveren 
olanların ise % 1,6 oranında olduğu görülmektedir. 

4.2. Tüketicilerin Tüketici Mevzuatına ve Tüketici Hakem Heyeti 
Uygulamalarına İlişkin Bilgi Düzeylerine Ait Bulgular 

Bu bölümde, tüketici mevzuatına ve THH uygulamalarına ilişkin tüketicilerin bilgi 
düzeylerinin belirlenmesine çalışılmıştır.  

Bu amaçla, tüketicilere “THH’lere başvurunun usulü, şekli, başvuru yolları ve 
başvuru için yetkili THH” konusunda 3; “THH’lere başvuru için belirlenen parasal 
sınırlar” konusunda 3; “THH kararlarının icrası” konusunda 1; “THH’lerin bilirkişi 
ve tebligat masraflarını ödeyecek taraf” konusunda 1 ve “THH mevzuatı ve THH 
uygulamaları” konusunda 1 olmak üzere toplam 9 soru yöneltilmiş ve sonuçlar 
gruplar halinde verilmiştir. 
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4.2.1. Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurunun Usulü, Şekli, Başvuru Yolları 
İle Başvuru İçin Yetkili Tüketici Hakem Heyeti Konularında Tüketicilerin 
Bilgi Düzeylerine Ait Bulgular 

Bu bölümde, birinci soruda tüketicilere, THH’lere başvurunun usulü ve şekli (yazılı 
dilekçe, dilekçede ad soyadı, TC kimlik numarası ve iletişim adresinin bulunması, 
dilekçeye fiş, fatura vb. eklenmesi) konusunda bilgi sahibi olup olmadıkları 
sorulmuştur.  

Katılımcıların % 62,1’i THH’lere başvurunun usulü ve şekli hakkında bilgi sahibi 
olduğunu, % 37,9’u ise bilgi sahibi olmadığını belirtmiştir. Konu eğitim düzeyleri 
açısından incelendiğinde, lisans ve üstü düzeyde eğitime sahip katılımcıların % 
92,2 ile en yüksek oranda THH’lere başvurunun usulü ve şekli hakkında bilgi sahibi 
olduğu, bu oranın lise düzeyinde eğitim seviyesine sahip olanlarda % 67,2, 
ortaokul düzeyinde eğitim seviyesine sahip olanlarda % 27,5, ilkokul ve daha az 
düzeyde eğitim seviyesine sahip olanlarda % 15,8 olduğu görülmektedir (Tablo 1). 
Diğer bir deyişle katılımcıların eğitim düzeyi arttıkça, THH’lere başvurunun usulü 
ve şekli hakkındaki bilgi düzeyleri artmaktadır (p<0,001). 

İkinci soruda, tüketicilerin THH’lere başvuru yolları konusunda bilgi düzeylerini 
belirlemek amacıyla, katılımcılardan “THH’lere elden, posta yoluyla veya 
elektronik ortamda e-devlet kapısı üzerinden TUBİS aracılığıyla başvuru 
yapılabilir” ifadesini “doğru” veya “yanlış” şıklarından birisini seçerek 
cevaplamaları istenilmiştir. Bu ifade doğru bir ifadedir. 

Katılımcıların % 60,0’ı THH’lere başvuru yolları hakkında yöneltilen soruya doğru 
cevap verirken, % 40,0’ının yanlış cevap verdiği görülmüştür. Bu soruya en yüksek 
oranda (% 78,1) doğru cevap verenlerin lisans ve üstü düzeyde eğitime sahip olan 
katılımcılar olduğu görülmüştür. Aynı soruya, lise düzeyinde eğitime sahip 
olanların %70,1, ortaokul düzeyinde eğitime sahip olanların %30,0 oranında doğru 
cevap verdiği bulunmuştur. Bu soruya en düşük oranda (%26,3) doğru cevap 
verenlerin ise ilkokul ve daha az düzeyde eğitime sahip olduğu görülmüştür (Tablo 
1). Dolayısıyla eğitim düzeyi arttıkça, THH’lere başvuru yollarına ilişkin bilgi 
düzeyleri artmaktadır (p<0,001). 

Üçüncü soruda, tüketicilerin, sorun yaşadıklarında müracaat edecekleri yer 
bakımından yetkili THH’ler konusundaki bilgi düzeylerini ölçmek amacıyla, 
katılımcılardan “satın aldığım mal ve hizmetle ilgili sorun yaşamam durumunda, 
ikametgâhımın bulunduğu veya tüketici işlemini gerçekleştirdiğim mağazanın 
bulunduğu yerdeki THH’ye başvuru yapabilirim” ifadesini “doğru” veya “yanlış” 
şeklinde değerlendirmeleri istenmiştir. Bu ifade doğru bir ifadedir. 

Katılımcıların % 52,1’i yetki açısından şikâyet başvurusunu yapabilecekleri THH 
konusunda yöneltilen soruya doğru cevap verirken, % 47,9’unun yanlış cevap 
verdiği görülmüştür. Bu soruya en yüksek oranda (% 64,2) doğru cevap verenlerin 
lise düzeyinde eğitime sahip olanlar olduğu, ardından sırasıyla %59,4 oranda 
lisans ve üstü, %35,0 oranında ortaokul düzeyinde eğitime sahip olanlar olduğu, en 
düşük oranda (% 21,1) doğru cevap verenlerin ise ilkokul ve daha az düzeyde 
eğitime sahip olduğu (p<0,005) görülmektedir (Tablo 1).   
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Tablo 1: Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurunun Usulü, Şekli, Başvuru Yolları İle Başvuru 
İçin Yetkili Tüketici Hakem Heyeti Konularında Tüketicilerin Bilgi Düzeyleri 

Öğrenim Düzeyi 

Tüketici Hakem Heyetlerine başvurunun usulü ve şekli hakkında 
bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyor musunuz? 

Evet Hayır Toplam 
N % N % N % 

İlkokul ve daha az 3 15,8 16 84,2 19 100,0 
Ortaokul 11 27,5 29 72,5 40 100,0 

Lise 45 67,2 22 32,8 67 100,0 
Lisans ve Üstü 59 92,2 5 7,8 64 100,0 

Toplam 118 62,1 72 37,9 190 100,0 
X2= 63,009, p<0,001 

Öğrenim Düzeyi 

Tüketici Hakem Heyetine, elden, posta yoluyla veya elektronik 
ortamda e-devlet kapısı üzerinden TUBİS ile başvuru yapılabilir. 

Sizce bu ifade doğru mudur? 
Doğru Yanlış Toplam 

N % N % N % 
İlkokul ve daha az 5 26,3 14 73,7 19 100,0 

Ortaokul 12 30,0 28 70,0 40 100,0 
Lise 47 70,1 20 29,9 67 100,0 

Lisans ve Üstü 50 78,1 14 21,9 64 100,0 
Toplam 114 60,0 76 40,0 190 100,0 

X2= 35,618, p<0,001 

Öğrenim Düzeyi 

Satın aldığım mal ve hizmetle ilgili sorun yaşamam durumunda, 
ikametgâhımın bulunduğu veya tüketici işlemini 

gerçekleştirdiğim mağazanın bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem 
Heyetine başvuru yapabilirim. Sizce bu ifade doğru mudur? 

Doğru Yanlış Toplam 
N % N % N % 

İlkokul ve daha az 4 21,1 15 78,9 19 100,0 
Ortaokul 14 35,0 26 65,0 40 100,0 

Lise 43 64,2 24 35,8 67 100,0 
Lisans ve Üstü 38 59,4 26 40,6 64 100,0 

Toplam 99 52,1 91 47,9 190 100,0 
X2= 17,300, p<0,005 

4.2.2. Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru İçin Belirlenen Parasal Sınırlar 
Konusunda Tüketicilerin Bilgi Düzeylerine Ait Bulgular 

Bu bölümde, birinci soruda, tüketici uyuşmazlıklarında THH’lere başvuru 
yapılabilmesinin temel koşullarından birisi olan tüketici işleminin parasal üst sınırı 
konusunda tüketicilerin bilgi düzeylerinin belirlenmesine çalışılmıştır. Bu 
çerçevede, katılımcılardan “satın aldığım mal ve hizmetin parasal değeri ne olursa 
olsun THH’lere başvuru yapabilirim” ifadesi yöneltilerek bu ifadeye “doğru” veya 
“yanlış” yönünde görüş bildirmeleri istenmiştir. Bu ifade yanlış bir ifadedir.  

Katılımcıların sadece %28,4’ü soruyu doğru cevaplarken (yanlış şıkkını 
işaretlerken), % 71,6 oranındaki çoğunluk soruyu yanlış cevaplamıştır (doğru 
seçeneğini işaretlemiştir). Konu eğitim düzeyleri açısından incelendiğinde, lisans 
ve üstü düzeyde eğitime sahip katılımcıların % 46,9’unun, lise düzeyinde eğitime 
sahip olanların % 22,4’ünün, ortaokul düzeyinde eğitime sahip olanların % 



Journal of Current Research on Social Sciences, 2019, 9 (4), 67-88.  75 
 

17,5’inin, ilkokul ve daha za  düzeyde eğitime sahip olanların % 10,5’inin soruya 
doğru cevap verebildiği görülmektedir (Tablo 2). Araştırmaya katılanların eğitim 
düzeyi arttıkça, THH’lere başvuru için parasal sınır olduğunu bilenlerin oranı da 
artmaktadır (p<0,005). 

Üçüncü soruda, THH’lere başvuru için belirlenen parasal sınırın yetkili kurum 
(Ticaret Bakanlığı) tarafından her yıl için yeniden değerleme oranında arttırılarak 
uygulandığı konusunda tüketicilerin bilgi düzeylerini ölçmek amacıyla, 
katılımcılardan “Tüketici Hakem Heyetlerine tüketicilerin başvuru yapabileceği 
parasal sınır, yetkili kurum tarafından her yıl için özel olarak belirlenir” ifadesini 
“doğru” veya “yanlış” şıklarından birisini işaretleyerek değerlendirmeleri 
istenmiştir. Bu ifade doğru bir ifadedir. 

Her üç katılımcıdan sadece birisinin(% 34,2) ifadenin doğru olduğu yönünde görüş 
bildirdiği, diğer bir deyişle konu hakkında bilgi sahibi olduğu, üç katılımcıdan 
ikisinin ise (%65,8) bilgi sahibi olmadığı bulunmuştur. Katılımcıların eğitim 
düzeyleri açısından konu incelendiğinde ise, lisans ve üstü eğitim düzeyine sahip 
katılımcıların yarısından fazlasının (%51,6) THH’lere başvuruya ilişkin parasal 
sınırın her yıl için belirlendiği konusunda bilgi sahibi olduğu görülmüştür. Bununla 
birlikte, lise düzeyinde eğitime sahip olanların %35,8’inin, ortaokul düzeyinde 
eğitime sahip olanların %15,0’inin, ilkokul düzeyinde eğitime sahip olanların 
%10,5’inin konuya ilişkin bilgisinin olduğu anlaşılmıştır (Tablo 2). Katılımcıların 
eğitim düzeylerinin artmasına paralel olarak konuya ilişkin bilgi düzeyleri de 
artmaktadır (p< 0,001). 

Üçüncü olarak katılımcılara, THH’lere başvuru konusunda 2019 yılı için belirlenen 
parasal sınırları bilip bilmedikleri sorulmuştur. Katılımcılardan söz konusu parasal 
sınırı biliyorlarsa “evet”; bilmiyorlarsa “hayır” seçeneğini işaretlemeleri 
istenilmiştir. 

Soruya verdikleri cevaplardan, katılımcıların sadece % 5,8’inin THH’lere 
başvuruda 2019 yılı için belirlenen parasal sınırı bildiği, % 94,2’sinin ise bilmediği 
anlaşılmıştır. Tüm eğitim düzeylerinde katılımcıların konu hakkındaki bilgi 
düzeylerinin oldukça düşük olduğu; ancak eğitim düzeyi arttıkça konuya ilişkin 
bilgi sahibi olanların oranının da arttığı görülmektedir (Tablo 2). 
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Tablo 2: Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru İçin Belirlenen Parasal Sınırlar Konusunda 
Tüketicilerin Bilgi Düzeyleri   

Öğrenim Düzeyi 

Satın aldığım mal ve hizmetin parasal değeri ne olursa olsun 
Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapabilirim. Sizce bu ifade 

doğru mudur? 
Doğru Yanlış Toplam 

N % N % N % 
İlkokul ve daha az 17 89,5 2 10,5 19 100,0 

Ortaokul 33 82,5 7 17,5 40 100,0 
Lise 52 77,6 15 22,4 67 100,0 

Lisans ve Üstü 34 53,1 30 46,9 64 100,0 
Toplam 136 71,6 54 28,4 190 100,0 

X2= 17,248, p<0,005 

Öğrenim Düzeyi 

Tüketici Hakem Heyetlerine tüketicilerin başvuru yapabileceği 
parasal sınır, yetkili kurum tarafından her yıl için özel olarak 

belirlenir. Sizce bu ifade doğru mudur? 
Doğru Yanlış Toplam 

N % N % N % 
İlkokul ve daha az 2 10,5 17 89,5 19 100,0 

Ortaokul 6 15,0 34 85,0 40 100,0 
Lise 24 35,8 43 64,2 67 100,0 

Lisans ve Üstü 33 51,6 31 48,4 64 100,0 
Toplam 65 34,2 125 65,8 190 100,0 

X2= 19,933, p<0,001 

Öğrenim Düzeyi 

Tüketici Hakem Heyetlerine başvuruda 2019 yılı için belirlenen 
parasal sınırları biliyor musunuz? 

Evet Hayır Toplam 
N % N % N % 

İlkokul ve daha az 0 0,0 19 100,0 19 100,0 
Ortaokul 2 5,0 38 95,0 40 100,0 

Lise 4 6,0 63 94,0 67 100,0 
Lisans ve Üstü 5 7,8 59 92,2 64 100,0 

Toplam 11 5,8 179 94,2 190 100,0 
X2 Uygulanamamıştır. 

4.2.3.Tüketici Lehine Kesinleşen Tüketici Hakem Heyeti Kararlarının 
Uygulanması Konusunda Tüketicilerin İcra Dairelerine Müracaat Hakkının 
Bilinirliği Hususunda Tüketicilerin Bilgi Düzeylerine Ait Bulgular 

THH kararlarının tüketici lehine kesinleşmesi halinde, kararın satıcı/sağlayıcı 
tarafından derhal uygulanması gerekmektedir. THH’nin tüketici lehine verdiği 
kararın kesinleşmesine rağmen satıcı/sağlayıcı tarafından uygulanmaması 
durumunda tüketicilerin icra yoluna başvurarak THH kararının uygulanmasını 
isteme hakları bulunmaktadır.  

Bu bölümde, tüketicilerin söz konusu hakları konusundaki bilgi düzeylerinin 
belirlenmesine çalışılmıştır. Bu çerçevede, katılımcılardan, “THH’lerin lehime aldığı 
kararların uygulanmaması halinde icra dairelerine başvuruda bulunabilirim” 
ifadesini “doğru” veya “yanlış” şıklarından birisini işaretleyerek değerlendirmeleri 
istenmiştir. Bu ifade doğru bir ifadedir. 
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Katılımcıların sadece dörtte biri (% 23,7) “THH’lerin lehime aldığı kararların 
uygulanmaması halinde icra dairelerine başvuruda bulunabilirim” ifadesini doğru 
olarak değerlendirmiştir. Diğer bir deyişle katılımcıların sadece dörtte biri konu 
hakkında bilgi sahibidir. Konu katılımcıların eğitim düzeyleri açısından 
değerlendirildiğinde, eğitim düzeyi arttıkça, THH’lerin tüketicinin lehine aldığı 
kararların uygulanmaması halinde icra dairelerine başvuruda bulunulabileceğini 
bilen tüketicilerin oranı da artmaktadır (p<0,001) (Tablo 3). 

Tablo 3: Tüketici Lehine Kesinleşen Tüketici Hakem Heyeti Kararlarının Uygulanması 
Konusunda Tüketicilerin İcra Dairelerine Müracaat Hakkının Bilinirliği Hususunda 

Tüketicilerin Bilgi Düzeyleri 

Öğrenim Düzeyi 

Tüketici Hakem Heyetinin lehime aldığı kararların 
uygulanmaması halinde icra dairelerine başvuruda 

bulunabilirim. Sizce bu ifade doğru mudur? 
Doğru Yanlış Toplam 

N % N % N % 
İlkokul ve daha az 1 5,3 18 94,7 19 100,0 

Ortaokul 3 7,5 37 92,5 40 100,0 
Lise 16 23,9 51 76,1 67 100,0 

Lisans ve Üstü 25 39,1 39 60,9 64 100,0 
Toplam 45 23,7 145 76,3 190 100,0 

X2= 17,739, p<0,001 

4.2.4. Tüketici Hakem Heyetlerinin Bilirkişi ve Tebligat Masraflarını 
Ödeyecek Taraf Hususunda Tüketicilerin Bilgi Düzeylerine Ait Bulgular 

THH’lerin gerçekleştirdiği bilirkişi ve tebligat harcamalarının hiç bir şart altında 
tüketiciler tarafından ödenmeyeceği yasa ile güvence altına alınmıştır. 6502 sayılı 
TKHK’nın 70/7’nci maddesine göre, tüketici aleyhine verilen kararlarda tebligat ve 
bilirkişi ücretlerinin Ticaret Bakanlığınca karşılanacağı, tüketici lehine verilen 
kararlarda ise satıcı/sağlayıcı tarafından ödeneceği belirtilmektedir.  

Bu itibarla, tüketicilerin konuya ilişkin bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla, 
katılımcılara “THH bilirkişi ve tebligat ücretleri tüketici tarafından ödenir” ifadesi 
yöneltilerek “doğru” veya “yanlış” şıklarından birisini işaretleyerek görüşlerini 
bildirmeleri istenmiştir. Bu ifade yanlış bir ifadedir. 

Katılımcıların % 58,9’unun konu hakkında bilgi sahibi olmadığı, sadece % 41,1’inin 
bilgi sahibi olduğu bulunmuştur. Konu eğitim düzeyleri açıdan incelendiğinde, 
konu hakkında bilgi sahibi olanların oranının lisans ve üstü eğitim düzeyindeki 
katılımcılarda (%64,1) diğer eğitim düzeyindeki katılımcılardan yüksek olduğu 
(lise: % 44,8; ortaokul: % 15,0; ilkokul ve daha az: % 5,3), eğitim düzeyi azaldıkça 
konu hakkında bilgi sahibi olanların oranının da azaldığı bulunmuştur (p< 0,001) 
(Tablo 4). 
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Tablo 4: Tüketici Hakem Heyetlerinin Bilirkişi ve Tebligat Masraflarını Ödeyecek Taraf 
Hususunda Tüketicilerin Bilgi Düzeyleri   

Öğrenim Düzeyi 

Tüketici Hakem Heyetleri bilirkişi ve tebligat ücretleri tüketici 
tarafından ödenir. Sizce bu ifade doğru mudur? 

Doğru Yanlış Toplam 
N % N % N % 

İlkokul ve daha az 18 94,7 1 5,3 19 100,0 
Ortaokul 34 85,0 6 15,0 40 100,0 

Lise 37 55,2 30 44,8 67 100,0 
Lisans ve Üstü 23 35,9 41 64,1 64 100,0 

Toplam 112 58,9 78 41,1 190 100,0 
X2= 35,537, p<0,001 

4.2.5. Tüketici Mevzuatı ve Tüketici Hakem Heyeti Uygulamaları Konusunda 
Tüketicilerin Bilgi Düzeylerine Ait Bulgular 

Bu bölümde, tüketicilerin, tüketici mevzuatı ve THH uygulamaları hakkında bilgi 
sahibi olup olmadıklarını belirlemek amacıyla, katılımcılardan “tüketici mevzuatı 
(6502 sayılı Kanun, yönetmelikler, THH uygulamaları vs.) hakkında yeterince bilgi 
sahibi olduğunuzu düşünüyor musunuz?” sorusunu cevaplamaları istenmiştir.  

Katılımcıların sadece % 21,6’sı tüketici mevzuatı ve THH uygulamaları hakkında 
bilgi düzeylerini yeterli gördüklerini belirtirken, %78,4’ü gibi yüksek bir oranda 
çoğunluğu bilgi düzeylerini yeterli görmediklerini belirtmişlerdir. Konu 
katılımcıların eğitim düzeyleri açısından incelendiğinde, tüm eğitim düzeyindeki 
katılımcılar arasında, tüketici mevzuatı hakkında bilgi sahibi olduğunu 
belirtenlerin oranı, bilgi sahibi olmadığını belirtenlerin oranından düşüktür (Tablo 
5). Tüketici mevzuatına ilişkin bilgi düzeyini yeterli olarak değerlendirenlerin 
oranı eğitim düzeyi arttıkça artmakla birlikte, katılımcıların eğitim düzeyleri 
açısından konuya ilişkin bilgi düzeyleri arasındaki farklılık istatistiksel açıdan 
önemsizdir (p>0,05). 

Tablo 5: Tüketici Mevzuatı ve Tüketici Hakem Heyeti Uygulamaları Konusunda 
Tüketicilerin Bilgi Düzeyleri   

Öğrenim Düzeyi 

Tüketici mevzuatı (6502 sayılı Kanun, yönetmelikler, Tüketici 
Hakem Heyeti uygulamaları vs.) hakkında yeterince bilgi sahibi 

olduğunuzu düşünüyor musunuz? 
Evet Hayır Toplam 

N % N % N % 
İlkokul ve daha az 1 5,3 18 94,7 19 100,0 

Ortaokul 7 17,5 33 82,5 40 100,0 
Lise 15 22,4 52 77,6 67 100,0 

Lisans ve Üstü 18 28,1 46 71,9 64 100,0 
Toplam 41 21,6 149 78,4 190 100,0 

X2= 5,029, p>0,05 

4.3. Tüketicilerin Tüketici Mevzuatına ve THH Uygulamalarına İlişkin 
Görüşlerine Ait Bulgular 

Bu bölümde, tüketicilerin, THH çalışanlarına ve THH’lerin karar verme sürelerine 
ilişkin görüşlerinin belirlenmesine çalışılmıştır. Bu amaçla, tüketicilere “THH 
çalışanlarının tüketici mevzuatı bilgisi ve tüketicilerle iletişimi” konusunda 3; 
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“THH’lerin karar verme süreleri” konusunda 2 olmak üzere 5 soru yöneltilmiş ve 
sonuçlar gruplar halinde verilmiştir.  

4.3.1. Tüketici Hakem Heyeti Çalışanlarının Tüketici Mevzuatı Bilgisi ve 
Tüketicilerle İletişimi Konularında Tüketicilerin Görüşleri 

Bu bölümde, birinci soruda katılımcılardan, THH çalışanlarının tüketici mevzuatı 
alanındaki bilgisini yeterli bulup bulmadıklarına ilişkin görüşlerini belirtmeleri 
istenilmiştir. Katılımcıların % 55,8’i THH çalışanlarının tüketici mevzuatı 
konusunda bilgisini yeterli bulduğu yönünde görüş bildirirken, % 44,2’si yeterli 
bulmadığı yönünde görüş bildirmiştir. Konu katılımcıların eğitim düzeyleri 
açısından değerlendirildiğinde, ilkokul ve daha az eğitim düzeyine sahip 
katılımcıların tamamı (%100,0) THH çalışanlarının tüketici mevzuatı bilgisinin 
yeterli olduğu yönünde görüş bildirirken, bu oranın ortaokul eğitim düzeyinde 
%75,0, lise eğitim düzeyinde % 52,2, lisans ve üstü eğitim düzeyinde ise %34,4 
olduğu gözlemlenmiştir (Tablo 6). Diğer bir deyişle, eğitim düzeyi arttıkça 
THH’lerde görevli personelin tüketici alanındaki mevzuat bilgisinin yeterli 
olduğunu düşünenlerin oranı azalmaktadır (p<0,001). 

İkinci soruda, katılımcılardan, THH çalışanlarının tüketiciyle olumlu iletişim kurup 
kurmadıklarına ilişkin görüşlerini belirtmeleri istenilmiştir. Katılımcıların 
%62,1’inin THH’lerde görevli personelin tüketici ile iletişiminin olumlu, 
%37,9’unun ise olumsuz olduğu yönünde görüş belirttiği gözlemlenmiştir. Eğitim 
düzeyleri açısından incelendiğinde ise, Tablo 40’ta görüldüğü gibi, THH 
çalışanlarının tüketiciyle iletişimini olumlu bulanların oranı, ilkokul ve daha az 
eğitim düzeyine sahip katılımcılarda %94,7; ortaokul eğitim düzeyindeki 
katılımcılarda % 72,5; lise eğitim düzeyindeki katılımcılarda % 58,2; lisans ve üstü 
eğitim düzeyindeki katılımcılarda %50,0’dir (Tablo 6). Eğitim düzeyi arttıkça, THH 
personelinin tüketici ile olan ilişkisini olumlu olarak değerlendirenlerin oranı da 
azalmaktadır (p<0,005). 

Bu bölümde son olarak, katılımcılardan, THH çalışanlarının tüketicileri yeterli 
seviyede bilgilendirip bilgilendirmedikleri konusundaki görüşlerini belirtmeleri 
istenilmiştir.  

Katılımcıların yarısından fazlası (%55,3) THH çalışanlarının tüketicileri yeterince 
bilgilendirdiği, yarısından daha az bir kısmının ise (%44,7) yeterince 
bilgilendirmediği yönünde görüş bildirdikleri saptanmıştır. Eğitim düzeyleri 
açısından konu incelendiğinde, ilkokul ve daha az eğitim düzeyine sahip 
katılımcıların tamamı (%100,0) tüketiciyi bilgilendirme konusunda THH 
çalışanlarını yeterli görürken, bu oranın ortaokul eğitim düzeyine sahip 
katılımcılarda %72,5; lise eğitim düzeyine sahip katılımcılarda %56,7; lisans ve 
üstü eğitim düzeyine sahip katılımcılarda ise % 29,7 olarak gerçekleştiği 
bulunmuştur (Tablo 6). Eğitim düzeyi arttıkça, THH’lerde görevli personelin 
tüketiciyi yeterince bilgilendirdiğini düşünenlerin oranı azalmaktadır (p<0,001). 
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Tablo 6: Tüketici Hakem Heyeti Çalışanlarının Tüketici Mevzuatı Bilgisi ve Tüketicilerle 
İletişimi Konularında Tüketicilerin Görüşleri 

Öğrenim Düzeyi 

Tüketici Hakem Heyetinde görevli personelin tüketici alanındaki 
bilgisinin yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? 

Evet Hayır Toplam 
N % N % N % 

İlkokul ve daha az 19 100,0 0 0,0 19 100,0 
Ortaokul 30 75,0 10 25,0 40 100,0 

Lise 35 52,2 32 47,8 67 100,0 
Lisans ve Üstü 22 34,4 42 65,6 64 100,0 

Toplam 106 55,8 84 44,2 190 100,0 
X2= 33,283, p<0,001 

Öğrenim Düzeyi 

Tüketici Hakem Heyetinde görevli personel tüketiciyle olumlu 
iletişim kurduğunu düşünüyor musunuz? 

Evet Hayır Toplam 
N % N % N % 

İlkokul ve daha az 18 94,7 1 5,3 19 100,0 
Ortaokul 29 72,5 11 27,5 40 100,0 

Lise 39 58,2 28 41,8 67 100,0 
Lisans ve Üstü 32 50,0 32 50,0 64 100,0 

Toplam 118 62,1 72 37,9 190 100,0 
X2= 14,850, p<0,005 

Öğrenim Düzeyi 

Tüketici Hakem Heyetinde görevli personel tüketiciyi yeterli 
seviyede bilgilendirmekte midir? 

Evet Hayır Toplam 
N % N % N % 

İlkokul ve daha az 19 100,0 0 0,0 19 100,0 
Ortaokul 29 72,5 11 27,5 40 100,0 

Lise 38 56,7 29 43,3 67 100,0 
Lisans ve Üstü 19 29,7 45 70,3 64 100,0 

Toplam 105 55,3 85 44,7 190 100,0 
X2= 37,178, p<0,001 

4.3.2. Tüketici Hakem Heyetlerinin Karar Verme Sürelerine İlişkin 
Tüketicilerin Görüşleri 

Bu bölümde, birinci soruda katılımcılardan, THH’lerin karar verme sürelerine 
ilişkin görüşlerini belirtmeleri istenilmiştir. Katılımcıların büyük çoğunluğu (% 
88,4) THH’lerin karar verme sürelerinin uzun olduğu yönünde görüş bildirirken, 
çok az bir kısmı (% 11,6) bu sürelerin uzun olmadığı yönünde görüş bildirmiştir. 
Eğitim düzeyi açısından konu incelendiğinde, ilkokul ve daha az eğitim düzeyinde 
olan katılımcıların tamamının (%100,0), ortaokul eğitim düzeyinde olanların % 
92,5’inin; lise eğitim düzeyinde olanların %89,6’sının; lisans ve üstü düzeyde 
olanların %81,2’sinin THH’lerin karar verme sürelerini uzun buldukları 
gözlemlenmiştir. Eğitim düzeyi yükseldikçe THH’lerinin karar verme sürelerinin 
uzun olduğunu düşünenlerin oranı azalmakla birlikte, eğitim düzeyi açısından 
konuya ilişkin katılımcıların cevapları arasındaki farklılık istatistiksel olarak 
önemsiz bulunmuştur (p>0,05) (Tablo 7).   
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İkinci soruda, THH’lerin karar verme süreçlerinin uzun olduğu görüşünde olan 
katılımcılara (168 kişi), THH’lerin karar verme sürecinin uzun olmasının, 
tüketicilerin hak aramasını etkisizleştirme durumu sorulmuştur.  

Bu soruya cevap veren 168 kişinin tamamı (%100,0) THH’lerin karar verme 
sürelerinin, tüketicilerin hak aramalarını etkisizleştirdiği yönünde görüş 
bildirmişlerdir (Tablo 7). 

Tablo 7: Tüketici Hakem Heyetlerinin Karar Verme Sürelerine İlişkin Tüketicilerin 
Görüşleri 

Öğrenim Düzeyri 

Tüketici Hakem Heyetlerinde karar verme sürelerinin uzun 
olduğunu düşünüyor musunuz? 

Evet Hayır Toplam 
N % N % N % 

İlkokul ve daha az 19 100,0 0 0,0 19 100,0 
Ortaokul 37 92,5 3 7,5 40 100,0 

Lise 60 89,6 7 10,4 67 100,0 
Lisans ve Üstü 52 81,2 12 18,8 64 100,0 

Toplam 168 88,4 22 11,6 190 100,0 
X2= 6,436, p>0,05 

Öğrenim Düzeyi 

Tüketici Hakem Heyetlerinin karar verme sürelerinin uzun 
olması Tüketicilerin hak aramasını etkisizleştirmekte midir? 

Evet Hayır Toplam 
N % N % N % 

İlkokul ve daha az 19 100,0 0 0,0 19 100,0 
Ortaokul 37 100,0 0 0,0 37 100,0 

Lise 60 100,0 0 0,0 60 100,0 
Lisans ve Üstü 52 100,0 0 0,0 64 100,0 

Toplam 168 100,0 0 0,0 168 100,0 
X2 Uygulanamamıştır. 

5. Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Yapılan araştırmadan elde edilen verilerden, tüketicilerin THH’lere başvurunun 
usulü ve şekli; THH’lere elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda e-devlet 
kapısı üzerinden TUBİS aracılığıyla başvuru yapabilecekleri; tüketici şikâyetlerini 
ikametgâhlarının bulunduğu veya tüketici işlemini gerçekleştirdikleri mağazanın 
bulunduğu yerdeki THH’lere yapabilecekleri konularında genel itibariyle bilgi 
sahibi oldukları bulunmuştur. Tüketicilerin bu konular hakkında bilgi düzeyinin 
oldukça yüksek çıkması şaşırtıcı bir bulgu olarak değerlendirilebilir. Ancak bu 
durum, örneklem olarak belirlenen katılımcıların THH’lere başvuru için gelen veya 
başvuruda bulunan tüketicilerden oluşmasından kaynaklanıyor olabilir. Zira 
katılımcıların, THH’lere müracaat etmeden önce THH’lere nasıl başvuracakları ve 
hangi THH’ye gidecekleri gibi konularda araştırma yapmış olmaları kuvvetle 
muhtemeldir.  

Bununla birlikte, konu eğitim açısından incelendiğinde, “lise” ve  “lisans ve üstü” 
eğitime sahip olanların bilgi düzeylerinin yüksek olduğu görülse de, “ilkokul ve 
daha az” ve “ortaokul” düzeyinde eğitime sahip olanların bu konular hakkında 
yeterince bilgi sahibi olmadıkları görülmektedir. Bu durumun, “lise” ve “lisans ve 
üstü” eğitim düzeyine sahip katılımcıların daha uzun bir eğitim hayatlarının olması 
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ve eğitim süreleri içerisinde, tüketiciye ilişkin konularda eğitici materyallerle 
karşılaşma konusunda daha fazla imkâna sahip olmalarından kaynaklandığı 
düşünülmektedir.  

Araştırmadanelde edinilen sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde, eğitim 
düzeyi arttıkça tüketicilerin araştırma konusuna ilişkin bilgi düzeyinin de genel 
itibariyle arttığı yönündedir. Sadece “tüketici şikâyetlerini ikametgâhlarının 
bulunduğu veya tüketici işlemini gerçekleştirdikleri mağazanın bulunduğu yerdeki 
THH’lere yapabilecekleri” konusunda, “lise” düzeyinde eğitime sahip olanların bilgi 
düzeyinin, “lisans ve üstü” düzeyde eğitime sahip olanlardan düşük oranda bir 
farkla  (%4,8) yüksek olduğu görülmüştür. Oransal olarak küçük bir fark olmasına 
karşın bu durum dikkat çekici olarak değerlendirilmekle birlikte, “lise ve üstü” 
düzeyde eğitim görmüş olanların konu hakkında bilgi sahibi olma oranının, 
“ortaokul ve daha az” düzeyde eğitim görmüş olanlardan oldukça yüksek olması, 
bu konuda da eğitim düzeyinin önemli olduğunu ortaya koymaktadır.  

Bu tespitler çerçevesinde, THH’lere başvurunun usulü, şekli, başvuru yolları ile 
başvuru için yetkili THH konularında, lise ve üstü düzeyde eğitime sahip olanların 
bilgi sahibi olduğu, “ortaokul ve daha az” düzeyde eğitime sahip olanların bilgi 
düzeylerinin düşük olduğu söylenebilir. 

Sonuç olarak, “ilkokul ve daha az” ve “ortaokul” düzeyinde eğitime sahip olanların, 
başvurunun usulü, şekli, başvuru yolları ile başvuru için yetkili THH’ler 
konularında bilgi düzeylerini arttırmaya yönelik faaliyetlerin yapılmasına ihtiyaç 
olduğu düşünülmektedir.  

Bu çerçevede, ilk ve ortaokullarda tüketici eğitimi konusunda getirilen teorik 
dersin içeriğine, THH’lerin yerinde ziyaret edilmesi, öğrencilerin THH’lerin işleyişi 
konusunda doğrudan THH çalışanlarından bilgi almasının sağlanması, en azından 
bir konuda öğrencilere tüketici şikâyet dilekçesi yazdırılması, bu dilekçelerin 
“örnektir” ibaresi ile THH’lere elden, posta yoluyla ve TUBİS aracılığıyla 
gönderilmesi gibi pratik ve uygulamalı çalışma faaliyetlerinin eklenmesinin 
yerinde olacağı düşünülmektedir. Bu yöntemle, tüketicilerin hayatlarının erken bir 
döneminde pratik bilgileri edinmeleri sağlanacaktır. 

THH’lere başvuru için belirlenen parasal sınıra ilişkin tüketicilerin bilgi düzeylerini 
ölçmeye yönelik elde edilen veriler genel olarak değerlendirildiğinde, tüketicilerin 
konu hakkında bilgi düzeylerinin yetersiz olduğu söylenebilir. Tüketicilerin, 
THH’lere başvuru konusunda parasal üst sınır olduğu, bu sınırın her yıl Ticaret 
Bakanlığınca belirlendiği konularında bilgi düzeylerinin düşük olduğu, 2019 yılı 
için belirlenen parasal üst sınır hakkında ise bilgisiz oldukları görülmüştür. 

THH’lere başvuru konusunda parasal üst sınırın bilinmesi tüketiciler açısından da 
THH çalışanları açısından da önemlidir. Çünkü tüketicilerin, parasal sınırın 
üstündeki bir tüketici sorunu için Tüketici Mahkemeleri yerine THH’lere 
başvurmaları, her iki tarafın gereksiz yere zaman ve enerji harcamasına neden 
olacaktır. THH çalışanları, tüketicilerin şikâyet dilekçelerini 6502 sayılı TKHK’nın 
68/2’nci maddesi uyarınca kabul etmek ve bu dilekçelerini resmi bir yazıyla görev 
bakımından yetkisiz olduğu gerekçesiyle reddetmek durumunda kalacaktır. 
Tüketici ise mağduriyetinin giderilmesi için aynı süreci bir de Tüketici 
Mahkemesine başvuru sürecinde yaşayacaktır.  
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Bu itibarla, bu durumların yaşanmaması veya en aza indirilmesini teminen, 
tüketicilerin THH’lere başvuru için belirlenen parasal sınır konusunda 
bilgilendirilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Tüketicilerin 
bilgilendirilmesi amacıyla, alış veriş merkezlerine, mağazalarda kasalarının 
önlerine, internet sitelerine, kısaca tüketicilerin alış veriş yaptığı anda 
görebilecekleri yerlere THH’lere başvuru için o yıl için belirlenen parasal sınırın 
yazılı olduğu bir tabela asılmasının ve konuya ilişkin kamu spotu hazırlanmasının 
sorunun çözümüne katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Bununla birlikte, yazarkasalara eklenecek bir yazılımla, her alışveriş sonrasında 
verilen fişlerinin arkasına THH’lere başvuru için belirlenen parasal sınırın ve söz 
konusu alışverişin bu sınırı aşıp aşmadığının yazılması da faydalı olacaktır. 

Araştırmada elde edilen diğer bir sonuç, tüketicilerin, THH’lerin tüketici lehine 
verdiği kararlarının uygulanmasını sağlamak üzere, icra dairelerine başvuru 
haklarının bulunduğu konusunda bilgi sahibi olmadıkları yönündedir. Diğer bir 
ifade ile tüketiciler, 6502 sayılı TKHK’nın 70/2’nci maddesine konu olan işbu 
haklarını bilmemektedirler.  

Yasa ile tanınan hak ve ayrıcalıkları bilmemeleri, tüketicileri, haklarını aramaları 
konusunda olumsuz etkileyecektir. Öncelikle, tüketiciler, haberdar olmadıkları bir 
hakkı kullanamayacaklardır. Diğer yandan, -belki de- “THH’ler lehime karar verse 
de bu kararın uygulanmasını nasıl sağlarım?” düşüncesi oluşacak ve bu düşünce 
tüketicilerde THH’lere başvuru yapma konusunda isteksizliğe neden olacaktır. Bu 
bakımdan, tüketicilerin mevzuatta yer alan haklarını bilmeleri, tüketicinin 
korunması ve tüketici haklarının geliştirilmesi açısından önemlidir. 

Tüketicilerin lehlerine çıkan kararların gereğinin satıcı/sağlayıcı tarafından yerine 
getirilmemesi durumunda, THH kararlarının uygulanmasını sağlamak üzere icra 
dairelerine başvurabileceklerine ilişkin bilginin her THH kararının sonuç 
bölümüne eklenmesi sorunun çözümüne katkı sağlayacaktır. 

Diğer yandan, sorunun temelinde tüketicilerin bilgi düzeylerinin düşük olmasının 
yattığı bir gerçektir. Bu nedenle, tüketicilerin bilgi düzeyinin yükseltilmesi de 
gereklidir. Bu hususu teminen, tüketici örgütlerinin ve Ticaret Bakanlığının yazılı 
ve görsel basında eğitici materyallere daha fazla yer vermesi önerilmektedir. Bu 
bağlamda, geleneksel bilgilendirme metotlarının (broşür, el ilanı, makale, toplantı, 
seminer vs.) yanında, teknoloji çağının sağladığı iletişim imkânlarından 
faydalanılmasının;  örneğin sosyal medyada bilgilendirici, kısa ve net bilgilerin 
paylaşılmasının, televizyonda yayımlanan popüler dizilerde tüketici hakları 
konusunda bilgilendirici sahnelere yer verilmesinin, sosyal paylaşım sitelerinde 
ilgi çekici videoların yayına sunulmasının etkili olacağı düşünülmektedir.   

Ayrıca THH’lerin tüketicilerle yüz yüze ve bire bir düzeyde iletişim kurdukları göz 
önüne alındığında, tüketicilerin bilgilendirilmesi konusunda THH’lerin etkin bir rol 
üstlenebileceği düşünülmektedir. Bu bakımdan, daha önceki bölümde önerildiği 
üzere, THH’lerin raportör ve yardımcı personel sorununun bir an evvel çözülmesi 
ve THH’lerin iş gücü kapasitesinin arttırılması gerekmektedir.  Bu sorunun çözümü 
ile birlikte, tüketicilerin bilgi düzeylerinin arttırılmasını sağlamak amacıyla, 
THH’ler bünyesinde, sadece tüketicileri bilgilendirme hizmeti veren bir servisin 
kurulması faydalı olacaktır. 
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Araştırma verileri, katılımcıların, THH’lerin yaptıkları bilirkişi ve tebligat 
masraflarını tüketicilerin ödemeyeceği hususunda bilgi sahibi olmadığını ortaya 
koymaktadır. Diğer bir bakış açısıyla, tüketicilerin THH’lerin yaptıkları bilirkişi ve 
tebligat masraflarının kendilerince ödeneceği yönünde yanlış bir bilgiye sahip 
oldukları ortaya çıkmaktadır. Konu katılımcıların eğitim düzeyleri açısından 
değerlendirildiğinde, sadece “lisans ve üstü” düzeyde eğitime sahip olanların 
yüksek bir oranının bilirkişi ve tebligat masraflarını ödemeyecekleri konusunda 
yasal güvencelerinin bulunduğunun farkında oldukları, bunun dışındaki eğitim 
düzeyine sahip katılımcıların ise konu hakkında bilgi düzeylerinin oldukça düşük 
olduğu anlaşılmaktadır.  

Konu hakkında bilgi sahibi olmama ya da yanlış bilgiye sahip olunmasının, 
tüketicilerde, yaşadıkları mağduriyetleri THH’lere taşımaları konusunda 
tereddütler yaratması muhtemeldir. Tüketiciler bilirkişi ve tebligat masraflarını 
ödeyeceklerini düşünerek THH’lere müracaat etmekten kaçınabilirler. Bu durum, 
tüketicilerin haklarını aramaları konusunda isteksiz davranmalarına neden 
olacaktır. Dolayısıyla, tüketicilerin konuya ilişkin bilgi düzeylerinin arttırılması, 
tüketicilerin korunması ve haklarının gelişimi açısından da önemlidir. 

Tüketici şikâyetlerine ilişkin THH’lerin yaptığı bilirkişi ve tebligat masraflarını 
tüketiciler tarafından ödenmeyeceği hususundaki tüketicilerin bilgi düzeyini 
arttırmanın yolu eğitimden geçmektedir. Tüketicilerin bilgi düzeylerinin 
arttırılması için tüketici örgütlerine ve Ticaret Bakanlığına önemli görevler 
düşmektedir. Daha önce de bahsedildiği üzere, tüketici örgütlerinin ve Bakanlığın 
yazılı ve görsel ortamda yayımlanmak üzere eğitici materyallere daha fazla yer 
vermesi gerekmektedir. 

Araştırmada elde edilen bir diğer sonuç, tüm eğitim düzeylerinde tüketicilerin, 
tüketici mevzuatı ve THH uygulamaları hakkında bilgi düzeylerini yeterli 
görmedikleridir. İstatistiksel olarak anlamlı bir fark olmamakla birlikte, eğitim 
düzeyleri arttıkça tüketicilerin konu hakkındaki bilgi düzeylerini yeterli görenlerin 
oranının arttığı, eğitim düzeyleri azaldıkça bilgi düzeylerini yetersiz görenlerin 
oranının azaldığı görülmektedir. Bu durum tüketicilerin eğitim düzeyleri ile 
tüketicilerin tüketici mevzuatı ve THH uygulaması konusundaki bilgi düzeyleri 
arasında doğrusal bir ilişki olduğu kanaatini uyandırmaktadır. 

Bununla birlikte, tüketicilerin tüketici mevzuatı ve THH uygulamaları konusunda 
bilgi düzeylerini yeterli olarak görmemeleri normal olarak değerlendirilebilir. Zira 
şu anda yürürlükte olan ve doğrudan tüketiciyi ilgilendiren mevzuat, 1 Kanun, 26 
yönetmelik ve 2 tebliğden oluşmaktadır. Tüketicilerden bu sayıda mevzuatı ve 
THH uygulamalarını yeterince bilmeleri beklenmemektedir. Kaldı ki, bu veri 
buraya kadar yer verilen tüketicilerin bilgi düzeylerine ilişkin verilerle uyumludur. 
Şöyle ki; Tüketicilerin THH’lere başvuru konusundaki parasal üst sınır hakkında 
bilgi sahibi olmamaları, 2019 yılı için getirilen parasal sınırı bilmemeleri, bilirkişi 
ve tebligat masraflarını ödemeyeceklerine ve THH kararlarının uygulanmasını 
sağlamak için icra dairelerine başvurabileceklerine ilişkin yasa hükmünü 
bilmemeleri, bu bulguyu desteklemektedir. 

Bu itibarla, tüketicilerin tüketici mevzuatı ve THH uygulamaları konusunda bilgi 
düzeylerinin düşük olduğu söylenebilir. Bu sorunun çözümü ise tüketicilerin 
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eğitimi konusunda daha fazla çalışma yapılmasından geçmektedir. Elbette bu 
konuda öncelikle çalışma yapması gereken kurum, tüketici konusunda genel 
görevli Ticaret Bakanlığı’dır. Bununla birlikte tüketici örgütlerinin de tüketicilerin 
eğitimi konusunda teşvik edilmesi gerekmektedir. 

Yapılan araştırmada elde edilen bir diğer sonuç, tüketicilerin THH çalışanlarının 
tüketici mevzuatı alanındaki bilgi düzeyini çoğunlukla yeterli buldukları, 
tüketiciyle olumlu iletişim kurdukları ve tüketiciyi yeterince bilgilendirdiklerini 
düşündükleri yönündedir. Dolayısıyla, tüketicilerin, THH çalışanlarından ve 
sundukları hizmetlerden çoğunlukla memnuniyet duydukları söylenebilir. Ancak 
aynı veriler, eğitim düzeyi arttıkça, tüketicilerin memnuniyet düzeyinin azaldığını 
göstermektedir. Hatta elde edilen verilere göre, diğer eğitim düzeyine sahip 
katılımcıların aksine, “lisans ve üstü” eğitime sahip olanların, THH çalışanlarının 
tüketici mevzuatına ilişkin bilgi düzeylerinin yetersiz olduğunu ve tüketicileri 
yeterince bilgilendiremediklerini düşündükleri ortaya çıkmaktadır. Bu veri, önceki 
bölümde yer verilen “tüketicilerin eğitim düzeyleri ile tüketici mevzuatı ve THH 
uygulaması konusundaki bilgi düzeyleri arasında doğrusal bir ilişki olduğu” 
yönündeki bulgularla birlikte değerlendirildiğinde; tüketicilerin eğitim düzeyleri 
arttıkça daha fazla bilgiye sahip oldukları ve THH çalışanlarının bilgi düzeylerinin 
sınırını ölçebildikleri, bu nedenle eğitim düzeyi yüksek tüketicilerin THH 
çalışanlarının bilgi düzeyini yetersiz buldukları yönünde görüş bildirdikleri; farklı 
bir anlatımla, bilgi düzeyi düşük tüketicilerin yetersiz olan bilgi düzeylerinin, THH 
çalışanlarının bilgi düzeyinin altında kaldığı, bu nedenle THH çalışanlarının bilgi 
düzeyini sağlıklı bir şekilde ölçemedikleri ve THH çalışanlarının bilgi düzeylerinin 
yüksek olduğu yönünde görüş bildirdikleri şeklinde yorumlanabilir.  

Ancak burada, ‘tüketiciyi bilgilendirme ve olumlu iletişim kurma’ konusunda THH 
çalışanlarının araştırmada ortaya çıkan başarısının göz ardı edilmemesi gerektiği 
belirtilmelidir. Zira tüketicilerin THH çalışanlarıyla olumlu iletişim kurması, 
tüketicilerin THH’leri benimsemesini ve sorunlarının çözümü için THH’lere 
yönelmelerini sağlayacaktır. Ayrıca daha önceki bölümlerde, tüketicilerin bilgi 
düzeylerinin artırılmasına yönelik öneriler getirilirken, THH’lerin tüketicilerle yüz 
yüze ve bire bir iletişim kurduğu, bu nedenle THH’lerin personel sorunun 
çözülerek THH bünyesinde sadece tüketiciyi bilgilendirme konusunda görevli bir 
servisin kurulması önerilmişti. THH’lerin personel sayısının yetersiz olmasına 
rağmen, THH çalışanlarının tüketiciyi bilgilendirme konusundaki başarısının 
takdir edilmesi bu anlamda önemli bir veri olarak görülmektedir.  

Bununla birlikte, THH çalışanlarına mevzuat eğitiminin yanında, etkili iletişim 
seminerleri verilmesi yerinde bir uygulama olacaktır. 

Elde edilen veriler, THH’lerin karar verme sürelerinin uzun olduğunu ve bu 
durumun tüketicilerin hak aramalarını etkisizleştirdiğini göstermektedir. Tüm 
eğitim düzeylerindeki katılımcıların bu görüşe yüksek oranda katıldığı 
görülmektedir.   

Bilindiği üzere, 4077 sayılı TKHK’na göre çıkarılan TSHH Yön.’de (mülga), 
THH’lerin karar verme süresi 3 ay iken, 6502 sayılı TKHK’na istinaden çıkarılan 
THH Yön.’de bu süre 6 aya çıkarılmıştır. THH’lerin karar verme sürelerinin 
uzatılmasının nedeninin, THH’lere yoğun başvuru olması nedeniyle tüketici 
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şikâyetlerinin süresi içerisinde sonuçlandırılamamasına dayandığı 
düşünülmektedir. Ancak karar verme sürelerinin uzatılması, tüketicilerin 
mağduriyetlerinin artmasına ve haklarını aramada etkinliğin ortadan kalkmasına 
neden olacaktır. Örneğin tüketicinin ihtiyacı olan bir cep telefonunu aldığını, bu 
telefonun arızalı olduğunu ve THH’ye başvurduğunu düşündüğümüzde, tüketicinin 
başvurusu sonuçlanana kadar –belki 6 ay- cep telefonu kullanamamasına veya yeni 
bir telefon almasına yol açacaktır. Her iki durumda da tüketicinin mağduriyeti 
giderilememiş olacaktır. Dolayısıyla, THH’lerin karar verme sürelerinin uzun 
olmasının, tüketicilerin haklarını aramalarını etkisizleştireceği açıktır. Ayrıca 
belirtmek gerekir ki, THH’lerin amacı, tüketici sorunlarının çözümlenmesi ve 
tüketicilerin yaşadıkları mağduriyetlerin kolay, hızlı ve masrafsız bir şekilde 
giderilmesidir. THH’lerin karar verme sürelerinin uzatılması, tüketicilerin 
sorunlarının hızlı bir şekilde çözülmesi ve mağduriyetlerinin giderilmesi 
konularında olumsuz etki yaratacağından THH’lerin kuruluş amacına da aykırıdır.  

Elbette THH’lerin karar verme sürelerinin uzatılmasının temelinde yatan neden, 
THH’lerin personel sayısının yetersiz olmasıdır. THH’lerin yeterince personelinin 
bulunması halinde, tüketici şikâyetlerinin daha kısa sürede bitirileceği açıktır. 

Bu itibarla, THH’lerin personel eksikliğinin bir an evvel giderilerek THH’lerin iş 
gücü kapasitesinin arttırılması, ardından THH Yön.’ün 23/1’inci maddesinde 
belirtilen karar alma sürelerinin mümkün olduğunca optimum düzeye indirilmesi 
önerilmektedir. 
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