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Mahkememizde görülmekte bulunan Tüketiciyi Koruma Kanunundan Kaynaklanan 
(Malın Ayıplı Olmasından Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda, 

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: 
TALEP DAVA  : Davacı vekilinin dilekçesinin özetle; Müvekkil sahibinden.com 

sitesi üzerinden Mehmet AYDEMİR isimli şahsın vermiş olduğu Öğretmenden Otomatik 2018 
Model Hyundai i20 başlıklı ilanı gördüğünü, ilanın açıklama kısmında aracın hatasız ve boyasız 
olduğu ibaresinin bulunması üzerine kendisini okul müdürü olarak tanıtan Mehmet AYDEMİR 
isimli şahıs ile irtibata geçerek aracın satışı üzerinde 71.000 TL bedelle anlaşma sağlandığını,  
Müvekkil satın almak istediği aracın plaka numarasından hasar durumunu sorgulamış, gelen 
mesajda 1 adet çarpma olduğunu gördüğünü,  bu durumu satıcı şirket ve şahsa sorduğunda 
önemsiz bir ufak kaza olduğu cevabını almış, gelen mesajda da hasar miktarının sıfır olarak 
görülmesi sebebiyle bu durumu önemsemediğini, müvekkil bu anlaşmanın üzerine Batman iline 
giderek, araca bakmış ve ekspertiz yaptırmak istediğini, Araç sahibi olarak kendini tanıtan 



Mehmet AYDEMİR isimli şahsın yönlendirmesi ile Güney Garanti Oto Ekspertiz firmasından 
ekspertiz raporu alındığını, raporda aracın hatasız çıkması üzerine aracın devir işlemleri için 
Batman 3. Noterliğine gidildiğini,  Bu sırada Mehmet AYDEMİR isimli şahıs aracın 
mülkiyetinin davalı şirket üzerinde olduğunu, kendisinin bu şirkete ev sattığını karşılığında ise 
satışa konu aracı aldığını, satacağı için mülkiyeti üzerine almadığını ifade ederek davalı şirket 
yetkilisinin de notere geleceğini müvekkile ifade ettiğini,. Müvekkilin Mehmet AYDEMİR 
isimli şahısın okul müdürü olması ve kendisine ifade edilen mazeretin hayatın olağan akışına 
aykırı olmaması sebebiyle bu hususta bir sakınca görmediğini ve Batman 3. Noterliği'nin 
04.03.2019 tarih ve 5218 yevmiye numaralı satış sözleşmesi ile aracı satın aldığını,. Araç bedeli 
olan 71.000 TL'nin 19.000 TL'si davalı şirkete  kalan 52.000 TL ise Mehmet AYDEMİR isimli 
şahsa ödeğini, Müvekkil aracı aldıktan sonra 15.000 bakımını yaptırmak için Şampiyon 
Akaryakıt Madencilik Oto. San. Ve tic. Ltd. Şti. Hyundai Bayisine götürdüğünü, aracın yapılan 
kontrollerinde aracın daha önceden kaza yaptığı, hasarlı parçaların alelade toplanarak yerine 
takıldığı, söz konusu hasarlı parçaların değişmesi gerektiği tarafına bildirildiğini ve bu 
parçaların hangi parçalar olduğu ve ücretlendirmeye ilişkin fiyat teklif formu tarafına 
verildiğini, Tokat 1. Noterliği vasıtasıyla davalı firma ile Mehmet AYDEMİR isimli şahsa 
ihtarname göndermiş ve tarafının zararının telafi edilmesi istendiğini, ancak bu kişilerden 
herhangi bir geri dönüş alamadığını, Müvekkil davalı firma ile Mehmet AYDEMİR isimli 
şahıstan herhangi bir geri dönüş alamaması üzerine aracın tamiratını yaptırmaya karar vererek, 
servise götürdüğünü,. Aracın serviste yapılan detaylı incelemesinde kendisine 10.000 TL 
civarında bir meblağ çıkarıldığını, Müvekkil bu meblağı karşılamayamayacağını ifade ederek 
zorunlu parçalar dışında değişim yapılmamasını söylediğini,  müvekkil 3381 TL ödeyerek 
aracının tamirini sağladığını, Müvekkil zararının tahsili amacıyla 07.05.2019 tarih ve 
2019/0104.1007 başvuru numarası ile Tokat Tüketici Hakem Heyeti'nin 18.06.2019 tarih ve 
010420190001393 Karar numaralı kararı ile başvurunun hakem heyetinin bakmakla yükümlü 
olduğu sınırı aşacağından bahisle reddine karar verildiğini, müvekkilin ödemiş olduğu 3381 TL 
araç tamir masrafının,araçta değiştirilmesi gereken ön farlar için fazlaya ilişkin hak ve 
taleplerimizin saklı kalması kaydı ile şimdilik 100 TL nin, araç değer kaybına ilişkin fazlaya 
ilişkin hak ve taleplerimizin saklı kalması kaydı ile şimdilik 100 TL nin, davalı şirketten faizi 
ile birlikte tahsili ve tarafımıza ödenmesine, yargılama giderleri ile vekalet ücretlerinin davalı 
üzerine bırakılmasını talep ve dava etmiştir. 

CEVAP : Davalı vekilinin cevap dilekçesinin özetle; davaya yetki yönünden itiraz 
ettiğini, alım satım işinin Batman ilinde gerçekleştiğini, müvekkil şirket ile davacı Batman 
3.Noterliğinin 04/03/2019 tarih 05218 yevmiye no su ile 35 ABR 565 plakalı aracın alım 
satımını gerçekleştirildiğini, araç alınmadan Güney Garanti Oto Expertiz firmasından aracın 
hasar kusur tespitinin yapıldığını, araç 71.000,00 TL'ye satıldığını, kendi iradesi ile ekspertiz 
raporu doğrultusunda bu aracı alan davacı tarafın iyiniyet kuralları çerçevesinde olmayan bu 
talebi müvekkil şirketi mağdur edeceğini, iyiniyet ile  izah edilmeyen davacı tarafın talebinin 
reddini, dava masrafları ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep 
etmiştir. 

DELLİLER  : 

Batman İl Emniyet Müdürlüğüne yazılan müzekkere cevabı yazısı, 
İzmir Trafik Tescil Müdürlüğüne yazılan müzekkereye 14/02/2020 havale tarihli 

müzekkere cevabı yazısı, 

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine yazılan müzekkereye 02/03/2020 havale tarihli 
müzekkere cevabı yazısı,  

Malatya 1. Tüketici Mahkemesine yazılan talimata cevabı yazısı, 



Sahibinden Com, dan gelen yazı cevabı, 

Halksigorta da yapılan yazı cevabı,  
19/06/2020 tarihli bilirkişi raporunda; "Davacı Özcan ŞAHİN  tarafından Batman 

3.Noterliğinin 04/03/2019 tarih ve 5218 yevmiye numaralı satış sözleşmesi ile 71.000,00 TL 
bedelle satın alınan 35 ABR 565  plaka sayılı ,2018 model Hyundai marka , i20 1,4 MPI STYLE 
OTM tip G4LCHU909184 motor ve NLHB251CBJ433444  şaşe numaralı otomobilin gizli 
ayıplı olduğu, bu gizli ayıp sebebi ile araçta onarım tarihi itibariyle KDV dahil 9,419,12 TL 
parça ve onarım masrafı olduğu, bu hasarlar sebebiyle Yargıtay kararına göre  satış tarihi 
itibariyle 2,000,00 TL değer kaybı olduğunun "bildirildiği,  

01/12/2020 tarihli bilirkişilerin ek  raporunda; "davacının satın aldığı dava konusu 
araçta bulunan ayıpların ekpertiz raporunda bulunmaması ve aracı satın aldıktan sonra serviste 
bakım tarihinde anlaşılmış olması sebebiyle dava konusu aracın gizli ayıp olduğu, bu gizli ayıp 
sebebiyle araçta onarım tarihi itibariyle KDV dahil 9,419,12 TL parça ve onarım masrafı 
olduğu, bu hasarlar sebebiyle Yargıtay kararına göre  satış tarihi itibariyle 2,000,00 TL değer 
kaybı olduğunun "bildirildiği,  

Davacı vekilinin  ıslah dilekçesinin özetle, müvekkilin davalı iş yerinden satın almış 
olduğu aracın hasarlı olması sebebiyle ödemiş olduğu tamir masrafı ile araç değer kaybının 
yasal faizi ile davalıdan tahsili ile taraflarına ödenmesi talebi ile dava açıldığını, dava 
dilekçelerinde 3381 TL tamir masrafı ve 100 TL ön farlar olmak üzere toplam 3.481 TL olan 
taleplerinin 9.419,12 TL, araç değer kaybına ilişkin 100 TL olan taleplerinin 2.000,00 TL olmak 
üzere ıslah ettiklerini, talep ettikleri 3581 TL açısından dava tarihinden, ıslah edilen miktar olan 
7838,12 açısından ıslah tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalıdan tahsili ve 
taraflarına ödenmesini, yargılama gideri ve vekalet ücretinin karşı tarafa ödenmesini talep 
etmiştir.  

Davacı tanık Önder ŞAHİN'in Malatya 1.Tüketici Mahkemesinde alınan beyanında; ;" 
Davacı  benim kardeşim olur, birkaç sene önce kendisi bana Batman'da temiz bir araba 
bulduğunu söyledi, ben daha önce Batman'da görev yaptığım için orayı biliyordum ve 
kardeşimin tek gitmesini istemediğim için aracı almak üzere birlikte Batman'a gittik, orada bizi 
Mehmet Aydemir isimli bir şahıs karşıladı, şahıs bize aracın eşine ait olduğunu söyledi, 
Mehmet Aydemir isimli şahsın tanıdığı olduğunu söylediği bir ekspertize aracı götürdük oradan 
rapor alındı, rapor temiz çıktı,  araç üzerinde 19.000 TL borç olduğunu önce bunu yatırmamız 
gerektiğini söyledi, bu nedenle öncelikle 19.000 TL yatırıldı, daha sonra kalan para Mehmet 
Aydın isimli şahsa ödendi, bundan sonra Batman'da noterliğe giderek arabanın devir işlemlerini 
yaptırdık, o esnada aracın başka bir şahsa ait olduğunu öğrendik, kendisi bize aracı satıp ev 
almak istediğini söylemişti, aracın devir işlemleri yapıldıktan sonra araçla birlikte kardeşimle 
ben Malatya iline geldik yolda gelirken bir sorun yaşamadık aracı Malatya'ya getirdikten sonra 
burada bir ekspere aracı gösterdik o bize yetkili Hyundai servisine götürmemizin daha iyi 
olacağını söyledi daha sonra kardeşim aracı yetkili servise göstermiş araçtaki sıkıntılar orada 
ortaya çıkmış, ben daha sonra Mehmet Aydemir'in Emir Otomotiv isimli şirket adına araç 
kiralama işi yaptığını duyduğunu "beyan ettiği,  

Davalı vekilinin 16/12/2020 tarihli bilirkişi raporuna itiraz dilekçesinin özetle, bilirkişi 
raporunda belirtilen gizli ayıp içerisinde değerlendirmek ev evrak üzerinde karar vermek için 
kurumsal ekspertize danışılmadan hazırlanan ek rapor mahkemenizin vereceği karara etki 
etmemesi gerektiğini, aracın gizli ayıp içerinde değerlendirip değerlendirilmeyeceği kurumsal 
ekspertiz  tarafından tespit edilmesinin gerektiğini, bu doğrultuda gelecek rapora göre 
mahkemenin daha rahat ve adilane bir karar vereceğini beyan etmiştir.  

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE :  



Dava, ayıplı mal satışı nedeniyle oluşan zarar ve değer kaybının tazmini istemine 
ilişkindir. 

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle müvekkilinin  Güney Garanti Oto Ekspertiz 
firması tarafından düzenlenen ekspertiz raporunda dava konusu aracın hatasız çıkması üzerine 
aracı davalıdan devraldığını, müvekkili aracı aldıktan sonra bakımını yaptırmak için Şampiyon 
Akaryakıt Madencilik Oto Ltd. Şti. Hyundai bayisine götürdüğünü, yapılan kontrollerde aracın 
daha önceden kaza yaptığı, hasarlı parçalarının alelade toplanarak yerine takıldığı, söz konusu 
hasarlı parçaların değişmesi gerektiğinin bildirildiği, müvekklinin serviste 3381 TL ödeme 
yaptığını, bu nedenle 3381 TL araç tamir masrafının, değiştirilmesi gereken ön farlar için 
şimdilik 100 TL'nin, aracın değer kaybına ilişkin şimdilik 100 TL'nin davalıdan alınarak 
davacıya verilmesini talep etmiştir. 

Davacı vekili 25/06/2020 havale tarihli ıslah dilekçesi ile, dava dilekçelerinde talep 
ettikleri 3581 TL açısından dava tarihinden, ıslah edilen miktar olan 7838,12 TL açısından ıslah 
tarihinden itibaren işleyecek olan yasal faizi ile davalıdan alınarak davacıya verilmesini talep 
etmiştir. 

 Davalı vekili cevap dilekçesi ile Batman mahkemelerinin yetkili olduğundan bahisle 
yetki itirazında bulunmuş ve davanın reddini savunmuştur. 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun madde 3/1-l "Tüketici işlemi: Mal veya hizmet 
piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket 
eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler 
arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de 
dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemi," şeklindedir. Somut olayda davalı 
mesleki amaçlarla hareket eden tüzel kişidir, bu nedenle davaya tüketici mahkemesi sıfatıyla 
bakılmıştır. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 73/5. Maddesi " Tüketici davaları, 
tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesinde de açılabilir." 
şeklindedir. Somut olayda davacının yerleşim yeri Tokat ilidir, bu nedenle mahkememiz 
yetkilidir. 

Tüm dosya kapsamının değerlendirilmesinde, hükme esas alınan denetime açık 
01/12/2020 havale tarihli bilirkişi ek raporunda, davacının satın aldığı dava konusu araçta 
bulunan ayıpların ekspertiz raporunda bulunmaması ve aracı satın aldıktan sonra serviste bakım 
tarihinde anlamış olması sebebiyle dava konusu aracın gizli ayıplı olduğu, bu gizli ayıp 
sebebiyle araçta onarım tarihi itibariyle KDV dahil 9.419,12 TL parça ve onarım masrafı 
olduğu, bu hasarları sebebiyle satış tarihi itibariyle 2000,00 TL değer kaybı olduğunun ifade 
edildiği, davalının dava konusu aracı gizli ayıplı olarak davacıya sattığı, Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanun'un 11. Maddesinin "Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;  
a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, b) Satılanı alıkoyup 
ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün 
masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, ç) İmkân varsa, 
satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. 
Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. ............. (6) Seçimlik 
hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine 
getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir." şeklinde 
olduğu, ilgili maddenin 6. Fıkrasında genel hükümler uyarınca tazminat talep edebilme 
hakkının da saklı tutulduğu, TBK'nun 112. Maddesinde "Borç hiç veya gereği gibi ifa edilmezse 
borçlu, kendisine hiçbir kusurun yüklenemeyeceğini ispat etmedikçe, alacaklının bundan doğan 
zararını gidermekle yükümlüdür. " şeklinde düzenleme bulunduğu, ilgili madde uyarınca 
davacının araca yaptığı masrafların menfi zarar kapsamında değerlendirilerek TKHK 11. ve 



TBK'nun 112. Maddeleri uyarınca davanın ıslah edilmiş hali ile kabulüne karar vermek 
gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir. 

HÜKÜM: 

1-Davanın KABULÜNE,  
3.581,00 TL'nin dava tarihinden, 7838,12 TL nin ıslah tarihi olan 25/06/2020 tarihinden 

itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,  
2-Alınması gerekli 780,04 TL harcın davalıdan  alınarak hazineye gelir kaydına,  

3-Davacı tarafından yapılan  yargılama gideri toplamı 559,80 TL yargılama giderinin  
davalıdan alınarak  davacıya verilmesine,  

4-Davacı taraf kendisini duruşmalarda vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde 
yürürlükte bulunan A.A.Ü.T"ne göre hesaplanılan 2.040 TL vekalet ücretinin davalıdan 
alınarak   davacıya verilmesine,  

5-Yatırılan gider avansından kullanılmayan kısmın karar kesinleştiğinde 6100 sayılı 
kanunun 333.maddesine uygun olarak ilgililerine iadesine,  

Dair; davacı vekilinin yüzüne karşı davalı tarafın yokluğunda   gerekçeli kararın 
tebliğinden itibaren  2 haftalık süre içerisinde Samsun Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf yolu 
açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 02/02/2021       

 
 

  Katip 111170        Hakim 215518 
   e-imzalıdır               e-imzalıdır    

 


