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ESAS NO     : 2012/1386 
KARAR NO    : 2012/5231         
 

Y A R G I T A Y   İ L A M I 

 

MAHKEMESİ   : Kırıkkale 2. Asliye Hukuk Mahkemesi(Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) 

TARİHİ       : 27/10/2011 

NUMARASI     : 2011/260-2011/258 

DAVACI       : 

DAVALI       :  

Taraflar arasındaki tüketicinin korunması hakkındaki  kanun hükümlerinin uygulanması 
davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik 
olarak verilen hükmün süresi içinde davacı  avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği 
konuşulup düşünüldü. 

 

K A R A R 

Davacı, evini ipotek vermek sureti ile davalı bankadan kredi çektiğini, paranın kendisine 
tesliminden itibaren bir aylık süre dolmadan borçlu konumuna düşürülüp faiz ödediğini, dosya 
masrafı ve ekspertiz tayini adı altında 1.500,00 TL. masraf kesildiğini, bu miktarların fahiş ve haksız 
olduğunu, ayrıca hukuka aykırı olarak ve gerekli bilgi verilmeden hayat sigortası yapıldığını bildirerek 
davalı tarafından tahsil edilen dosya ücretinin, ekspertiz ücretinin 400,00 TL.sinin, gecikme faizinin 
tarafına iadesine ve hayat sigortası poliçesinin iptaline karar verilmesini talep etmiştir. 

Davalı, davanın reddini dilemiştir. 

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir. 

1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle 
delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının sair temyiz itirazlarının reddi 
gerekir. 

2- Davacı kredi sözleşmesi gereğince kendisinden dosya masrafı adı altında 1.500,00 TL masraf 
istendiğini ve hesabına borç kaydedildiğini ileri sürmüş ve haksız olarak talep edilen bu miktar 
yönünden de ödediği bedelin istirdadını talep etmiştir. Davalı bankanın kredi açılırken yapması mutad 
ve zorunlu olan masrafları isteyebileceğinin kabulü gerekir. Ne var ki; bunun dışında sebebi ve 
dayanağı açıklanmadan dosya masrafı adı altında bir para talep edilmiş veya sözleşmeye bu yönde bir 
hüküm konulmuş ise böyle bir sözleşme hükmünün 4077 sayılı Kanun’un 6. maddesi gereğince haksız 
şart olarak kabulü zorunludur. Mahkemece davalıdan dosya masrafı adı altında talep edilen miktar 
konusunda açıklama yapmasının istenmesi ve gerektiğinde bu hususta bilirkişiden rapor alınarak 
sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup 
bozmayı gerektirir. 

 SONUÇ  : Yukarıda 1.bentte açıklanan nedenle davacının sair temyiz itirazlarının reddine, 
2.bentte açıklanan nedenle kararın davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın  istek halinde 
iadesine, 1.3.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi. 


