
Hakem Heyeti'ne kimler başvurabilir? 
Hakem Heyeti'nin faaliyetleri sadece gerçek kişi banka müşterilerine yönelik ticari 
faaliyetler ile ilgili olmayan her türlü bireysel bankacılık işlemlerini kapsadığından, 
Hakem Heyeti'ne sadece gerçek kişiler başvurabilir. 

Hakem Heyeti neleri inceler? 
Hakem Heyeti, bankalar tarafından gerçek kişilere (bireylere) bankacılık hizmetleri 
(yani; özel cari ve katılma hesapları, krediler, çekler, kartlar, vb.) sağlanmasıyla ilgili 
olan ve Teblik'in 7. maddesinde sayılanlar dışında kalan şikayet veya anlaşmazlıkları 
inceler. 

Başvuru nasıl yapılır? 
Hakem Heyeti'ne başvuruda bulunmak için İLK ADIM, şikayetinizi doğrudan bankanın 
ilgili şubesine veya genel müdürlüğüne yazılı olarak, internet sayfası üzerinden veya 
e-posta yoluyla sunmaktır. Bankanın amacı size en iyi hizmeti vermek olduğundan, 
sorununuzu dinlemeye ve yardımcı olmaya her zaman hazır olacaktır. 

Müşteri başvurularının büyük bir bölümü 
bankada çözümlenir. 

Başvuru konusunun çözümlenmesine ilişkin ilk başvurunun, ilgili bankanın genel 
müdürlüğü veya şubesine yapılması gerekmektedir. 

Banka genel müdürlüğü veya ilgili şubece verilen cevabın yeterli bulunmaması 
durumunda cevabın verildiği tarihten itibaren; başvurunuzdan itibaren otuz gün 
içerisinde cevap verilmemesi durumunda ise bu sürenin bitiminden itibaren altmış 
gün içinde başvuru formunun doldurulması suretiyle Hakem Heyetine başvuruda 
bulunulabilir. 

UNUTMAYINIZ, başvurunuzu açık ve kısa bir şekilde tanımlayarak bu formu 
doldurmanız ve konuyla ilgili tüm belgelerin birer örneğini Hakem Heyeti'ne 
göndermeniz gerekmektedir. 

Başvuruların incelenmesi 
* Başvurunuz Hakem Heyeti tarafından incelenebilecek mahiyette bir konuysa, 
Heyet, hakkında başvuruda bulunulan bankanın konu hakkındaki açıklamalarını 
inceledikten sonra başvuru tarihinden itibaren en geç doksan gün içinde kararını 
verir ve yirmi gün içerisinde gerekçeli olarak size ve ilgili bankanın genel 
müdürlüğüne tebliğ eder.

* Heyet'in, tutarı 6.437,00 TL (altı bin dört yüz otuz yedi türk lirası'ye kadar olan 
uyuşmazlıklarla ilgili kararları, yargı yolu açık olmak üzere bankalarca uygulanır. 
Banka, kararın kendisine tebliğ edilmesini izleyen on beş gün içinde; kararın 
gereğini yerine getirecek, müşteriyi bilgilendirecek ve her iki işlem ile ilgili 
Birlik'e yazılı olarak bilgi verecektir.

*  Tarafların Hakem Heyeti'ne intikal eden başvurular ile ilgili olarak yargı yoluna 
başvurma hakları saklıdır.

UNUTMAYINIZ, başvuruların Hakem Heyeti tarafından incelenmesi, konunun 
mahkemeye veya tahkime intikali ile ilgili yasal süre sınırlamalarını hiçbir şekilde 
durdurmaz. 
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