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BAKAN YARDIMCILIĞI MAKAMINA
 

İlgi : Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü (Kontrolörler Kurulu Başkanlığı)'nün 07/0672022
tarihli ve E-71490862-045.02[045.02]-2579277 sayılı yazısı.

 
İlgi yazı ve eki Makam Onayında;  tek veya toplu olarak tatil yapan erkek müşterilerin konaklama

tesislerine  alınmaması hususunda Yatırım ve  İşletmeler Genel Müdürlüğü'ne ulaşan  şikayetlere  ilişkin
işlemlerde;  2010  tarih  ve  2010/54-107016  sayılı  Hukuk  Hizmetleri  Genel  Müdürlüğü  görüşü
doğrultusunda, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun denetleme ve cezalar başlığı altında düzenlenen
hükümlerinin uygulanmakta olduğu,

Tek veya toplu olarak tatil yapan erkek müşterilerin konaklama yapan diğer müşterileri rahatsız
etmesi, huzuru bozacak şekilde davranması durumunda, yaşanan olumsuz olayların  iletişim araçlarının
çoğalması ve  teknolojik gelişmeler sonucu hızla yayılarak konaklama  tesisini ve ülke  imajını olumsuz
etkilemesi nedeniyle tek veya toplu olarak tatil yapan erkek müşterileri kabul etmeyen tesis sayısında son
dönemde  artış  olduğu,  özellikle  müşteri  profili  yabancı  turist  olan  ve  sahil  kesiminde  hizmet  veren
tesisler  arasında  yaygınlaşan  söz  konusu  uygulamaya  ilişkin  tesis  tanıtımlarının  yapıldığı  mecralarda
bilgilendirmeye yer verildiği,

Diğer  taraftan,  tek  veya  toplu  olarak  tatil  yapan  erkek  müşterilerin  konaklama  tesislerine
alınmaması durumunda 2010 tarih ve 2010/54-107016 sayılı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü görüşü
doğrultusunda  yürütülen  idari  işlemlere  ilişkin  Yatırım  ve  İşletmeler  Genel  Müdürlüğü'ne  ulaşan
itirazlara cevaplarda; sunulan konaklama hizmetinin tekel niteliği taşımadığı, özel hukuk kurallarına tabi
olduğu, otelle müşteri  arasında yapılan  sözleşmeye dayandığı,  sözleşme özgürlüğünün sözleşme yapıp
yapmamayı ve yapılacaksa kimlerle sözleşme yapılacağını seçme hakkını kapsadığı, sözleşme özgürlüğü
kavramının  tekel  niteliğinde  hizmet  sunan  kuruluşlar  bakımından,    kavramı  temelinde"kamu düzeni"
sınırlandırılabileceği  ancak  otellerin    niteliğinde  hizmet  sunmadığı,  ülke  turizminde  yaşanan"tekel"
olumlu  gelişmeler  göz  önüne  alındığında  müşterinin  alternatif  hizmete  ulaşma  imkanının  her  zaman
bulunduğu, 6502  sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 6 ncı maddesinin  ikinci  fıkrasının
hizmet  sağlayıcıya  haklı  bir  sebep  bulunması  durumunda  hizmet  sağlamaktan  kaçınma  hakkı  verdiği,
yönündeki hukuki gerekçelere yer verildiği, belirtilerek konu ile  ilgili olarak Genel Müdürlüğümüzden
görüş talep edilmiş olup konuya dair görüşümüz aşağıda belirtilmektedir;

Öncelikle otel işletmesi ile müşteri arasında kurulan ya da kurulacak ilişki iki özel hukuk kişisinin
arasında yapılacak özel hukuk sözleşmesinden doğar. Yani burada kamu hukukundan kaynaklanan bir
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kamu  hizmeti  verilmemektedir.  Taraflar,  6098  sayılı  Türk  Borçlar  Kanunu'nun  (TBK)  28  inci
maddesinde de düzenlendiği üzere; bir sözleşmenin içeriğini kanunda öngörülen sınırlar içinde özgürce
belirleyebilirler.

Bunun yanısıra 6098 sayılı Kanun'un 27 nci maddesi gereğince; kanunun emredici hükümlerine,
ahlaka,  kamu  düzenine,  kişilik  haklarına  aykırı  veya  konusu  imkânsız  olan  sözleşmeler  kesin  olarak
hükümsüzdür. Dolayısıyla bu hükümlere aykırılık teşkil etmeyen ve taşıması gereken şekli koşulları da
ihtiva  eden  sözleşmeler hukuk dünyasında geçerlilik kazanırlar. Ayrıca  sözleşme özgürlüğü,  sözleşme
yapıp yapmamayı ve yapılacaksa kimlerle sözleşme yapılacağını seçme hakkını da evleviyetle kapsar.

Bilindiği  üzere,  icaba  davet,  icap  ve  kabul  aşamaları;  aksine  düzenleme  olmadıkça  tüm
sözleşmelerin kuruluşuna ilişkin TBK'nın 1 inci maddesinde ifade bulan; tarafların karşılıklı ve birbirine
uygun  iradelerinin  uyuşmasına  kadar  devam  eder.  Söz  konusu  madde  uyarınca  taraf  iradelerinin
uyuşması ile akit tamamlanır.

Yine TBK'nın 8 inci maddesinin birinci fıkrasına göre; öneren (icapta bulunan), önerisi ile bağlı
olmama  hakkının  saklı  olduğunu  açıkça  belirtirse  veya  işin  özelliğinden  ya  da  durumun  gereğinden
bağlanma niyetinde olmadığı anlaşılırsa, önerisi kendisini bağlamaz. Yani icapta bulunan tarafın bu icabı
nedeniyle sözleşmeyi imzalayıp imzalamak noktasında kaçınma hakkına (çekinceye) sahip bulunduğuna
dair  şart  koşması  da  kabul  edilmektedir.  Aynı  maddenin  ikinci  fıkrasında;  fiyatını  göstererek  mal
sergilenmesi  veya  tarife,  fiyat  listesi  ya  da  benzerlerinin  gönderilmesinin,  aksi  açıkça  ve  kolaylıkla
anlaşılmadıkça öneri sayılacağını düzenlenmiştir.

Bu duruma otel sözleşmeleri özelinde bakılacak olursa; otelcinin verdiği hizmet "kamu hizmeti"
niteliği taşımadıkça, ki değildir, hiç bir otel salt otelcilik faaliyetinde bulunduğu için olası icapları kabule
mecbur değildir. Otelin reklam ve tanıtımlarının yapıldığı mecralarda otelin çekincelerini, örneğin kabul
edeceği  ve  etmeyeceği  müşteri  profilini  açıkça  belirtmesi  durumunda;  kabul  etmeyeceği  müşteri
adaylarıyla  sözleşme  imzalamak  zorunda  olmadığı  değerlendirmesinde  bulunabiliriz.  Keza  Turizm
İşletmelerinin  Bakanlıkla,  Birbirleriyle  ve  Müşterileriyle  İlişkileri  Hakkında  Yönetmeliğin  9  uncu
maddesinde; otel sözleşmesinin, ancak otelin kabulü ile tamamlanacağı açıkça belirtilmiştir. Dolayısıyla
otel  işletmesinin  sadece  erkek  müşteriyi  kabul  etmemek  tercihini  kendinde  bırakacağı  bir  icapta
bulunmasına engel yoktur, böyle bir şart deruhte edebilir.

Ancak Türk Ceza Kanunu'nun nefret ve ayrımcılık suçunu düzenleyen 122 nci maddesinin burada
uygulanma kabiliyeti olabilme ihtimaline de değinmekte fayda vardır;

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 122 nci maddesi;
‘‘(1) Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep

farklılığından kaynaklanan ;nefret nedeniyle
a) Bir kişiye kamuya arz edilmiş olan bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya

kiraya verilmesini,
b) Bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını,
c) Bir kişinin işe alınmasını,
d) Bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını, engelleyen kimse, bir yıldan üç yıla

kadar hapis cezası ile cezalandırılır.''  şeklindeki hükmü amirdir. Ancak  fiilin kanundaki  suç  tanımına
girebilmesi için nefret saikiyle suçun işlenmesi gerekmektedir. Yani ayrımcılık niteliğindeki hareketlerin
nefret saiki ile işlenmesi suçun manevi unsuru olarak düzenlenmiştir.
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Dolayısıyla işbu görüşe konu edilen durumda; otellere erkek müşterilerin alınmamasının, sosyal
bir  rahatsızlıktan  kaynaklandığı  bilindiğinden;  otel  işletmeleri  aleyhine  yapılabilecek  suç  isnadlarında
sosyal  nedenler  gerekçe  olarak  gösterilebilir  ki  nefret  saiki  bulunmadığından  ortada  bir  suç  kasdı  da
bulunmamaktadır. Ancak bu durumun hakkaniyet  boyutunun  tartışmaya  açık olduğunu da belirtmekte
fayda görülmektedir.

Özetle;  otel  işletmelerinin  tanıtım  materyallerinde  tek  veya  toplu  olarak  erkek  müşteri  kabul
etmeyeceğini  açıkça  saklı  tutması  koşuluyla  özel  hukuk  kuralları  ve  sözleşme  özgürlüğü  ilkesi
çerçevesinde;  söz konusu müşteri adaylarıyla akit yapma zorunluluklarının bulunmadığı, olası şikayetler
konusunda  ise  verilen  hizmetin  kamu  hizmeti  ve Bakanlığımızın  kanun  koyucu  olmaması  dolayısıyla
özel hukuk  tüzel kişisi olan otel  işletmelerine bu konuda zorunlu bir kuralın, Bakanlığımız  tarafından
getirilemeyeceği, her müşteri ile her otel işletmesi arasında yaşanacak gerek adli gerek hukuki çatışmanın
taraflarca hukuk çerçevesinde halledilebileceği mütalaa edilmektedir.

Makamınızca da uygun bulunması halinde istişari mahiyetteki görüşümüzün Yatırım ve İşletmeler
Genel Müdürlüğüne havalesini Olurlarınıza arz ederim.
 
 
 

 

    Veysel KAZAN
Genel Müdür

 
  OLUR

Nadir ALPASLAN
Bakan Yardımcısı
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