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GİRİŞ 
 

 

 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

İnsanlar hayatlarını farklı rollerde devam ettirseler de tüm insanların ortak özelliği 

tüketici olmasıdır. Tüketim-üretim faaliyetleri yakın zamanlara kadar tamamen ihtiyaca 

yönelik ve ihtiyaç kadar yapılmaktaydı. Fakat son yüzyılla birlikte en başta üretim yapılıp 

kitle iletişim araçlarının da yardımıyla ihtiyaçlar daha sonra belirlenmeye başlanmıştır. 

Şirketler ürünleri geliştirip üreterek piyasaya sürmekte ve reklamlarında yardımıyla 

tüketicilere “senin buna ihtiyacın var.” demektedir. Bunun sonuncunda bilinçsiz, hangi ürünü 

alması gerektiği konusunda kararsız ve güçsüz bir tüketici grubu ortaya çıkmıştır. Güçlü ve 

örgütlenmiş şirketlerin karşısında zayıf ve tam anlamıyla örgütlenememiş tüketicilerin 

varlığı günümüz toplumlarının en önemli sorunlarından birini teşkil etmektedir. 

 

 Elinizdeki bu modül tüketicilerin neden korunması ve eğitilmesi gerektiği konusunda 

size yardımcı olacaktır. Bunun yanında tüketicilerin korunması konusunda ülkemizdeki 

uygulamaları, kanunları ve yönetmelikleri inceleyebilecek ve tüketicilerin teşkilatlanması 

hususunda dünyadaki mevcut durumu görme imkânına sahip olacaksınız. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

Tüketicinin korunmasına ilişkin doğru bilgi toplayabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Tüketicinin korunmasının gereği ve önemini araştırınız. 

 Tüketicinin korunmasını gerektiren nedenleri araştırınız. 

 Tüketicinin korunmasında sorumlu tarafları ve görevlerini araştırınız. 

 Tüketici eğitimi ve bilgilendirilmesinin tüketicinin korunmasındaki önemini 

araştırınız. 

 Tüketicinin korunmasına yönelik yasal düzenlemeleri araştırınız. 

 Bilgilerinizi arkadaşlarınızla ve öğretmenlerinizle paylaşınız. 

 

1. TÜKETİCİNİN KORUNMASI KANUNU 
Tüketicinin korunmasının geçmişi çok eski tarihlere dayanmaktadır. Çünkü tüketiciler 

eski tarihlerden beri seçim yapmaktaki yanılgıları başta olmak üzere çeşitli risklerle karşı 

karşıya kalmışlardır. Dürüst olmayan pazar davranışlarının varlığı ve üretici ile karşı karşıya 

olduğu çıkar çatışmaları yıllar boyu tüketicinin korunmasını bir gereklilik hâline getirmiştir. 

Eski Roma’dan Eski Yunan’a, Babilliler’den Osmanlı’ya, İngiltere’den Fransa’ya birçok 

hukuki düzenlemeler, tüketici hareketleri ve tüketici örgütlenmeleri oluşmuş, tüketicinin 

korunması ile ilgili ilk kavramlar ortaya çıkmaya başlamıştır. 

Tüketicinin korunması kavramı her ne kadar uzun bir geçmişe sahip olarak görülse de, 

çağdaş dünyanın en güncel, karmaşık ve daima gündemde olan sorunlarından biridir. ABD 

Başkanlarından John F. Kennedy’nin 1962 yılındaki ünlü açıklamasında tüketicinin sahip 

olduğu temel hakları vurgulamasıyla, sadece gelişmiş Batılı ülkelerde değil, aynı zamanda, 

Dünyanın diğer ülkelerinde de etkili sonuçlar doğuran bir yaklaşımın temelleri atılmıştır. 

Son yıllarda meydana gelen sosyal, ekonomik ve teknik gelişmeler sonucu tüketicinin istek 

ve ihtiyaçları karmaşık bir hâl alarak gittikçe artış göstermiş
 
ve bunun doğal bir sonucu 

olarak da üretici-satıcı karşısında zayıf durumda kalan tüketicinin korunması meselesi 

gündeme gelmiştir. 

 
Tüketicinin korunması kavramının birçok tanımı yapılmıştır. Bu tanımlardan bazıları 

şöyledir; 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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 Tüketici haklarına zarar veren uygulamalara karşı, bu hakları korumak için, 

hükümetlerin, işletmelerin ve bağımsız örgütlerin giderek genişleyen faaliyetleri 

dizisidir.  

 Beklentilerini karşılamayan mallardan dolayı biriken tatminsizliklerine çözüm, 

zararı düzeltme ve iade hakkı arayan tüketicilerin örgütlenmiş çabalarıdır. 

 Türkiye için bir tanım yapmak gerekirse, "tüketicinin korunması, tüketicilere 

pazarlama faaliyetlerinden duydukları doyumsuzlukları gidermek amacıyla 

devlet tarafından yapılan düzenlemelerin tümüdür”, denilebilir. Tüketicilerin 

korunması hareketi ise "tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla harcanan 

her türlü çabanın bir toplumsal güç niteliğini kazanmasıdır" şeklinde 

tanımlanabilir. 

Tüketicinin korunmasına yol açan sebepler, bu korumanın hangi kriterler dâhilinde 

yapılacağı sorununu gündeme getirmiş ve bu kriterlerin tüketicinin veya tüketim 

sözleşmesinin temel alınmasına göre değişiklik arz edeceği belirtilmiştir. Tüketicinin 

korunması hukukunda kabul edilen üç sistem bulunmaktadır. Bunlar; subjektif, objektif ve 

karma sistemlerdir. 

  

 Subjektif sistemin hareket noktası, “tüketici” ve “tüketici hakları”dır. 

Tüketicilerle ilgili olarak kamu hukukunu ve özel hukuku içine alan ve 

tüketicinin korunması amacıyla düzenlenen bir hukuk sahasıdır.  

 Objektif sistem ise “tüketim sözleşmesi” kavramından hareket eder. Tüketim 

amaçlı sözleşmelerin kimin tarafından yapıldığı bu sistemde önemli değildir. 

Burada bu sözleşmelerin hangi şartlar dâhilinde tüketiciyi koruyucu nitelik 

kazanacağı ve bu amaca yönelik düzenlemelerin yapılması amaçlanmıştır.  

 Karma sistem ise, objektif ve subjektif sistemin birbirinden kesin hatlarıyla 

ayrılamayacağı düşüncesinden hareketle bu iki sistemin birleştirilerek 

tüketicilerin en etkin şekilde korunmasını hedef almıştır. 

 

Türkiye’de Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK), tüketiciyi esas alarak 

subjektif sistemi kabul etmiştir. Bu sistemde merkez kavram tüketici olmakta ve tüketicinin 

taraflarından birini oluşturduğu işlemler tüketici hukukunun konusunu oluşturmaktadır.  

 

1.1.Tüketicinin Korunmasının Gereği ve Önemi 
Tüketim faaliyeti insanlığın doğuşu ile başlamıştır. Önceleri kendisi hem üreten hem 

de tüketen tüketicinin korunması gereği pek hissedilmemiş, ancak toplumda zaman içinde 

rollerin ayrılması, üreticilerin özellikle ekonomik yönden güçlenmesi ve kısa sürede 

örgütlenmeye başlaması nedeni ile tüketiciler giderek mağdur olmuş ve tüketicinin 

korunması kavramı gelişmeye başlamıştır. 

 

Tüm dünyada toplumların gelişmeleriyle paralel olarak insana ve insani değerlere 

verilen önem artmakta ve insan unsuru, onun korunması ve refahının sağlanmasına dönük 

çalışmalar her toplumda daha çok ağırlık kazanmaktadır. Bu durumda ekonomik ve sosyal 

olanaklar açısından güçlü olan ticari kuruluşlar karşısında zayıf durumda olan tüketicilerin 

haklarını savunmak, hak aramaya ilişkin mücadele yöntemlerini güçlü kılmak, konuyla ilgili 

tarafların yetki ve sorumluluklarını yerine getirmesi için gerekli çabayı harcamak, bir ülkede 

tüketici haklarının yaşama geçirilmesi ve uygulanması açısından çok önemlidir.  
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Resim 1.1: Çağdaş dünyanın önemli sorunlarından tüketicinin korunması 

Son derece önemli olan tüketicinin korunması kavramının önemini şu şekilde 

sıralamak mümkündür; 

 

1.1.1.Ürün ve Hizmet Kaliteleri 
 

Aşağıdaki belirtilen birçok sorun hem tüketicilerin hem de ülke ekonomisinin refah 

seviyesini ve verimliliğini düşürmektedir; 

 

 Ürün ve hizmet kalitelerinin düşük olması, 

 Satış sonrası servis hizmetlerinin yeterli olmaması, 

 Ürün ve hizmetle ilgili verilen teknik bilgilerin yetersiz olması,  

 Taksitli ve indirimli satışlarla ilgili yanlış ve tüketicinin zararına uygulamaların 

olması,  

 Gerçek dışı ve yanıltıcı reklamların olması, 

 İnsan sağlığına ve güvenliğine aykırı ürün ve hizmetlerin üretilmesi,  

 Ürün türlerinin çokluğu, seçim güçlüğü,  

 Farklı fiyat uygulamaları,  

 Kusurlu-hileli ve ayıplı mallar,  

 Standard uygulamalarının yetersizliği,  

 Değişik ambalaj uygulamalarının karşılaştırma imkânının kısıtlaması,  

 Tüketici aleyhine kısaltılmış dayanıklılık süreleri,  

 Kusurlu malların geri verilme güçlüğü,  

 Rekabet sürecinin istenilen biçimde olmaması,  

 Bölgesel farklılıklar ve tüketicilerin farklı yapısal davranışları,  

 Gelir dağılımındaki bozukluklar 

 Yetersiz örgütlenmeler, 

 

  Tüketicilerin korunması ve bu sorunlara karşı tüketici haklarının sağlanması, 

tüketicilerin refah ve verimlilik seviyesini yükselttiği gibi ülke ekonomisinin de daha sağlıklı 

kalkınmasını sağlayacaktır. Böylece sağlıklı bir ekonomik büyüme sağlanabilecektir. 
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1.1.2.Tüketici Hakları 
 

Tüketicinin korunması ve tüketici haklarının iyi bir şekilde sağlanması yalnız fert 

planındaki ekonomik ve sosyal açıdan değil, aynı zamanda ülke planındaki ekonomik ve 

sosyal açıdan da çok önem taşır. Ürün ve hizmetlerde genel kalite seviyesinin yükselmesi, 

özellikle dış rekabet gücünün artması, üretimin sağlıklı bir şekilde geliştirilmesi, ürün ve 

hizmetlerin güvenlik ve sağlık açısından güvenirliliğinin ve verimliliğin artması, hâliyle ülke 

ekonomisini iyi yönde etkileyecektir. Kaliteli ve güvenilir mallar ile ihracat imkânı artacak, 

böylece tüketicinin korunması yanında ülke ekonomisinin kalkınmasına önemli katkı 

sağlanacaktır. 

 

1.1.3.Değişen Koşullar 
Ekonomik faaliyetlerin nihai amacı, tüketicilerin ihtiyaçlarını sağlayacak mal ve 

hizmetleri üretmek ve bu ihtiyaçları rasyonel bir dağıtım zinciri oluşturarak karşılamaktır. 

Ekonomik ve sosyal alandaki genişleme ve gelişmeler ile piyasa ekonomisinin değişen 

koşulları karşısında tüketicilerin, ihtiyaçlarının karşılanmasında beliren sorunları yalnız 

başlarına çözemeyecekleri anlaşılmış, tüketici çıkarlarını korumak amacıyla çözümler 

aranmasının zorunlu olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Tüketicinin korunmasına yönelik 

politikalarla ülke düzeyinde sağlanabilecek bir düzen, bir yandan geniş çerçevede milli 

ekonomide kaynak israfını önleyecek, maliyetleri düşürecek, tüketiciler ile satıcılar arasında 

kapsamlı bir ahengi gerçekleştirecektir.  

 

Tüketicilerin her yönden korunmasıyla, dünyadaki tüketiciler daha yaşanır duruma 

kavuşturulabilir. Tüketicilerin korunmasını en iyi şekilde sağlayacak üretim ve tüketim 

şartları ve fonksiyonlar, örneğin kalite standardı gibi fonksiyonları, sağlandığı zaman, 

dünyanın güçlü devletleri arasında yardım beklemeden yer alınabilir. Böylece o ülkenin, 

başka insanlar tarafından yaşanması için çok istekli hâle gelmesi, ülke insanlarının refahının 

sağlanması ve devletin güçlü olmasına önemli katkı sağlanmış olunur. 

 

 Toplumu oluşturan her fert aynı zamanda birer tüketici olduğundan, bu tüketicilerin 

ve dolayısıyla insanların her yönden en iyi şekilde korunması hâlinde her fert iyi bir refah 

seviyesine çıkabileceği gibi, o ülkedeki kalkınma ve gelişme yolunda büyük hamleler de 

gerçekleştirilebilecektir. 

 

1.1.4.Sosyal Olma 
Günümüzde bir ülkenin benimsemiş olduğu sosyal devlet ilkesinin ölçütlerinden birisi 

hiç kuşkusuz o ülkede tüketicilerin yeteri ve gereğince korunabilirliğidir. Yani tüketicilerin 

korunabilmelerinde ulaşılan başarı çizgisi, bir ülkenin sahip olmakla övündüğü sosyal devlet 

ilkesinin bir gereği ya da bir temel ölçüsüdür. 

 

1.1.5.Reklamların Yanıltıcı Olması 
 

Çağımızda teknolojinin süratle gelişimi neticesinde, daha önceleri mevcut olmayan 

çok çeşitli mal ve hizmetler ortaya çıkmıştır. Mal ve hizmet çeşidindeki bu artış ve 

değişmeler, reklamların yanıltıcı olması ve ürünlerin birçoğunun sağlıksız ve hileli olması, 

tüketici olan insanı şaşkınlık, tereddüt ve hatta çaresizlik içinde bırakmıştır.  
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İhtiyaçlarını karşılayacak mal ve hizmetlerin çeşitliliği, değişkenliği ve ekonomik 

imkânların sınırları içerisinde, ihtirastan çevre baskısı ve manevi yapıya kadar uzanan 

psikolojik faktörlerin de tesiri altında, önüne arz edilen ürün ve hizmetleri satın almak, 

istifade etmek, kullanmak ve tüketmek durumunda olan tüketiciyi, bütün bu durumlara karşı 

korumak ve bu konuda tedbirler almak tüketicilere ve dolayısıyla topluma büyük fayda 

sağlayacaktır. 

 

Günümüzde bilimsel ve teknolojik gelişmelerin çok hızlı olması sosyal ihtiyaç ve 

sorunların boyut ve kapsamını büyütmüştür. Bu durumda tüketicinin korunmasının ihtiyaç ve 

sorunları ortadan kalkabilecektir. Çünkü bir toplumu fertler meydana getirir. Bu fertlerin her 

biri herhangi bir açıdan tüketici olma durumundadır. Bu tüketicilerin iyi bir şekilde 

korunması durumunda toplumda da ihtiyaç ve sorunlar ortadan kalkabilecektir. Ekonomik ve 

örgütleşme yönünden zayıf olan ve dolayısıyla mağdur edilen tüketicilerin korunması refah 

seviyesini de yükseltecektir. Tüketicilerin iyi bir şekilde korunması durumunda genel kalite 

düzeyinin yükseltilmesi, haksız rekabetin önlenmesi, savurganlığın ve yanlış tüketimin de 

önüne geçilmesi gibi birçok faydalar sağlanmış olacaktır. 

 

Zamanımızdaki tüketici, tüketim kararı aşamasında artık yoğun bir tutundurma baskısı 

altındadır. Adeta bir bilgisayar gibi, tüketim esnasında birçok alternatifleri çok kısa sürede 

değerlendirmek ve en verimli kararı vermek durumundadır. Günümüzdeki insan artık bir 

bilgi toplumunda yaşamaktadır. Bu nedenle karar verirken çeşitli alternatifleri bilmek, 

anlamak ve değerlendirmek durumundadır. Bu durumda, tüketicinin bu baskı altında uygun 

davranmasına yardımcı olunması ve bu açıdan korunması gerekir. Ayrıca günümüzde 

tüketicinin karşı karşıya kaldığı risk ve tehlikeler de çok büyümüştür. Bu açıdan tüketicinin 

güvenliği önem kazanmış ve bu konu karmaşık, teknik bir hâle gelmiştir. Tüketicinin 

kendisini ve çevresinin korunması, günümüzde gelişen sosyal pazarlama anlayışında ön 

plana çıkmış ve güncel bir hâle gelmiştir. Artık tüketicinin ve çevresinin korunması 

birbirlerinin tamamlayıcısı olarak kabul edilmektedir. Bu nedenlerle bilinçli bir tüketici aynı 

zamanda bilinçli bir çevreci de olmuştur. 

 

Tüketicilerin korunarak satın aldıkları ürünlerin sağlam, kaliteli ve dayanıklı olmaları, 

ürünlerin sağlığa uygun olmaları ve ihtiyaçların giderilmesinin sağlanması refah seviyesinin 

artmasını sağlayacaktır. Piyasadaki işletmelerin tam rekabetlerini sağlayarak ve kaliteli 

ürünler elde edilerek tüketicilerin korunmasının sağlamasıyla beraber, uluslararası piyasada 

da güç kazandıracaktır. Bu nedenle rekabetin korunmasıyla beraber tüketiciler de korunmuş 

olacaktır. Reklamlar ile tüketicilere mal ve hizmetlerle ilgili olarak verilen yanlış, yanıltıcı 

ve eksik bilgiler tüketici korunmasının önemini artırmaktadır. Bu yanlış, yanıltıcı ve eksik 

reklamlarla tüketiciler etkilenerek, gereksiz, yanlış ve verimsiz harcamalar yapılmasına 

neden olunmaktadır. Bu duruma karşı tüketiciler korunarak gelirin verimli harcanması 

sağlanınca ülke kaynaklarının da verimli kullanılması sağlanmış olacaktır. 

 

Artan fiyatlar ve satın alma güçlerinin azalmasına karşı tüketicilerin korunması için 

enflasyonun düşürülmesi ve gelir seviyesinin yükseltilmesi ülke ekonomisinin kalkınmasına 

büyük katkı sağlayacaktır. 
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Sanayileşmenin ve tam rekabetin geliştiği ülkelerde işletmeler; ürettikleri mal ve 

hizmet karşısında tüketicilerin korunması konusundaki sosyal sorumluluklarını yerine 

getirmeleri, işletmelerin uzun vadede istikrarları ve verimlilikleri açısından çok önemli ve 

gereklidir. Toplumdaki üreticiler ve aynı zamanda birer tüketici oldukları için, tüketicilerin 

korunması ve refah seviyesinin yükseltilmesi toplumun refahını da artıracaktır. 

 

1.1.6.Tüketiciye Verilen Önem 

 
İşletme egemenliğindeki pazarlardan tüketici egemenliğindeki pazarlara geçiş ile 

tüketiciye ve pazarlama faaliyetlerine verilen önem artmaktadır. Günümüz gelişmiş ülkeleri, 

pazarlama faaliyetlerinde karşılaştıkları sorunları, tüketiciye verdikleri önem ölçüsünde 

çözebilmişlerdir. Tüketici gerçeğinin anlaşılması sonucu pazarlama yöneticileri, tüketicinin 

satın alma davranışları ile bu davranışları belirleyen motivasyonel ve demografik faktörlerin 

ayrı ayrı ve kendi aralarındaki etkilerinin yönünü ve derecesini tayin etme konusunda yoğun 

çalışmalara girişmişlerdir. Ülkemizde tüketici gerçeğinin yeterince kavranamaması, 

pazarların hâlen işletmelerin egemenliğinde olması, tam rekabetin sağlanamaması, 

işletmelerin üretim ve finansman gibi iç sorunlarını henüz çözememeleri, tüketicilerin 

yeterince bilinçlenerek örgütlenememeleri gibi nedenlerle tüketicilerin korunması önemi 

yeterince anlaşılamamıştır. 

 

1.1.7.Eğitim Seviyesi 
 

Gelişmiş ülkelerde eğitim seviyesi yüksek olduğu için tüketiciler daha kolay 

bilinçlendirilerek korunmaktadır. Fakat az gelişmiş ülkelerde eğitim seviyesi düşük 

olduğundan tüketicileri bilinçlendirerek koruma çok zor olmaktadır. Ülkemizde bu açıdan 

eğitim seviyesinin yükseltilerek ve tüketiciler daha çok bilinçlendirilerek tüketicilerin 

korunması konusuna daha çok önem verilmelidir. . Bu durumda hem ülke ekonomisine hem 

de tüketicinin korunmasına önemli katkılar sağlanabilir. 

 

1.1.8.Hızlı Globalleşme 
 

Globalleşen dünya yerel kültürleri yok etmektedir. Bu da insanlarda büyük ve 

onarılmaz yaralar açmaktadır. İnsanlar bilerek veya bilmeyerek medeniyetlerini meydana 

getiren, yemek kültürlerinden, giyim ve kumaşlarına kadar tüm alanlarda asimilasyona 

uğramakta ve böylece zayıf devletler güçlü devletlerin birer pazarı hâline gelmektedir. 

Ülkemizde tüketicileri globalleşmeye karşı korumak için, kültürel ve manevi değerlerimizi 

canlandırıp aşırı tüketim ve israftan tüketicileri koruyarak verimli harcama sağlanmalıdır. 

 

Tüketim toplumu kavramının özünü alışveriş tutkusu, bir başka deyişle alışverişin 

giderek psikolojik bir ihtiyaç hâline gelmesi oluşturur. Sınırsız harcama duygusunun her ne 

kadar dünya ekonomisini, maddi açıdan ayakta tuttuğu söylense de, sosyal ve manevi alanda 

tüm değerleri ve dolayısıyla ticari ve ekonomik ahlakı da çökertmektedir. Aşırı tüketme ve 

gösterişin öne çıkarılması ile birlikte başta toplumun temel taşı olan aile olmak üzere tüm 

hayata zarar vermektedir. Bütün bu olumsuzluklar tüketicinin korunmasının ne kadar önemli 

olduğunu ortaya çıkarmaktadır. 
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Tüketim toplumu durumunun tüketicilere getirdiği maddi ve manevi olumsuzluklar 

göz önündedir. Bu hâliyle insanlık tüketirken, sanki bir uçtan da kendisini ve kendi 

kaynaklarını tüketmektedir. Kitle iletişim araçları ve reklam sektörünün verimsiz ve yanlış 

yönlendirmeleri ve tüketicilerin duygusal yönlerini sömürmeleri bu süreci hızlandırdığından, 

bunlara karşı tüketicilerin korunması büyük önem taşımaktadır. 

 

Tüketim miktarının ölçüsü, fert veya toplumların refah toplumu olma ölçüsü değildir. 

O hâlde tüketim toplumu yerine kanaat, yardımlaşma ve üretim toplumu hâline gelebilmenin 

toplumsal projeleri oluşturmak zorunluluğu vardır. Bu da iyi bir şekilde, maddi ve manevi 

her yönüyle tüketicinin korunmasıyla olabileceğinden, tüketicinin korunmasının önemi daha 

belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır. 

 

1.1.9.Psikolojik Etkenler 
 

Günümüzde özellikle psikolojik etkenler altında, istekler daha karmaşık ve karanlık 

olmaktadır. Gösterişe dönük tutkular, zenginliğin getirdiği sorumsuz davranışlar, gerçek 

faydası olmayan harcamalar gücü gittikçe artan tüketim sebepleri hâline gelmiştir. Bu 

nedenlerle tüketiciyi maddi ve manevi her yönüyle koruyarak aşırı maddi gereksinimlerini 

azaltmaya çalışmak için gerekli koruyucu tedbirleri almak çok önem kazanmaktadır. 

 

Teknoloji ve kalkınmanın gelişme hızı toplum refahına neden olmakla birlikte, 

gelişmişliğin getirdiği bir tatminsizlik hissi de önemli bir sorun ve hastalık olarak ortaya 

çıkmaktadır. Gelişmiş ülkelerin tüketicisi, rutin ihtiyaçlarını çok kolay giderdikten sonra 

doyumsuz kalmakta ve yeni arayışlara yönelmektedir. Çağımızda bu nedenle manevi 

hastalıklardan, psikolojik hastalıklardan ve maddeten gelişmiş fakat mutlu olmayan tüke-

ticilerin sayısında büyük artış görülmektedir. İşte bu açıdan da tüketiciyi dış şartlara karşı 

koruma yanında, kendi zararlı istek ve uygulamalarına karşı da korumanın önemi 

artmaktadır. 

 

1.2.Tüketicinin Korunmasını Gerektiren Nedenler 
 

Ekonomik ve sosyal alanlardaki genişleme ve gelişmeler neticesinde tüketicilerin, 

ihtiyaçlarının karşılanmasında ortaya çıkan sorunları yalnız başına çözemeyecekleri 

görülmüş ve böylece tüketicilerin çıkarlarını korumak amacıyla tedbir alınması zorunlu hâle 

gelmiştir. Ticari faaliyetlerde mal ve hizmetlerle ilgili fiyat ve ücretlerin serbest rekabet 

şartları içinde oluşmasından tüketiciler faydalanmaktadır. Ancak tüketicilerin satın alma 

konusunda, yeterli bilgiye sahip olmamaları, reklam ve yayınlarla kendilerine yanlış bilgi 

aktarılması ve organize olmamış olmaları da göz önüne alındığında tüketicilerin 

korunmasının gerekliliği aşikâr bir şekilde ortaya çıkmaktadır. 

Tüketicinin korunmasının gerekliliği, tam rekabet piyasasının işlememesinden 

kaynaklanmaktadır. İktisatçılar ideal olarak tam rekabet piyasasında, tüketicilerin üreticilerin ve 

faktör sahiplerinin piyasa hakkında fiyat ve maliyetle ilgili tam bilgiye sahip olmaları 

gerektiğini ifade ederler. Bu durumda, hiç bir tüketici homojen bir mala piyasada oluşan 

fiyatın üstünde bir fiyat ödemez.  
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Gerek üretici, gerek tüketici ve gerekse faktör sahipleri, üstün pazarlık güçleri yoluyla, 

birbirlerini aldatamaz, hile yapamaz ve birbirlerini istismar edemezler. Çünkü tam rekabet 

piyasalarında tarafların eşitliği prensibi söz konusudur. Ancak belirtilen bu varsayımların 

herhangi bir piyasada gerçekleşmesi çok zordur. 

 

Resim 1.2: Güçsüz Olan Tüketicilerin Korunmasının Gerekliliği 

 
Mal ve hizmetlerin günümüzdeki şekliyle karmaşık hâle gelmesi, üretim 

faaliyetlerinin gelişmesi, firmaların büyümesi ve monopol uygulamaların başlaması 

tüketiciyi zor durumda bırakmıştır. Üreticilerin kârlarını maksimum düzeye çıkarma arzuları, 

üretilen mal ve hizmetlerin kalitesini düşürerek tüketicilerin korunmasız durumda 

kalmalarına neden olmuştur. Ayrıca malların karmaşık teknolojik özelliklere sahip olmaları, 

çeşitli fiyat dalgalanmaları, kalite düzeylerindeki belirsizlik ve sağlığa uygun olup 

olmadığının bilinmemesi de tüketiciyi zor durumda bırakarak tüketicilerin korunması 

gereğini ortaya çıkarmıştır. 

 

Tüketicinin korunabilmesi için üretim safhasında bazı tedbirlerin alınması kaçınılmaz 

hâle gelmiştir. Malların sağlıklı ambalajlanması, ambalaj üzerine veya kullanım 

kılavuzlarına mal hakkında gerekli bütün bilgilerin doğru, kolay görünebilir ve anlaşılabilir 

biçimde konulması, malın belirli standartlara uygun üretilmesi zorunluluğu ve dayanıklı 

tüketim mallarında garanti belgelerinin bulunması bunlar arasındadır. Ayrıca bakım ve 

onarım için gerekli yedek parça ve servisin de yeterli olması gerekmektedir. 

 

Diğer taraftan tüketicinin korunabilmesi için her türlü taklit mala, yanlış reklam ve 

bilgilendirmeye, standart dışı mala, fahiş fiyata karşı tüketicinin haklarının belirlenmesi 

gerekmektedir. 

 

Bu sayılan nedenlerin dışında tüketicinin korunmasının gerektiren nedenlere şunları da 

ilave etmek mümkündür; 
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 Enflasyon ortamında sürekli artan fiyatlar tüketicilerin satın alma gücünü 

azaltmakta, fiyat artışlarına olumsuz tepki göstermelerine yol açmaktadır. 

Ayrıca satın alınan mala gerçek değerinden fazla para ödediği kuşkusuna düşen 

tüketici için bunlar bir huzursuzluk kaynağı oluşturmaktadır. 

 Aynı ihtiyaçları karşılamak üzere çeşitli marka, etiket ve ambalaj içinde bir 

birine çok benzeyen malların pazara sunulması tüketicileri şaşırtmakta, 

zihinlerini karıştırmakta ve malların değerleri hakkında da kuşku 

uyandırmaktadır. 

 Tüketiciler satın aldıkları mal ve hizmetlerden memnun kalmamakta, 

umduklarını bulamayınca da psikolojik huzursuzluk duymaktadırlar. 

 Tüketiciler pazarda mevcut malların markaları, fiyatları ve kaliteleri hakkında 

gerekli bilgiye sahip olmadıkları için yeterince fiyat-kalite karşılaştırması 

yapamamaktadırlar. 

 Tüketiciler sayıca çok fazla ve heterojen bir gruptur. Üreticilerin karşısında 

dağınık ve ne yapacaklarını bilemez durumdadırlar. 

 Tüketiciler, genel olarak girişimci olmanın üstün niteliklerine sahip olan ve 

dinamik bir grup oluşturan üreticiler kadar kolay örgütlenememekte (heterojen 

bir grup olmaları nedeniyle) ve bir baskı grubu olarak ekonomik ve politik 

yaşamda etkinlik gösterememektedirler. 

 

Başka bir tanımda ise tüketicinin korunmasını gerektiren nedenler şu şekilde 

tanımlanmıştır: 

 

 Ürün türlerinin çokluğu ve seçim güçlüğü 

 Alışveriş bilgisi kaynaklarının yetersizliği 

 Farklı fiyat uygulamaları 

 Kusurlu –hileli ve ayıplı mallar 

 Standart uygulamaların yetersizliği ve ambalajların karşılaştırma olanağını 

kısıtlaması 

 Dayanıklı tüketim mallarında tüketici aleyhine kısıtlanmış dayanıklılık süreleri 

 Garantili satışlarda garanti koşulları ve satış sonu hizmetlerde çıkan sorunlar 

 Hizmet pazarlamada tüketicilere empoze edilen tek yanlı sözleşmeler 

 Tüketicilere, gerçek maliyeti bilinmeyen taksitli ve veresiye satış uygulamaları 

 Reklamlarda gözlemlenen aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte mesajlar 

 Hediyeli, ikramiyeli satış kampanyaları  

 Tüketiciyi koruma görevi verilen kurumlar arasında yetki, sorumluluk ve 

koordinasyon eksiklikleri 

 Tamamlayıcı malların ayrı yerlerde satılmaları 

 Sağlığa aykırı ürünler 

 Kötü dağıtım ve teslim sistemleri 

 Aynı mallar için aynı yerlerde, aynı zamanda farklı fiyat uygulamaları 

 Müşteriye farklı servis uygulaması, fatura ve satış fişi verilmemesi 

 Mallar hakkında eksik-yanlış bilgi verilmesi 

 Besin maddelerinin yapım tarihinin bulunmaması 

 Kusurlu malların geri verilme güçlüğü, hatta imkânsızlığı 

 Suni mal kıtlığı yaratılması 
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1.3.Tüketicinin Korunmasında Sorumlu Taraflar ve Görevleri 

 
Tüketicinin korunması sadece tüketiciyi değil, aynı zamanda haksız rekabetin 

önlenmesi ve rekabetin etkinleştirilememesi, bunun da ötesinde, yerli sanayinin dışarıdan 

gelen haksız rekabete karşı korunması açılarından da bütün kesimleri ilgilendiren bir konu 

hâline gelmiştir. 

Gelişmiş ülkelerde tüketicinin korunmasına yönelik olarak bir taraftan devlet tedbirler 

alırken, diğer taraftan tüketiciler teşkilatları aracılığıyla haklarını gözetmekte işletmeler ise 

kendi bünyesinde aldıkları uyulması zorunlu bazı mesleki kararlar yolu ile kendi kendini 

denetleme yoluna gitmektedir.  

Tüketicinin korunması ve haksız rekabetin engellenmesi için devlet, işletmeler, 

gönüllü kuruluşlar ve derneklerin faaliyetleri ile birlikte bazı yasal tedbirlerin alınması 

giderek daha büyük önem kazanmaya başlamıştır. 

Tüketicinin korunmasına yönelik faaliyetler oldukça geniş ve farklı bir konudur. 

Tüketicilik, devletin, işletmelerin ve bağımsız organizasyonların bir grup faaliyetini 

kapsayan, tüketici haklarının korunması ve yaygınlaşması ile ilgili faaliyetler olarak 

tanımlanmaktadır. Zaman zaman birbiriyle bile ilişkisi olmayan birçok öğeden oluşmuş 

sosyal bir gücün özetidir. Dolayısıyla tüketicinin korunması ve ihtiyaçlarının karşılanmasına 

ilişkin faaliyetler tek bir organizasyona indirgenemez. 

 

Tüketicinin korunmasını şu başlıklar altında ele almak mümkündür. 

 Devletin tüketiciye ilişkin politikaları, 

 Tüketicinin kendi kendini korumaya yönelik çabaları işletmelerin tüketiciyi 

korumaya yönelik faaliyetleridir. 

Bu sayılan kurum ve kuruluşların etkinlik dereceleri ülkelerin kendilerine özgü yapı 

ve içinde bulundukları koşullar çerçevesinde değişmektedir. 

 

1.3.1.Tüketicinin Korunmasında Devletin Rolü 

 
Güç ve karmaşık hâle gelen ekonomik yaşamda tüketicilerin korunması, eğitilmesi ve 

örgütlenmesinde devletin üzerine düşen görevler vardır. Devlet, hem tüketicilere gerekli 

eğitimi vererek tüketici bilincini geliştirmek, hem de ürün kalitesinin denetlenmesi, fiyat 

kontrolü konularında önemli işlevlere sahiptir. Devlet aynı zamanda tüketicilerin korunması 

için gerekli yasal mevzuatı ve kurumsal yapıyı da kurmakla yükümlüdür. Özellikle de 

devlete, tüketici şikâyetlerinin izlenmesi ve çözümlenmesi konularında büyük görevler 

düşmektedir.  
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Grafik 1.1: Tüketiciyi Koruma Yolları Arasındaki İlişki 

 

Devlet, bir taraftan piyasa ekonomisinin gereği olarak serbest rekabeti desteklerken bir 

taraftan da piyasayı düzenlemek, disiplin ve kontrol altında tutmak için tedbirler almak 

zorundadır.
 
Dolayısıyla bu konuda devletin bir tüketici politikası olmalıdır. Bu politika, 

tüketicilerin refah ve korunmasını etkileyen faaliyetlerin yönetiminde hükümet tarafından 

yapılan faaliyetleri kapsar.   

Devlet organlarında yasama organı yasa koyarak, yargı organı ceza verme ve 

uyuşmazlıkları çözme yoluyla tüketiciyi koruyucu faaliyette, merkezi idare, mahalli idareler 

ve standardizasyon kuruluşları düzenleme ve denetim yetkilerini kullanarak tüketiciyi 

koruma görevinde bulunmaktadırlar.  

Özellikle monopol piyasalarında üretim miktarı az fakat fiyat düzeyi yüksektir. 

Tüketiciler daha az ürüne daha fazla harcama yaparak sahip olurlar. Bu durumda devletin 

müdahalesi kaçınılmazdır. Devletin müdahalesi genel olarak iki şekilde olur. Birincisi, fiyat 

tespiti yani devletin monopole doğrudan doğruya müdahalesi, ikincisi ise vergileme yolu 

yani dolaylı müdahalesidir. 

  

Resim 1.3: Yasa yaparak tüketiciyi koruyan devlet organları. 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=tbmm&source=images&cd=&cad=rja&docid=BdWcRbyKC-gv8M&tbnid=8pbIGPJMae-gLM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.muhabbetim.com%2Fhaber%2Fyeni-tbmm-baskani-kim-olacakadaylar-kimler.html&ei=IX71UZyABYnFPf3bgZgG&bvm=bv.49784469,d.bGE&psig=AFQjCNFUusCXVkS721m-48mQx0crV26IWQ&ust=1375129492717268
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=tbmm&source=images&cd=&cad=rja&docid=BdWcRbyKC-gv8M&tbnid=8pbIGPJMae-gLM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.muhabbetim.com%2Fhaber%2Fyeni-tbmm-baskani-kim-olacakadaylar-kimler.html&ei=IX71UZyABYnFPf3bgZgG&bvm=bv.49784469,d.bGE&psig=AFQjCNFUusCXVkS721m-48mQx0crV26IWQ&ust=1375129492717268
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Hemen hemen her kamu kuruluşunun direkt ve dolaylı olarak tüketiciyi ilgilendiren 

görevleri olmasına rağmen daha çok bu görevler, Sanayi, Ticaret, Gümrük, Tarım, Sağlık, 

Çevre Bakanlığı ile Bakanlıklar bünyesinde oluşturulan organlar eliyle yapılmaktadır. 

 

1.3.2.Tüketicinin Korunmasında Tüketici Örgütlerinin Rolü 
 

Zamanımızda tüketicinin korunması yolunda gelişen bir eğilim de tüketici hareketi 

adıyla tüketicinin kendini korumak amacıyla teşkilatlanmasıdır. Ekonomik faaliyetler içinde 

tüketicinin fert olarak çok zayıf olduğunu anlaması karşısında, diğer tüketicilerle birleşerek, 

örgütlenmesi, bu konuda atılan en son adımlardan birini oluşturmaktadır. Tüketici hareketi iş 

çevresinin bu konuyla ilgilenmesine, kendi bünyesinde tedbirler almasına ve tüm bunları 

yaparken de pazarlama kavramını, işletme amaçlarını ve kullandığı araç ve gereçlerine sebep 

olmuştur. 

Tüketiciler, tüketicilikten kaynaklanan güçlerini kullanarak evrensel ve ulusal 

haklarını alabilmek, üretim ve tüketimle ilgili haksız, aldatıcı ve güvensiz uygulamalara karşı 

kendilerini savunabilmek, ekonomik refah ve politik güçlerini artırabilmek için örgütlenirler. 

Ayrıca üretim ve tüketimle ilgili konular hakkındaki yasal, idari, teknik ve politik uygulama 

ve kararlarda kendi hakları ve refahları açısından düşünce ve görüşlerinin alınması ile de 

seslerini duyurmaya çalışırlar. 

 Ekonomik sistem içinde, teknolojik gelişmelerin örgütleştirdiği sanayici ve işadamı 

örgütlenmelerine paralel olarak tüketiciler de örgütlenmeye başlamışlardır. Bu örgütlenme 

hareketlerinin temelleri yirminci yüzyılın başlarına kadar inmektedir. Birçok ülkede 

tüketicinin problemleriyle ilgilenme ve bunlara çare bulma özellikle kadın dernekleri 

tarafından, ele alınmıştır. 

Tüketici hareketleri, sadece tüketici için değil tekelleşmeye karşı olan, kaliteli mal ve 

hizmet sunarak tüketicinin faydasını göz önünde bulunduran işletmeler için de önemli etkiye 

sahiptir. Tüketici örgütleri, fiyat tespiti ve zam oranları gibi devletin alacağı ekonomik 

kararlar üzerinde önemli bir etkiye sahiptirler. Ayrıca tüketicilerin tüketicilikten kaynaklanan 

güçlerinden çekinen işletmeler, tüketiciye zarar verici uygulamalardan sakınarak hatalı 

ürünlerini değiştirme yoluna gitmektedirler. 

Tüketici örgütleri, tüketicileri her türlü platformda temsil ederek tüketicilerin 

sorunlarını araştırmakta, çeşitli konularda tüketicilerin eğitimini ve aydınlanmasını 

sağlamaktadırlar. Tüketicilerin korunmasında tüketici örgütleri, devletin yapacağı 

faaliyetlerden daha önemli bir etkiye sahiptir. Devletin tüketici örgütlerine yardımları 

yetersiz olup, gelirlerin çoğu aidatlardan oluşmaktadır. 
 

1.3.3.Tüketicinin Korunmasında İşletmelerin Rolü 
 

Üreticiler ve iş sahipleri alacakları önlemler, uygulayacakları politikalar ve aralarında 

yürütecekleri rekabet ile tüketicileri koruyabilir. Üreticiler ürettikleri ürünün kalitesi 

konusunda titiz davranır, aracılar sattıkları malların özellikleri konusunda tüketiciyi doğru 

bilgilendirir ve aldatıcı reklâmlara yer vermezlerse, tüketicilerin korunmasında önemli katkı 

sağlarlar. 

Modern işletmecilik ve pazarlama anlayışını benimseyen işletmeler uzun süre 

piyasada kalmak ve kâr elde edebilmek amacıyla tüketicilerin menfaatlerini göz önünde 

bulundurmalıdırlar. 
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Tüketici bilincinin gelişmesinden dolayı üreticilerin üretmiş oldukları ürünlerini 

aldatıcı yollarla satmaya çalışmaları, onların uzun vadede ayakta kalmalarına olanak 

sağlamaz. Bu bilinci yakalayan işletmeler, tüketiciyi tatmin ederek kâr sağlama yollarına 

gitmektedirler. Ancak bu tür işletmelere, ABD ve bir kaç gelişmiş ülkenin dışında rastlamak 

güçtür. Bu anlayışın gelişmesinde tüketici hareketlerinin de etkisi vardır. Bu bağlamda 

tüketici hareketlerinin, bağımsız ürün bilgisi, işletmelerin faaliyetlerini kontrol etme, tanıtım 

ve reklamlarını denetleme gibi özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler de işletmeler 

tarafından fark edilmekte ve onların tüketiciye karşı daha itinalı bir politika izlemelerine 

neden olmaktadır. 

 

Modern işletmecilik anlayışında tüketici hareketlerinin oluşumu üreticiler tarafından 

olumlu olarak karşılanmaktadır. İşletmeler, tüketiciye zarar verici uygulamalardan kaçınıp 

hatalı ürünleri düzeltme yoluna gitmektedirler. Tüketiciyi daha iyi anlayabilmek amacıyla 

şikâyetlerle ilgili bir birimin oluşturulması da modern işletmeciliğin özelliğidir. Sosyal 

pazarlama anlayışını benimseyen, üretimde tüketici tatminini ön planda tutarak ahlaki 

kurallara uygun ürün sunan işletmelerin “tüketicilik” konusunda olumlu tepki almaları da 

doğaldır. 

 

 

 

Resim 1.4: Uyguladıkları politikalarla tüketiciyi koruyan işletmeler 

 

1.4.Tüketicinin Eğitimi ve Bilgilendirilmesinin, Tüketicinin 

Korunmasındaki Önemi 

 
Tüketici eğitimi, bireyin mevcut ekonomik ve kişisel kaynaklarını arzu ve ihtiyaçlarını 

tatmin edecek biçimde değerlendirmeye yeterli hâle getirebilecek düşünce, anlayış ve 

bilgilendirme süreci olarak tanımlanmaktadır. 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=kayseri%20kapal%C4%B1%20%C3%A7ar%C5%9F%C4%B1s%C4%B1&source=images&cd=&cad=rja&docid=iamIiTQu1qPirM&tbnid=mT1PaMX4h26VwM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.yerbilgisi.com%2Fkategori%2Fturkiyede-gezilecek-yerler%2Fturkiyede-tarihi-yerler%2Fpage%2F8%2F&ei=04D1UYWGIoTHPdbmgLgM&bvm=bv.49784469,d.bGE&psig=AFQjCNGsLfTlJNe8v0AUj9rbJEvf7NYU2Q&ust=1375130048530768
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=kayseri%20kapal%C4%B1%20%C3%A7ar%C5%9F%C4%B1s%C4%B1&source=images&cd=&cad=rja&docid=iamIiTQu1qPirM&tbnid=mT1PaMX4h26VwM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.yerbilgisi.com%2Fkategori%2Fturkiyede-gezilecek-yerler%2Fturkiyede-tarihi-yerler%2Fpage%2F8%2F&ei=04D1UYWGIoTHPdbmgLgM&bvm=bv.49784469,d.bGE&psig=AFQjCNGsLfTlJNe8v0AUj9rbJEvf7NYU2Q&ust=1375130048530768
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Tüketiciler istenilen yaşam düzeyine ulaşmada ihtiyaçlarını karşılamak için tüketim 

faaliyetlerinde bulunmaktadırlar. Tüketim faaliyeti; ihtiyaçların tatmini için mal ve 

hizmetlerin kullanılması şeklinde ifade edilmektedir. Toplumdaki her bireyin tüketme 

zorunluluğu nedeni ile tüketim, bireylerin kararlarını ve içinde yaşadığı toplumu olumlu ya 

da olumsuz yönde etkilemektedir. İnsanoğlu geliştikçe, tüketici olarak aldığı kararlarda hızla 

değişim göstermektedir. Bu nedenle tüketiciler tüketim kararlarını alırken, bu kararların 

kendilerine yükledikleri sorumlulukların farkında olmalıdırlar. Bu noktada tüketici eğitimi 

bireyin rasyonel ve etkili bir şekilde hareket ederek kaynaklarını doğru kullanmasına, 

teknolojiye uyum sağlamasına ve bilinçli tüketiciler yetiştirilmesine yardımcı olur. 

 

Tüketici eğitimi üzerinde kavram olarak, çok fazla durulmamakla birlikte farklı 

şekillerde tanımlanmıştır. 1980 yılında Amerika Birleşik Devletleri Tüketici Eğitimi Bürosu 

tarafından proje geliştirmek amacıyla hazırlanan raporda tüketici eğitiminin yöntem 

anlamına geldiği vurgulanmış ve bu yöntem tüketicilerin; 

 

 Kişisel değerler ile mal ve hizmet satın almada, kaynaklardan maksimum 

şekilde yararlanmada, değişen ekonomik durumlarda uygun alternatifler 

karşısında en doğru kararı alabilme yeteneğini artırmak. 

 Alışveriş alanında (piyasada) kendinden emin olma ve tüketici olarak haklan 

için uygun hareketlerine, yasalar, haklar, müracaat ve şikâyet gibi konularda 

bilgilendirilmesini sağlamak. 

 Politik, sosyal ve ekonomik sistemlerde tüketici olarak vatandaşların 

rollerini anlaması ve bu sistemlerin tüketicilerin ihtiyaçları doğrultusunda 

duyarlı hâle getirilerek geliştirilmesidir. Şeklinde ifade edilmiştir. 

 
İnsanlar piyasa şartlarında farklı statülere sahiptirler. Bu statü farklılığı bireylerin 

tüketici eğitiminden anladığı tanımlamalarda da farklılığa neden olmaktadır. Gerçek 

tüketicilerin tüketici eğitimine yüklediği anlam ile işadamlarının, tüketici örgütlerinin, 

eğitimcilerin ve devlet kademelerinde ki insanların yüklediği anlam farklılık göstermektedir.  

 Tüketiciler açısından; karmaşık pazar ortamında, mal ve hizmetlerin seçimi 

konusunda gerekli bilgileri veren bir eğitimdir. 

 İşadamları açısından; üretilen mal ve hizmetlerin satılmasını teşvik eden 

önemli bir eğitimdir. 

 Bürokrasi açısından; tüketici yararına düzenleyici yasalar çıkarılmasını ve 

ticari rekabetin teşvik edilmesini sağlayan bir eğitimdir. Bürokratlar, sağlıklı 

rekabet ortamı ve eğitilmiş tüketicilerin varlığı ile tüketicileri koruyacaklarına 

inanmaktadırlar. 

 Tüketici Örgütleri açısından; tüketicilerin aldatıcı ticari uygulamalar ve 

pazarın sömürücü etkileri konusunda bilgi edinmelerini sağlayan bir eğitimdir. 

 Eğitimciler açısından; çocukluktan yetişkinliğe kadar devam eden süreçte 

tüketicilerin bilgi ve tecrübelerinin gelişmesine yardım eden pazar ortamında 

üstlendikleri etkili rolü benimsetmeye çalışan bir eğitimdir.  

 

Tüketici eğitimi, kişinin davranış ve değerlerini değiştirici bir disiplindir. Kişi 

değişmedikçe kişinin dışında değişen yasa ve uygulamaların fazla bir önemi yoktur. Çünkü 

değişen yasa ve uygulamalardan yararlanacak olan tüketicidir.  
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Belli bir öğrenim ve kültür seviyesine ulaşmış, olaylar karşısında daimi olarak bilgi 

edinmiş bir tüketici seçim ve tercihlerinde daha az yanılacak, ihtiyaçlarına göre önceliklerini 

daha iyi saptayabilecektir. 

 

Tüketici eğitimi, tüketiciye insansal ve materyal kaynaklarını pazarda en rasyonel 

şekilde kullanmasını sağlayacak bilgiyi veren bir öğretim sürecidir. Bu eğitim bireyi günlük 

yaşantısında mevcut kaynaklardan maksimum fayda ve tatmin sağlamayı başaracak beceri, 

anlayış ve düşünüş tarzına hazırlamaktadır.  

 
Günümüzde tüketici eğitiminin, kaliteli bir malın daha uygun fiyata nasıl alınacağı ya 

da pazar ortamındaki hileli uygulamalara karşı korunma gibi geleneksel bakış açısından 

sıyrılarak daha kompleks bir yapıya dönüştüğü görülmektedir. Tüketicilere verilecek 

eğitimin sınırları daha çok sosyal sorumluluk yaklaşımı esas alınarak çizilmeye 

çalışılmaktadır. Bu yaklaşım doğrultusunda, tüketici bilincinin oluşturulması 5 farklı açıdan 

değerlendirilmektedir: 

 

 Farkında Olma: Tüketiciler ihtiyaçlarını isteklerinden ayırt edebilmeyi 

öğrenmeli ve mal ve hizmetlerin kalitesi, uygunluğu ve fiyatlar hakkında 

bilgilendirilmelidirler. 

 Etki-Tepki: Tüketiciler eğitim sonrasında aldıkları bilgilerin güvenilir 

olduğunu günlük yaşamlarında da görmek istemektedirler. 

 Sosyal Sorumluluk: Tüketiciler kendi davranışlarının toplumun diğer bireyleri 

üzerindeki etkisini de düşünerek duyarlı ve hassas davranmaya 

yönlendirilmelidirler. 

 Ekolojik Sorumluluk: Tüketiciler satın alma sırasında karar verirken hem 

fiziksel çevreye hem de bilinçsiz tercihleri ile dünyanın yok olmasına katkıda 

bulunduklarının farkında olmalıdırlar. 

 Dayanışma: Tüketici hareketleri, toplumdaki tüm grupların katılımıyla daha 

etkili olabilmektedir. Tüketiciler, büyük bir grup olarak hareket etmelerinin 

seslerini duyurmada çok daha etkili olacağı bilincini taşımalıdırlar. 

 

 

Resim 1.5: Kaynakların en iyi şekilde kullanılmasını öğreten tüketici eğitimi 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=t%C3%BCketici%20e%C4%9Fitimi&source=images&cd=&cad=rja&docid=z0aR6SNaLFlQrM&tbnid=zPX2mrhzAL6DoM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.egepostasi.com%2Fguncel%2Fcocuklara-bilincli-tuketici-egitimi-h11110.html&ei=W-D2UZyVA8rPtQbirYGoDQ&psig=AFQjCNGihRdsUYCTPNGHbGN4ywQWsHMkPA&ust=1375220054878276
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=t%C3%BCketici%20e%C4%9Fitimi&source=images&cd=&cad=rja&docid=z0aR6SNaLFlQrM&tbnid=zPX2mrhzAL6DoM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.egepostasi.com%2Fguncel%2Fcocuklara-bilincli-tuketici-egitimi-h11110.html&ei=W-D2UZyVA8rPtQbirYGoDQ&psig=AFQjCNGihRdsUYCTPNGHbGN4ywQWsHMkPA&ust=1375220054878276
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1.4.1.Tüketici Eğitimi ve Bilgilendirilmesinin Temel Amaçları 
 

 Tüketicinin kendi değer sistemini anlamasını; 

 Karar verme yeteneklerinin geliştirilmesini, 

 Pazarda bilgi ve alternatifleri değerlendirmesini, 

 Satın alma işleminden tatmin olmasını, 

 Haklarının ve sorumluluklarının bilincine varmasını sağlamaktır. 

 

Tüketici eğitiminde temel amaç tüketiciye ihtiyaç duyduğu bilgileri nereden ve nasıl 

elde edeceğini, bu bilgilen nasıl değerlendireceğini, nasıl kullanabileceğini öğretmek ve 

böylece mal veya hizmetleri satın alma ve kullanma becerisini geliştirmek, üretim ve 

bölüşüm şartlarının sorgulanmasını, bir bütün olarak çevre bilincini, üretimin olduğu gibi 

tüketimin de niteliğini belirleyen ekonomik ve toplumsal tercihlerde taraf olmayı içer-

mektedir. Tüketici eğitimi ve öğretimi dar anlamda tüketicilerin alış veriş öncesi, alış veriş 

anında ve alış veriş sonrasında ödedikleri paranın tam karşılığını alarak mutlu olmalarını 

sağlamaya çalışır. 

 

Tüketici eğitiminin temel amaçlarından biri de tüketicilerin haklarının neler 

olduğunun bilincine varmalarını sağlamaktır. Bu amacın gerçekleştirilmesi için öncelikle 

tüketici haklarının neler olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Günümüzde tüketiciler bu 

haklara sahip olmalarına rağmen, yapılan araştırmalar göstermiştir ki çoğu tüketici 

kendilerine tanınan hakların farkında değildir. Tüketicileri bu haklar konusunda 

bilgilendirmek ve haklarını nasıl kullanacaklarını öğretmek tüketici eğitiminin görevidir. 

 

Bu temel amaçların yanı sıra tüketici eğitimi; 

 

 Para, zaman ve enerji tasarrufu sağlayıcı stratejileri öğretmek ve tüketicilerin 

karar verme becerilerini geliştirmek, 

 Toplumun sosyal değerlerini olumsuz yönde etkileyen, aldatıcı, yanıltıcı, 

gereksiz ve yanlış tüketime yönlendiren reklamlar konusunda tüketicileri 

uyarmak, 

 Tüketiciyi korumaya yönelik çalışmalar yapan, tüketici şikâyetlerini izleyen 

mevcut kurumları, örgütleri, ilgili mevzuatları tanıtmak ve duyurmak, 

 Tüketicilerde haklarını arama, kullanma, savunma ve örgütlenme bilincini 

geliştirmek, 

 Üretimin ve tüketimin kendisini sorgulamak, alternatif üretim ve tüketim 

modelleri geliştirmek, 

 Üretim ve tüketim konusunda yönlendirilen değil yönlendiren olabilme bilincini 

vermek, 

 Ülke kaynaklarının tüketicilerin temel ihtiyaçlarına uygun olarak en rasyonel 

biçimde kullanılmasında etkili olmak, 

 Doğru ve sağlıklı bir tüketici kültürü ve anlayışı yerleştirmek, 

 Enflasyon ve hayat pahalılığına karşı mücadele bilincini geliştirmek, 

 Tüketicilere kartel, tekel ve tröstlere karşı korunma ve başa çıkma yollarını 

göstermek, 
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 Mal ve hizmetleri tüketirken temel amacın sosyo-ekonomik ve kültürel 

ihtiyaçları karşılamak olduğunu ve tüketimin sosyal statü göstergesi olarak 

kullanılmaması gerektiği görüşünü benimsetmek gibi görevleri de 

üstlenmektedir. 

  

1.4.2.Tüketicinin Eğitimi, Bilgilendirilmesinde Temel İlkeler 

 
Tüketicinin eğitimi, bilgilendirilmesi ve örgütlenmesinin temel ilkeleri şöyle 

özetlenebilir; 

 Mal ve hizmetlerin seçimi, satın alınması, kullanımı, tamir ve bakımı gibi 

konularda yol gösterici bilgiler ve bu bilgilerin nerelerden, nasıl bulunabileceği, 

çeşitli ürünlerin satın alınmasında dikkate alınacak kriterleri belirlemek, 

 Tüketicilere para, zaman ve enerji tasarrufu sağlayıcı yöntemleri öğretmek ve 

karar verme becerilerini geliştirmek, 

 Toplumun sosyal, kültürel ve moral değerlerini olumsuz yönde etkileyen, 

tüketicileri aldatıcı, yanıltıcı, gereksiz ve yanlış tüketime yönlendiren pazarlama 

iletişimleri konusunda uyarmak, 

 Tüketiciyi korumaya yönelik kurum ve kuruluşları, örgütleri tanıtmak, bu 

konularla ilgili mevzuatı anlatmak, duyurmak, 

 Diğer tüketicilerin haklarına saygılı, topluma ve çevreye karşı duyarlı ve sosyal 

sorunlarla ilgilenme istekliliği gösteren ‘’bilinçli tüketici’’ tipinin geliştirilmesi 

ve yaygınlaştırılmasına çalışmak, 

 Ülke kaynaklarının tüketicilerin temel ihtiyaçlarına uygun olarak en akılcı 

biçimde kullanılmasında etkili olmak, 

 Doğru ve sağlıklı bir tüketici kültürü ve anlayışı yerleştirerek geliştirmek, 

 Tüketicileri temel vatandaşlık ve tüketici hak ve sorumluluklarının neler olduğu 

konusunda bilinçlendirerek, haklarını arama, kullanma, savunma ve 

örgütlenmeleri konusunda teşvik etmek, 

 Tüketim ve üretim konularında yönlendirilen değil, yönlendiren olabilme 

bilincini vermek, 

 Tüketiciler arasında, dayanışma bilincinin geliştirilmesine yardımcı olmak, 

 Tüketicilerin etik bilincini ve topluma karşı sosyal sorumluluklarının 

gelişmesini sağlamak, 

 Mal ve hizmetleri tüketirken temel amacın, sosyo-ekonomik ve kültürel 

ihtiyaçları karşılamak olduğu, tüketimin sosyal statü göstergesi olarak 

kullanılmaması gerektiği görüşünü benimsetmek ve bilincini vermek, 

 Enflasyon ve hayat pahalılığına karşı mücadele bilincini geliştirmek, 

 Tüketicilerin temel ihtiyaçları ve amaçlarına uygun, kaliteli, sağlıklı, güvenli, 

ucuz, yeterli miktarda mal ve hizmet üretilmesi ve dağıtımı konusunda devlet ve 

özel sektöre karşı etkili olma bilincini kazandırmak ve yollarını göstermek. 
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1.4.3.Tüketicinin Eğitim Konuları 
 

Tüketici şu konularda eğitilmelidir. 

 

 Hak ve sorumluluklarının tanıtılması, öğretilmesi ve böylece bilinçlendirilerek 

umursamazlıktan kurtarılması, 

 Mal ve hizmetlerin seçimi, satın alınması, kullanımı, tamir ve bakımı gibi 

konularda yol gösterici bilgiler veya bu bilgilerin nereden bulunabileceği, 

 Haklarını kullanma ve arama yollarının gösterilmesi 

 Para tasarruf edici piyasa araştırması yoluyla fiyatların, markaların 

karşılaştırılması, indirimli satışların izlenmesi gibi stratejilerin öğretilmesi ve 

karar verme becerilerinin geliştirilmesi, 

 Tüketiciyi korumaya yönelik çalışmalar yapan ve tüketici şikâyetlerini izleyen 

mevcut kurumların, örgütlerin ve ilgili yasaların tanıtılması ve duyurulması, 

 Tüketici olarak birbirlerinin haklarına saygılı olan, topluma ve çevreye karşı 

duyarlı ve sosyal sorunlarla ilgilenme istekliliği gösteren bilinçli tüketici tipinin 

geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, 

 Tüketimi ve üretimi sorgulamak, alternatif üretim ve tüketim modelleri 

geliştirmek, 

 Ülke kaynaklarının tüketicilerin temel ihtiyaçlarına uygun olarak en rasyonel 

şekilde kullanılmasında etkili olmak, 

 Doğru ve sağlıklı bir tüketici kültürü ve anlayışı geliştirmek ve yerleştirmek, 

 Tüketiciler arasında, hak ve yararlarının bir araya gelinerek toplumda korunma 

ve dayanışma bilincinin ve ortak şartlan paylaşma anlayışının doğup 

gelişmesine yardımcı olmak, 

 Tüketicilerin kendilerine, örgütlerine ve topluma karşı sosyal sorumluluklarının 

gelişmesine imkân sağlamak, 

 Tüketicileri temel vatandaşlık ve tüketici hak ve sorumlulukların neler olduğu 

konusunda bilinçlendirmek, 

 Tüketicilerin aldatıldığı, yanıltıldığı, mağdur edildiği durumlarla ilgili olarak 

tüketicileri ve kamuoyunu uyarmak, bilgilendirmek, ilgili firma ve devlet 

kuruluşlarının önlem almalarını sağlamak, 

 Mal ve hizmetlerle ilgili tahlil ve deney sonuçlarını tüketicilere iletilmesini 

sağlamak, 

 Çeşitli devlet kuruluşlarının tüketiciyi dolaylı ve dolaysız ilgilendiren 

çalışmalarında tüketicilerin bilgilendirilmesini sağlamak, 

 Tüketicilere, tekel, kartel ve tröstlere karşı korunma ve mücadele yollarını 

göstermek, 

 Mal ve hizmetleri tüketirken temel amacın ihtiyaçları karşılamak olduğu 

bilincini vermek, 

 Enflasyon ve hayat pahalılığına karşı mücadele bilincini geliştirmek, 
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1.5.Tüketicinin Korunması İle İlgili Kanun ve Yönetmelikler 
 

1.5.1.Tüketicinin Korunması ile İlgili Kanunlar  
 

1.5.1.1.6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun 

 

Bu kanunun amacı, kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile 

ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici ,çevresel 

tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu 

girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü 

örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir. 

 

Satıştan kaçınma (Madde 6 )  

 

(1) Vitrinde, rafta, elektronik ortamda veya açıkça görülebilir herhangi bir yerde teşhir edilen 

malın, satılık olmadığı belirtilen bir ibareye yer verilmedikçe satışından kaçınılamaz. 

 

(2) Hizmet sağlamaktan haklı bir sebep olmaksızın kaçınılamaz. 

 

(3) Ticari veya mesleki amaçlarla hareket edenler; aksine bir davranış, ticari örf veya adet ya 

da haklı bir sebep yoksa ; bir mal veya hizmetin satışını o mal veya hizmetin, kendisi 

tarafından belirlenen miktar, sayı, ebat gibi koşullara ya da başka bir mal veya hizmetin satın 

alınması şartına bağlayamaz. 

 

(4) Bakanlık ve belediyeler, bu madde hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin 

işleri yürütmekle görevlidir. 

 

 

Resim 1.6: Satıştan  kaçınma 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=ma%C4%9Faza&source=images&cd=&cad=rja&docid=-aL6naa98Y9VDM&tbnid=jL4fe9U1E0lUuM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.radikal.com.tr%2Fekonomi%2Fbeymen_yunanistanda_magaza_acacak-1020980&ei=h9b2UfnyG4S8OdaVgdAE&psig=AFQjCNH_XlQc-pdyMK5kkXmLBjaeD5sHtg&ust=1375217608539458
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=ma%C4%9Faza&source=images&cd=&cad=rja&docid=-aL6naa98Y9VDM&tbnid=jL4fe9U1E0lUuM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.radikal.com.tr%2Fekonomi%2Fbeymen_yunanistanda_magaza_acacak-1020980&ei=h9b2UfnyG4S8OdaVgdAE&psig=AFQjCNH_XlQc-pdyMK5kkXmLBjaeD5sHtg&ust=1375217608539458
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Ayıplı mal(Madde 8-9-10-11-12) 

 

Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da 

modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması 

nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır. 

Ayrıca; 

- Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet sayfasında ya da 

reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımayan, 

- Satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan, 

- Muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul olarak 

beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran, 

- Maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar da ayıplı olarak kabul edilir. 

 

Sözleşmeye konu olan malın, sözleşmede kararlaştırılan süre içinde teslim edilmemesi 

veya montajının satıcı tarafından veya onun sorumluluğu altında gerçekleştirildiği 

durumlarda gereği gibi monte edilmemesi sözleşmeye aykırı davranış olarak değerlendirilir. 

Malın montajının tüketici tarafından yapılmasının öngörüldüğü hâllerde, montaj 

talimatındaki yanlışlık veya eksiklik nedeniyle montaj hatalı yapılmışsa, sözleşmeye aykırı 

davranış söz konusu olur. 

 

Teslim tarihinden itibaren altı ay içinde ortaya çıkan ayıpların, teslim tarihinde var 

olduğu kabul edilir. Bu durumda malın ayıplı olmadığının ispatı satıcıya aittir. Bu durum, 

malın veya ayıbın niteliği ile bağdaşmıyor ise uygulanmaz. 

 

Tüketicinin, sözleşmenin kurulduğu tarihte ayıptan haberdar olduğu veya haberdar 

olmasının kendisinden beklendiği hâllerde, sözleşmeye aykırılık söz konusu olmaz. Bunların 

dışındaki ayıplara karşı tüketicinin seçim hakları saklıdır. 

 

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketicinin seçme hakları şunlardır: 

 Satılan malı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, 

 Satılan malı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, 

 Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak 

üzere satılan malın ücretsiz onarılmasını isteme, 

 İmkân varsa, satılan malın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarına 

sahiptir. 

 

Tüketici seçme haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi 

yerine getirmekle yükümlüdür. 

 

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin 

seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yönlendirilmesinden  

itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde 

yerine getirilmesi zorunludur.  

 

Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği 

durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl 

tüketiciye iade edilir. 
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Ayıplı hizmet (Madde 13,14,15,16) –  

 

Ayıplı hizmet, sözleşmede belirlenen süre içinde başlamaması veya taraflarca 

kararlaştırılmış olan ve objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle 

sözleşmeye aykırı olan hizmettir. 

Ayrıca; 

-Hizmet sağlayıcısı tarafından bildirilen, internet sayfasında veya reklam ve 

ilanlarında yer alan özellikleri taşımayan, 

-Yararlanma amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan makul olarak 

beklediği faydaları azaltan,  

-Ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren hizmetler 

ayıplıdır.(M.13) 

 

Kanunlarda veya taraflar arasındaki sözleşmede daha uzun bir süre belirlenmediği 

takdirde, ayıplı hizmetten sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, hizmetin 

yerine getirildiği tarihten itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir. Ayıp, ağır kusur ya da hile 

ile gizlenmişse zaman aşımı hükümleri uygulanmaz.(m.16) 

 

Hizmetin ayıplı kabul edildiği durumlarda tüketici, hizmetin yeniden görülmesi, 

hizmet sonucu ortaya çıkan eserin ücretsiz onarımı, ayıp oranında bedelden indirim veya 

sözleşmeden dönme haklarından birini sağlayıcıya karşı kullanmakta serbesttir. Sağlayıcı, 

tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.(M.15) 

 

Taksitle satış sözleşmeleri (Madde 17-18-19-20-21) – 

 

Taksitle satış sözleşmesi, satıcı veya sağlayıcının malın teslimi veya hizmetin ifasını 

üstlendiği, tüketicinin de bedeli kısım kısım ödediği sözleşmelerdir. Taksitle satış sözleşmesi 

yazılı olarak kurulmadıkça geçerli olmaz. 

 

Tüketici, yedi gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart 

ödemeksizin taksitle satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.(Mad.18) 

 

Tüketici, borçlandığı toplam miktarı önceden ödeyebileceği gibi vadesi gelmemiş bir 

ya da birden çok taksit ödemesinde de bulunabilir. Her iki durumda da satıcı veya sağlayıcı, 

faiz veya komisyon aldığı durumlarda ödenen miktara göre gerekli tüm faiz ve komisyon 

indirimini yapmakla yükümlüdür.(Mad.20) 

 

Tüketici kredisi sözleşmeleri (Madde 22,23,……31)  

 

 Tüketici kredisi sözleşmesi, kredi verenin tüketiciye faiz veya benzeri bir menfaat 

karşılığında ödemenin ertelenmesi, ödünç veya benzeri finansman şekilleri aracılığıyla kredi 

verdiği veya kredi vermeyi taahhüt ettiği sözleşmeyi ifade eder. 
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Kredi kartı sözleşmeleri, faiz veya benzeri bir menfaat karşılığında, ödemenin üç 

aydan daha uzun süre ertelenmesi veya benzer şekilde taksitle ödeme imkânı sağlanması 

hâlinde tüketici kredisi sözleşmesi olarak değerlendirilir. Ancak bu durumda uygulanacak 

faiz oranı kredi kartı sözleşmesi uyarınca belirlenen orandan fazla olamaz. 

  

 Tüketici kredisi sözleşmesi yazılı olarak kurulmadıkça geçerli olmaz. Geçerli bir 

sözleşme yapmamış olan kredi veren, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin 

aleyhine olacak şekilde ileri süremez. 

 

Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart 

ödemeksizin tüketici kredisi sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. 

Belirli süreli tüketici kredisi sözleşmelerinde faiz oranı sabit olarak belirlenir. 

Sözleşmenin kurulduğu tarihte belirlenen bu oran tüketici aleyhine değiştirilemez. Belirli 

süreli kredi sözleşmesinin şartları, tüketici aleyhine değiştirilemez. 

Belirsiz süreli kredi sözleşmelerinde faiz oranında değişiklik yapılması hâlinde, bu 

değişikliğin yürürlüğe girmesinden otuz gün önce, tüketiciye kâğıt üzerinde veya kalıcı veri 

saklayıcısı aracılığıyla yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. 

Tüketici, vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunabilir veya 

kredi borcunun tamamını erken ödeyebilir. Bu hâllerde kredi veren, erken ödenen miktara 

göre gerekli tüm faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirim yapmakla yükümlüdür. 

 

 

Resim1.7:Kredi kartı kullanımı 

Konut finansmanı sözleşmeleri (Madde  32--…40) – 

Konut finansmanı sözleşmesi, konut edinmeleri amacıyla; tüketicilere kredi 

kullandırılması, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, sahip oldukları 

konutların teminatı altında tüketicilere kredi kullandırılması ve bu kredilerin yeniden 

finansmanı amacıyla kredi kullandırılmasına yönelik sözleşmedir. 

Konut finansmanı sözleşmesi yazılı olarak kurulmadıkça geçerli olmaz. Geçerli bir 

sözleşme yapmamış olan konut finansmanı kuruluşu, sonradan sözleşmenin geçersizliğini 

tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez. 

 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=t%C3%BCketicinin%20korunmas%C4%B1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Yu8NtUBWc4ddiM&tbnid=BK2lWkdj7yQIsM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fmedyabar.com%2Fhaber%2F56778%2Ftuketicileri-yakindan-ilgilendiren-duzenleme.aspx&ei=KNT2UfT8OYiLOcCMgagB&psig=AFQjCNGdUaP-R8CpQ6YNRI34cnNvzPV30Q&ust=1375217030840619
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=t%C3%BCketicinin%20korunmas%C4%B1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Yu8NtUBWc4ddiM&tbnid=BK2lWkdj7yQIsM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fmedyabar.com%2Fhaber%2F56778%2Ftuketicileri-yakindan-ilgilendiren-duzenleme.aspx&ei=KNT2UfT8OYiLOcCMgagB&psig=AFQjCNGdUaP-R8CpQ6YNRI34cnNvzPV30Q&ust=1375217030840619
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Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri (Madde 40-41…46) –  

 

 Ön ödemeli konut satış sözleşmesi, tüketicinin konut amaçlı bir taşınmazın satış 

bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen veya kısmen 

ödenmesinden sonra taşınmazı tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlendiği sözleşmedir. 

 Tüketicilere sözleşmenin kurulmasından en az bir gün önce, Bakanlıkça belirlenen 

hususları içeren ön bilgilendirme formu verilmek zorundadır. Yapı ruhsatı alınmadan, 

tüketicilerle ön ödemeli konut satış sözleşmesi yapılamaz. 

İş yeri dışında kurulan sözleşmeler (Madde 47) 

 

Satıcı veya sağlayıcı ile tüketici arasında; 

 

 Teklifin tüketici ya da satıcı veya sağlayıcı tarafından yapılmasına 

bakılmaksızın iş yeri dışında, tarafların eş zamanlı fiziksel varlığında kurulan, 

 Tarafların eş zamanlı fiziksel varlığında tüketiciyle iş yeri dışında 

görüşülmesinin hemen sonrasında, satıcı veya sağlayıcının iş yerinde ya da 

herhangi bir uzaktan iletişim aracıyla kurulan, 

 Mal ve hizmetlerin tüketiciye tanıtımı ya da satışı amacıyla satıcı veya sağlayıcı 

tarafından düzenlenen bir gezi esnasında kurulan, sözleşmeler iş yeri dışında 

kurulan sözleşmeler olarak kabul edilir. 

  

İş yeri dışında kurulan sözleşmeler, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş satıcı veya 

sağlayıcı tarafından kurulur. İş yeri dışında kurulan sözleşmeler yazılı olarak kurulmadıkça 

geçerli olmaz. 

 

Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart 

ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. 

 

Resim 1.8:İşyeri dışında kurulan sözleşmeler 

Mesafeli sözleşmeler (Madde 48 ) 

(1) Mesafeli sözleşme, satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı 

olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir 

sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da 

dâhil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmelerdir. 

(2) Tüketici, mesafeli sözleşmeyi ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul 

etmeden önce ayrıntıları yönetmelikte belirlenen hususlarda ve siparişi onaylandığı takdirde 

ödeme yükümlülüğü altına gireceği konusunda açık ve anlaşılır şekilde satıcı veya sağlayıcı 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=t%C3%BCketici%20kredisi&source=images&cd=&cad=rja&docid=W0cN2wxpU_AIBM&tbnid=bVNtJRRgaZd8gM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ziraat.com.tr%2Ftr%2FBireysel%2FKrediler%2FPages%2FMasrafsizTuketiciKredisi.aspx&ei=YOj2UbWgIcGqO4vqgJgJ&psig=AFQjCNHGqfK2d8ztcqbf9ivmzo0NEtIF_g&ust=1375222124546362
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=t%C3%BCketici%20kredisi&source=images&cd=&cad=rja&docid=W0cN2wxpU_AIBM&tbnid=bVNtJRRgaZd8gM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ziraat.com.tr%2Ftr%2FBireysel%2FKrediler%2FPages%2FMasrafsizTuketiciKredisi.aspx&ei=YOj2UbWgIcGqO4vqgJgJ&psig=AFQjCNHGqfK2d8ztcqbf9ivmzo0NEtIF_g&ust=1375222124546362
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tarafından bilgilendirilir. Tüketicinin bilgilendirildiğine ilişkin ispat yükü satıcı veya 

sağlayıcıya aittir. 

(3) Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin siparişinin kendisine ulaştığı andan itibaren 

taahhüt edilen süre içinde edimini yerine getirir. Mal satışlarında bu süre her hâlükârda otuz 

günü geçemez. Satıcı veya sağlayıcının bu süre içinde edimini yerine getirmemesi 

durumunda tüketici sözleşmeyi feshedebilir. 

(4) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart 

ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair 

bildirimin bu süre içinde satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı veya 

sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür. 

Tüketici, cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirilmezse, cayma hakkını 

kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı değildir. Her hâlükârda bu süre cayma süresinin 

bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer. Tüketici, cayma hakkı süresi içinde malın 

mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir. 

 

Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeler (Madde 49) 

Finansal hizmetler, her türlü banka hizmeti, kredi, sigorta, bireysel emeklilik, yatırım 

ve ödeme ile ilgili hizmetleri ifade eder. Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşme, 

finansal hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem 

çerçevesinde, sağlayıcı ile tüketici arasında uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle 

kurulan sözleşmelerdir. 

 

Tüketici, finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerden on dört gün içinde 

herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. 

Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerde, tüketicinin sözleşmeyi sona erdirmesine 

ilişkin talebini herhangi bir uzaktan iletişim aracıyla iletmesi yeterlidir.  

Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri(Madde 50)  

 

Devre tatil sözleşmesi, bir yıldan uzun süre için kurulan ve tüketiciye bu süre zarfında 

birden fazla dönem için bir veya daha fazla sayıda gecelik konaklama imkânı veren 

sözleşmelerdir. 

 

Devre tatile konu taşınmazın inşa edileceği arsa için yapı ruhsatı alınmadan 

tüketicilerle ön ödemeli devre tatil sözleşmesi yapılamaz. Uzun süreli tatil hizmeti 

sözleşmesi, bir yıldan uzun süre için kurulan ve tüketiciye, belirlenen süre zarfında 

konaklamaya veya konaklama ile birlikte seyahat ya da diğer hizmetlerin beraber sunulduğu 

durumlara ilişkin indirim yahut diğer menfaatlerden faydalanma hakkı verilen 

sözleşmelerdir. 

 

Mesafeli satış yöntemiyle kurulan sözleşmeler hariç olmak üzere satıcı veya sağlayıcı, 

tüketicinin kendi el yazısıyla sözleşme tarihini yazmasını ve sözleşmeyi imzalamasını 

sağlamakla yükümlüdür. Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve 

cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. 
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Devre tatile konu taşınmazın ön ödemeli satılması durumunda, devir veya teslim 

tarihine kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkı 

vardır. Devre tatil amaçlı taşınmazın ön ödemeli satışında devir ve teslim süresi sözleşme 

tarihinden itibaren otuz altı ayı geçemez. 

 

Paket tur sözleşmeleri (Madde 51) 

 

Paket tur sözleşmesi, paket tur düzenleyicileri veya aracıları tarafından aşağıdaki 

hizmetlerden en az ikisinin birlikte, her şeyin dâhil olduğu fiyatla satıldığı veya satımının 

vaat edildiği ve hizmetin yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsadığı veya gecelik 

konaklamayı içerdiği sözleşmelerdir: 

 

Tüketici, kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle paket tur sözleşmesinin esaslı 

unsurlarından birisinin değişmesi veya turun başlamadan önce iptal edilmesi hâllerinde bu 

değişikliği veya paket tur düzenleyicisi tarafından sunulan alternatif bir turu kabul 

edebileceği gibi sözleşmeden dönme hakkına da sahiptir. 

 

Tüketicinin, sözleşmenin ifası sürecinde ortaya çıkan her türlü eksiklik nedeniyle 

bedelin indirilmesini talep etme hakkı vardır. Paket tur düzenleyicisinin, tur başladıktan 

sonra önemli bir yükümlülüğünü yerine getirmediği veya getiremeyeceği tespit edildiğinde 

tüketici sözleşmeden dönebilir.  

 

 

Resim 1.9: En az iki turistik hizmeti kapsayan paket turlar 

Abonelik sözleşmeleri (Madde 52) 

 Abonelik sözleşmesi, tüketicinin, belirli bir mal veya hizmeti sürekli veya düzenli 

aralıklarla edinmesini sağlayan sözleşmelerdir. 
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Tüketici, belirsiz süreli veya süresi bir yıldan daha uzun olan belirli süreli abonelik 

sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman 

feshetme hakkına sahiptir. Süresi bir yıldan az olan belirli süreli abonelik sözleşmesinde 

satıcı veya sağlayıcı tarafından sözleşme koşullarında değişiklik yapılması hâlinde de 

tüketici sözleşmeyi feshedebilir. 

 

 

Resim 1.10:Abonelik sözleşmeleri 

 

Süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen promosyon uygulamaları (Madde 53) 

 

Süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen ve her ne amaç ve şekilde olursa olsun, bilet, 

kupon, iştirak numarası, oyun, çekiliş ve benzeri yollarla süreli yayın dışında ikinci bir mal 

veya hizmetin verilmesinin taahhüt edildiği veya verildiği promosyon uygulamalarında, 

yönetmelikle belirlenen süreli yayıncılık amaçlarına uygun kültürel mal veya hizmetler 

dışında başka bir mal veya hizmet verilemez. 

 

Süreli yayının birden fazla sayıda satın alınmasını gerektiren ve belirli bir zamana 

yayılan promosyon uygulamalarının süresi; günlük süreli yayınlarda yetmiş beş günü, 

haftalık süreli yayınlarda on sekiz haftayı, daha uzun süreli yayınlarda ise on iki ayı 

geçemez. 

 

Süreli yayın kuruluşu, promosyon uygulamasına ait reklamlarda uygulamaya konu 

olan mal veya hizmetin Türkiye genelinde teslim ve ifa tarihlerine ilişkin programını ilan 

etmek ve bu mal veya hizmetin teslim ve ifasını, promosyon uygulamasının bitiminden 

itibaren kırk beş gün içinde yerine getirmek zorundadır. 

 

Promosyon uygulaması süresince, süreli yayının satış fiyatı, ikinci ürün olarak 

verilmesi taahhüt edilen mal veya hizmetin yol açtığı maliyet artışı nedeniyle artırılamaz. 

Promosyon uygulamasına konu olan mal veya hizmet bedelinin tamamının veya bir 

bölümünün tüketici tarafından karşılanması istenemez. 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=gazate&source=images&cd=&cad=rja&docid=O23-65LRbF86CM&tbnid=AlEM-Gkjqb3PNM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.belgeselizlesek.com%2Ftag%2Fgazete-uretimi&ei=D9z2UeLRMseLObWGgdAP&bvm=bv.49967636,bs.1,d.Yms&psig=AFQjCNGALprgXdXJ2yYnJvNh97hhHLZjyA&ust=1375219081020652
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=gazate&source=images&cd=&cad=rja&docid=O23-65LRbF86CM&tbnid=AlEM-Gkjqb3PNM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.belgeselizlesek.com%2Ftag%2Fgazete-uretimi&ei=D9z2UeLRMseLObWGgdAP&bvm=bv.49967636,bs.1,d.Yms&psig=AFQjCNGALprgXdXJ2yYnJvNh97hhHLZjyA&ust=1375219081020652
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Resim 1.11:Promosyon 

Fiyat etiketi (Madde  54) 

 

Perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine 

kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde tüketicinin ödeyeceği tüm vergiler dâhil satış 

fiyatı ve birim fiyatını gösteren, üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini içeren etiket konulması; 

etiket konulması mümkün olmayan hâllerde aynı bilgileri kapsayan listelerin görülebilecek 

şekilde uygun yerlere asılması zorunludur. Hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listeler 

de bu madde hükmüne göre düzenlenerek asılır. 

 

Etiket, tarife ve fiyat listelerinde belirtilen fiyat ile kasa fiyatı arasında fark olması 

durumunda tüketici lehine olan fiyat uygulanır. 

 

İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin indirimli satış fiyatı, indirimden 

önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri ile etiketlerinde gösterilir. İndirimli satışa konu edilen 

mal veya hizmetlerin indirimden önceki fiyattan daha düşük fiyatla satışa sunulduğunun 

ispatı satıcı veya sağlayıcıya aittir. 

 

Bakanlık, belediyeler ve ilgili odalar, bu madde hükümlerinin uygulanması ve 

izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle görevlidirler. 

 

 

Resim 1.12:Fiyat etiketi 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=kapanyal%C4%B1%20sat%C4%B1%C5%9F&source=images&cd=&cad=rja&docid=-nueBRoW1iepTM&tbnid=aHJzg7nch6EkjM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.emlakpark.com%2FHaber%2F3357%2F216_Sancaktepe_Konutlarinda_Kampanyali_Satislari_Devam_Ediyor_2_1_Daireler_189_Bin_TL&ei=WOX2UZ7UHYjWPJmwgcAM&psig=AFQjCNEoFxYwEmmGLdVcQyBt8B_m92WegA&ust=1375221394384664
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=kapanyal%C4%B1%20sat%C4%B1%C5%9F&source=images&cd=&cad=rja&docid=-nueBRoW1iepTM&tbnid=aHJzg7nch6EkjM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.emlakpark.com%2FHaber%2F3357%2F216_Sancaktepe_Konutlarinda_Kampanyali_Satislari_Devam_Ediyor_2_1_Daireler_189_Bin_TL&ei=WOX2UZ7UHYjWPJmwgcAM&psig=AFQjCNEoFxYwEmmGLdVcQyBt8B_m92WegA&ust=1375221394384664


 

30 

Tanıtma ve kullanma kılavuzu (Madde 55) 

Tüketicinin kullanımına sunulan malların tanıtım, kullanım, kurulum, bakım ve basit 

onarımına ilişkin Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzuyla, gerektiğinde uluslararası sembol 

ve işaretleri kapsayan etiketle satışa sunulması zorunludur. 

 

Malın güvenli kullanımına ilişkin hususların malın üzerinde yer alması hâlinde yazılı 

ve sesli ifadelerin Türkçe olması zorunludur. Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzlarının 

hazırlanması sorumluluğu üretici ve ithalatçıya; tüketiciye verilmesi ve teslim edildiğinin 

ispat sorumluluğu ise satıcıya aittir. 

 

Garanti belgesi (Madde 56) 

 

Üretici ve ithalatçılar, tüketiciye yönelik üretilen veya ithal edilen mallar için içeriği 

yönetmelikle belirlenen bir garanti belgesi düzenlemek zorundadır. Bu belgenin işleme hazır 

hâle getirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu satıcıya aittir. 

 

Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlamak üzere asgari iki yıldır. Ancak, 

özelliği nedeniyle bazı malların garanti şartları Bakanlıkça başka bir ölçü birimi ile 

belirlenebilir. 

 

Tüketici bu Kanunun 11. maddesinde belirtilen seçimlik haklarından onarım hakkını 

kullanmışsa, malın garanti süresi içinde tekrar arızalanması veya tamiri için gereken azami 

sürenin aşılması veya tamirinin mümkün bulunmadığının anlaşılması hâllerinde 11. maddede 

yer alan diğer seçimlik haklarını kullanabilir. Satıcı tüketicinin talebini reddedemez. Bu 

talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı sıra ile sorumludur. 

Satış sonrası hizmetler (Madde 58)  

 

Üretici veya ithalatçılar, ürettikleri veya ithal ettikleri mallar için Bakanlıkça 

belirlenen kullanım ömrü süresince, satış sonrası bakım ve onarım hizmetlerini sağlamak 

zorundadır. 

 

Üretici veya ithalatçılar, yönetmelikle belirlenen mallar için Bakanlıkça onaylı satış 

sonrası hizmet yeterlilik belgesi almak zorundadır. 

Tüketicinin bilinçlendirilmesi (Madde 59) 

Tüketicinin bilinçlendirilmesi konusunda örgün ve yaygın eğitim kurumlarının ders 

programlarına, Bakanlığın görüşü alınarak Millî Eğitim Bakanlığınca gerekli ilaveler yapılır. 

 

Ülke genelinde yayın yapan radyo ve televizyon kuruluşları 08.00-22.00 saatleri 

arasında, ayda on beş dakikadan az olmamak üzere tüketicinin bilinçlendirilmesi amacıyla 

yayınlar yapmak zorundadır. Yapılan yayınların tarih, saat, süre ve içerik bilgileri liste 

hâlinde her ay düzenli olarak Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna bildirilir. Bu saatler dışında 

yapılan yayınlar, aylık on beş dakikalık süreye dâhil edilmez. Bu süreler, Radyo ve 

Televizyon Üst Kurulu tarafından denetlenir ve sonuçları Bakanlığa bildirilir. 
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Tüketici ödülleri (Madde 60) 

 

Tüketici ödülleri, tüketicinin korunması ve bilinçlendirilmesi ile yasal haklarını 

kullanmaları konusunda özendirilmesi amaçlarına yönelik olarak verilen ödüllerdir. Tüketici 

ödülü ve benzeri isimler altında verilen ödüllerin herhangi bir menfaat temin edilmeksizin 

verilmesi ve bu ödüllerin önceden ilan edilen objektif kriterlere dayanması esastır. 

 

Ticari reklam (Madde 61)  

 

Ticari reklam, ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak; bir mal veya 

hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek 

veya ikna etmek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, 

işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğindeki duyurulardır. 

 

Ticari reklamların Reklam Kurulunca belirlenen ilkelere, genel ahlaka, kamu 

düzenine, kişilik haklarına uygun, doğru ve dürüst olmaları esastır. Tüketiciyi aldatıcı veya 

onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye 

düşürücü, şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendirici, kamu sağlığını bozucu, hastaları, 

yaşlıları, çocukları ve engellileri istismar edici ticari reklam yapılamaz. 

 

Haksız ticari uygulamalar (Madde 62) 

 

Bir ticari uygulamanın; mesleki özenin gereklerine uymaması ve ulaştığı ortalama 

tüketicinin ya da yöneldiği grubun ortalama üyesinin mal veya hizmete ilişkin ekonomik 

davranış biçimini önemli ölçüde bozması veya önemli ölçüde bozma ihtimalinin olması 

durumunda haksız olduğu kabul edilir. Özellikle aldatıcı veya saldırgan nitelikte olan 

uygulamalar ile yönetmelik ekinde yer alan uygulamalar haksız ticari uygulama olarak kabul 

edilir. Tüketiciye yönelik haksız ticari uygulamalar yasaktır. 

Reklam kurulu (Madde 63) 

 

Ticari reklamlarda uyulması gereken ilkeleri belirleme ve haksız ticari uygulamalara 

karşı tüketiciyi korumaya yönelik düzenlemeleri yapma, denetim yapma, inceleme ve 

durdurma, düzeltme veya idari para cezası veya gerekli görülen hâllerde de üç aya kadar 

tedbiren durdurma cezası verme hususlarında görevli bir Reklam Kurulu oluşturulur. 

Kurulun kararları Bakanlıkça uygulanır. On dokuz üyeden oluşur. Kurul üyelerinin görev 

süreleri üç yıldır. 

 

Kurul ayda en az bir defa veya ihtiyaç duyulduğu her zaman başkanın çağrısı üzerine 

toplanır. 

 

Kurul, başkan dâhil en az on bir üyenin hazır bulunması ile toplanır ve toplantıya 

katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşit olması hâlinde başkanın oy kullandığı 

taraf çoğunluğu sağlar. 
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Tüketici konseyi (Madde 64) 

 

Tüketici sorunlarının ve ihtiyaçlarının belirlenmesi ile çıkarlarının korunmasına ilişkin 

gerekli tedbirleri araştırmak ve bu kanunun uygulanmasına yönelik tedbirlere dair görüşleri 

öncelikle ele alınmak üzere ilgili mercilere iletmek amacıyla yılda en az bir kez Bakanlığın 

koordinatörlüğünde Tüketici Konseyi toplanır. 

Reklam konseyi (Madde 65) 

 

Reklam politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak çağdaş iletişim 

uygulamalarını takip etmek, reklam sektörünün ve reklam denetim  işlevinin geliştirilmesine 

yönelik araştırma ve çalışmalar yapmak, bu alanda görüş ve önerilerde bulunmak ve bu 

görüş ve önerileri ilgili mercilere iletmek amacıyla yılda en az bir kez Bakanlığın 

koordinatörlüğünde Reklam Konseyi toplanır. 

 

Tüketici hakem heyeti madde 66,67……-72) –  

 

Bakanlık, tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek 

uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla il merkezlerinde ve yeterlilik şartları yönetmelikle 

belirlenen ilçe merkezlerinde en az bir tüketici hakem heyeti oluşturmakla görevlidir. 

Başkanlığı illerde ticaret il müdürü, ilçelerde ise kaymakam veya bunların 

görevlendireceği bir memur tarafından yürütülen tüketici hakem heyeti; 

 

  Belediye başkanının konunun uzmanı belediye personeli arasından 

görevlendireceği bir üye, 

 Baronun, mensupları arasından görevlendireceği bir üye, 

  Satıcının tacir olduğu uyuşmazlıklarda ticaret ve sanayi odasının ya da bunların 

ayrı ayrı örgütlendiği yerlerde ticaret odasının; satıcının esnaf ve sanatkâr 

olduğu uyuşmazlıklarda, illerde esnaf ve sanatkârlar odaları birliğinin, ilçelerde 

ise en fazla üyeye sahip esnaf ve sanatkârlar odasının görevlendireceği bir üye, 

  Tüketici örgütlerinin kendi aralarından seçecekleri bir üye, olmak üzere başkan 

dâhil beş üyeden oluşur. Başkan ve üyelerin bu fıkrada yer alan niteliklere 

sahip yedekleri de ayrıca belirlenir. 

 

Değeri iki bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem 

heyetlerine, iki bin Türk Lirası ile üç bin Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici 

hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici 

hakem heyetlerine başvuru yapılamaz. 

Tüketici hakem heyetleri kendilerine yapılan başvuruları gereğini yapmak üzere kabul 

etmek zorundadır. 

 

Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı 

yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilir. 

 

Bu maddede belirtilen parasal sınırlar her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak 

üzere, yeniden değerlendirilir.(4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 

mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca) 
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Karar ve karara itiraz (Madde 70) 

 

Taraflar, tüketici hakem heyetinin kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren on beş 

gün içinde tüketici hakem heyetinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine itiraz edebilir. 

Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin 

vereceği karar kesindir. 

 

Tüketici mahkemeleri (Madde 73) 

 

Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara 

ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Tüketici davaları, tüketicinin yerleşim 

yerinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesinde de açılabilir. 

Tüketici mahkemelerince verilen kesinleşmiş kararlar, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi 

üzerinden Bakanlığa iletilir. 

 

 

Resim 1.13.Tüketici Mahkemeleri 

Üretimin veya satışın durdurulması ve malın toplatılması (MADDE 74)  

 

Satışa sunulan bir seri malın ayıplı olduğunun tespiti, üretiminin veya satışının 

durdurulması, ayıbın ortadan kaldırılması ve satış amacıyla elinde bulunduranlardan 

toplatılması için Bakanlık, tüketiciler veya tüketici örgütleri dava açabilir. Üretici veya 

ithalatçı mahkeme kararının tebliğ tarihinden itibaren en geç üç ay içinde malın ayıbını 

ortadan kaldırmakla yükümlüdür.  

 

Denetim (Madde 75) 

 

Bu Kanunun uygulanmasında, Bakanlık müfettişleri, gümrük ve ticaret denetmenleri 

ile Bakanlıkça görevlendirilecek personel, mal veya hizmet sunulan her yerde denetleme, 

inceleme ve araştırma yapmaya yetkilidir. 
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Tüketici ürünü ve hizmet denetimi (Madde 76) 

 

Tüketici ürünü; hizmet sektöründe kullanılanlar dâhil olmak üzere tüketicilerin 

kullanması için tasarlanan veya makul koşullarda tüketiciler tarafından kullanılması 

öngörülen, gerek ticari faaliyetler sonucunda gerekse başka yollarla tedarik edilen veya 

kullanılabilir hâle getirilen yeni, kullanılmış veya ıslah edilmiş her türlü üründür. 

 

Ceza hükümleri  (Madde 77) 

 

(1)Bu Kanunun 4 üncü, 6 ncı, 7 nci, 18 inci, 19 uncu, 20 nci, 21 inci, 23 üncü, 26 ncı, 

30 uncu, 33 üncü, 35 inci, 48 inci, 49 uncu, 51 inci, 52 nci, 54 üncü ve 57 nci maddelerinde 

belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında aykırılığı tespit edilen her bir 

işlem veya sözleşme için iki yüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır. 

(2)Bu Kanunun 5 inci maddesi uyarınca belirlenen haksız şartların tüketici 

sözleşmelerinde kullanılması durumunda, Bakanlıkça verilecek süre içinde bu haksız şartın 

sözleşme metninden çıkarılmaması hâlinde, aykırılığın tespit edildiği her bir sözleşme için 

iki yüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır. 

(3) Bu Kanunun 24 üncü, 25 inci, 27 nci, 28 inci, 29 uncu, 34 üncü, 36 ncı, 37 nci, 38 

inci, 39 uncu, 41 inci, 43 üncü, 45 inci, 46 ncı maddeleri ile 31 inci maddesinin birinci, ikinci 

ve dördüncü, 40 ıncı maddesinin ikinci, 47 nci maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci, 

yedinci ve 50 nci maddesinin dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, dokuzuncu ve on birinci 

fıkralarında belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında aykırılığı tespit edilen 

her bir işlem veya sözleşme için bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır. 

(4) Bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler 

hakkında teslim edilmeyen her konut için yirmi bin Türk Lirası, 50 nci maddesinin onuncu 

fıkrasına aykırı hareket edenler hakkında aykırılığı tespit edilen her bir işlem veya sözleşme 

için bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır. 

(5) Bu Kanunun 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrası ile 47 nci ve 50 nci maddelerinin 

ikinci fıkralarında belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında yüz bin Türk 

Lirası idari para cezası uygulanır. 

(6) Bu Kanunun 55 inci ve 56 ncı maddelerinde belirtilen yükümlülüklere aykırı 

hareket eden üretici ve ithalatçı hakkında piyasaya arz edilen; satıcı hakkında tüketiciye 

satışı yapılan her bir mal için iki yüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır. 

(7) Bu Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen hususlara aykırı olarak ödül verenler 

hakkında yüz bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır. 

(8) Bu Kanunun 31 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, 42 nci maddesinde ve 50 nci 

maddesinin sekizinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenlere bu 

aykırılığın giderilmesi için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda aykırılığın giderilmemesi 

hâlinde 31 inci maddenin üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden kart çıkaran kuruluşlara beş 

milyon Türk Lirası, 42 nci maddeye ve 50 nci maddenin sekizinci fıkrasına aykırı hareket 

edenler hakkında beş yüz bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır. 

(9) Bu Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket eden 

süreli yayın kuruluşları hakkında beş bin Türk Lirası; aykırılık ülke genelinde dağıtımı 

yapılan süreli yayın ile gerçekleştirilmiş ise yüz bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.  
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Süreli yayın kuruluşu, kampanyayı ve kampanyaya ilişkin her türlü reklam ve ilanı da 

durdurur. Aykırılığın devamı hâlinde, reklam ve ilanın durdurma zorunluluğunun doğduğu 

tarihten itibaren her sayı/gün için on bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır. 

(10) Bu Kanunun 58 inci maddesine aykırı davranan üretici ve ithalatçılar hakkında, 

satış sonrası hizmet yeterlilik belgesinin alınmaması durumunda yüz bin Türk Lirası 

uygulanır. 

Kurulmayan her bir servis istasyonu için on bin Türk Lirası; servis istasyonlarında 

tespit edilen eksiklik ve aykırılıklarla ilgili olarak her bir servis istasyonu için bin Türk Lirası 

idari para cezası uygulanır. 

(11) Bu Kanunun 59 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklere 

aykırı hareket eden radyo ve televizyonlar hakkında on bin Türk Lirası idari para cezası 

uygulanır. 

(12) Bu Kanunun 61 inci maddesinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket eden 

reklam verenler, reklam ajansları ve mecra kuruluşları hakkında durdurma veya aynı 

yöntemle düzeltme veya idari para cezası ve gerekli görülen hâllerde de üç aya kadar 

tedbiren durdurma cezası uygulanır. Reklam Kurulu, ihlalin niteliğine göre bu cezaları 

birlikte veya ayrı ayrı verebilir. Aykırılık; 

 

a) Yerel düzeyde yayın yapan televizyon kanalı aracılığı ile gerçekleşmiş ise on bin 

Türk Lirası, 

b) Ülke genelinde yayın yapan televizyon kanalı aracılığı ile gerçekleşmiş ise iki yüz 

bin Türk Lirası, 

c) Süreli yayınlar aracılığıyla gerçekleşmiş ise (a) ve (b) bentlerinde belirtilen 

cezaların yarısı, 

ç) Yerel düzeyde yayın yapan radyo kanalı aracılığı ile gerçekleşmiş ise beş bin Türk 

Lirası, 

d) Ülke genelinde yayın yapan radyo kanalı aracılığı ile gerçekleşmiş ise elli bin Türk 

Lirası  

e) İnternet aracılığı ile gerçekleşmiş ise elli bin Türk Lirası, 

f) Kısa mesaj aracılığı ile gerçekleşmiş ise yirmi beş bin Türk Lirası, 

g) Diğer mecralar aracılığı ile gerçekleşmiş ise beş bin Türk Lirası,idari para cezası 

verilir.  

Reklam Kurulu, idari işleme konu ihlalin bir yıl içinde tekrar edilmesi hâlinde 

yukarıda belirtilen idari para cezalarını on katına kadar uygulayabilir. 

(13) Bu Kanunun 62 nci maddesinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler 

hakkında haksız ticari uygulamanın üç aya kadar tedbiren durdurulması veya durdurulması 

yaptırımı veya beş bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır. Kurul, ihlalin niteliğine göre 

bu cezaları birlikte veya ayrı ayrı verebilir. İdari para cezası, aykırılık ülke genelinde 

gerçekleşmiş ise elli bin Türk Lirası olarak uygulanır. Aykırılığın reklam yoluyla 

gerçekleştirildiğinin tespiti hâlinde bu maddenin on ikinci fıkra hükümleri uygulanır. 

(14) Bu Kanunun 74 üncü maddesinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket eden 

üretici veya ithalatçılar hakkında yüz bin Türk Lirası; 79 uncu maddesinin birinci fıkrasında 

belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında beş bin Türk Lirası idari para 

cezası uygulanır. 

(15) Bu Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklere aykırı 

hareket edenler hakkında yedi gün içinde bilgi ve belgelerin doğru olarak verilmesi veya 

yerinde inceleme imkânının sağlanması ihtar edilir. İhtara rağmen aykırılığın devamı hâlinde 
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yirmi beş bin Türk Lirasından az olmamak üzere aykırılığın tespitinden bir önceki mali yıl 

sonunda oluşan yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde birine kadar idari para cezası verilir. Aykırı 

fiilin bir yıl içinde tekrar edilmesi hâlinde idari para cezası iki misli olarak uygulanır. 

(16) Bu Kanunun 76 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülüklere 

aykırı hizmet sağlayan sağlayıcılar hakkında her bir işlem için iki yüz Türk Lirası idari para 

cezası uygulanır. 

(17) Bu Kanunun 80 inci maddesine aykırı olarak piramit satış sistemini başlatan, 

düzenleyen veya toplantı, elektronik posta veya diğer birçok kimsenin de katılımını 

sağlamaya elverişli yöntemlerle yayan veya böyle bir sistemin diğer bir şekilde yayılmasını 

ticari amaçlarla destekleyenler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 

(18) Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan ancak bu Kanunun getirdiği yükümlülükler 

ile Bakanlıkça yönetmelik veya tebliğle belirlenen tedbirlere uymayanlar hakkında bin Türk 

Lirasından elli bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. 

(19) Bu Kanuna göre idari yaptırım uygulanması, diğer kanunlar gereği yapılacak 

işlemleri engellemez. Bakanlık, bu maddenin uygulanmasında oluşacak tereddütleri 

gidermeye yetkilidir. 

 

Yiyecek taklidi ürünler (Madde 79) 

Gıda ürünü olmamalarına rağmen, sahip oldukları şekil, koku, renk, görünüm, 

ambalaj, etiket, hacim veya boyutları nedeniyle olduklarından farklı görünen ve bu sebeple 

tüketiciler, özellikle çocuklar tarafından, gıda ürünleriyle karıştırılarak tüketicilerin sağlığını 

ve güvenliğini tehlikeye atan ürünlerin üretilmesi, pazarlanması, ithalatı ve ihracatı yasaktır. 

Gıda ürünü olmamalarına rağmen geleneksel el sanatı ürünü olarak gıda ürünü şeklinde 

üretilen ve sağlığa zarar vermeyen ürünler, üzerinde uyarı işareti ve yazısı bulunması şartıyla 

bu hükmün dışındadır. 

 Bakanlık, olduklarından farklı görünerek tüketicilerin sağlığını ve güvenliğini 

tehlikeye atan bu ürünlere karşı gerekli tedbirleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya 

yetkilidir. 

Piramit satış sistemleri (Madde 80) 

Piramit satış; katılımcılarına bir miktar para veya malvarlığı ortaya koymak 

karşılığında, sisteme aynı şartlar altında başka katılımcılar bulma koşuluyla bir para veya 

malvarlığı kazancı olanağı ümidi veren  gerçekçi olmayan veya gerçekleşmesi çok güç olan 

kazanç beklentisi sistemidir. Piramit satış sisteminin kurulması, yayılması veya tavsiye 

edilmesi yasaktır. 
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Test, muayene ve analizler (Madde 81) 

Bakanlık, bu Kanunun uygulaması için resmi veya özel kuruluşların 

laboratuvarlarından yararlanabilir. Test ve muayene ücretleri Bakanlık bütçesinden 

karşılanır. 

 

1.5.1.2.4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına 

Dair Kanun 

 

Bu Kanunun amacı; ürünlerin piyasaya arzı, uygunluk değerlendirmesi, piyasa 

gözetimi ve denetimi ile bunlarla ilgili olarak yapılacak bildirimlere ilişkin usul ve esasları 

belirlemektir. 

 

Bu Kanun; ürünlerin piyasaya arz koşullarını, üretici ve dağıtıcıların 

yükümlülüklerini, uygunluk değerlendirme kuruluşlarını, onaylanmış kuruluşları, piyasa 

gözetimi ve denetimini, ürünün piyasaya arzının yasaklanmasını, toplatılmasını, bertarafını 

ve bunlarla ilgili olarak yapılacak bildirimleri kapsar. 

 

Üretici, piyasaya sadece güvenli ürünleri arz etmek zorundadır. Teknik düzenlemelere 

uygun ürünlerin güvenli olduğu kabul edilir. Teknik düzenlemenin bulunmadığı hallerde, 

ürünün güvenli olup olmadığı; ulusal veya uluslararası standartlara; bunların olmaması 

halinde ise söz konusu sektördeki iyi uygulama kodu veya bilim ve teknoloji düzeyi veya 

tüketicinin güvenliğe ilişkin makul beklentisi dikkate alınarak değerlendirilir. 

 

Bir ürünün güvenli kabul edilmesi için; ürünün bileşimi, ambalajlanması, montaj ve 

bakımına ilişkin talimatlar da dâhil olmak üzere özellikleri; başka ürünlerle birlikte 

kullanılması öngörülüyorsa bu ürünlere yapacağı etkiler; piyasaya arzı, etiketlenmesi, 

kullanımı ve bertaraf edilmesi ile ilgili talimatlar ve üretici tarafından sağlanacak diğer 

bilgiler ve ürünü kullanabilecek risk altındaki tüketici grupları açısından 

değerlendirildiğinde, temel gerekler bakımından azami ölçüde koruma sağlaması gerekir. 

 

İlgili teknik düzenlemeye uygunluğu belgelenmiş olsa dahi, bir ürünün güvenli 

olmadığına dair kesin belirtilerin bulunması hâlinde, bu ürünün piyasaya arzı, kontrol 

yapılıncaya kadar yetkili kuruluşça geçici olarak durdurulur. 

 

Kontrol sonucunda ürünün güvenli olmadığının tespit edilmesi hâlinde, masrafları 

üretici tarafından karşılanmak üzere, yetkili kuruluş; 

 

a) Ürünün piyasaya arzının yasaklanmasını, 

b) Piyasaya arz edilmiş olan ürünlerin piyasadan toplanmasını, 

c) Ürünlerin, güvenli hâle getirilmesinin imkânsız olduğu durumlarda, taşıdıkları 

risklere göre kısmen ya da tamamen bertaraf edilmesini, 

d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen önlemler hakkında gerekli bilgilerin, masrafları 

üreticiden karşılanmak üzere, ülke genelinde dağıtımı yapılan iki gazete ile ülke 

genelinde yayın yapan iki televizyon kanalında ilanı suretiyle, risk altındaki 

kişilere duyurulmasını sağlar. 
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Risk altındaki kişilerin yerel yayın yapan gazete ve televizyon kanalları vasıtasıyla 

bilgilendirilmesinin mümkün olduğu durumlarda, bu duyuru yerel basın ve yayın organları 

yoluyla, risk altındaki kişilerin tespit edilebildiği durumlarda ise bu kişilerin doğrudan 

bilgilendirilmesi yoluyla yapılır. 

 

Uygunluk işaretinin veya uygunluk değerlendirme işlemleri sonucunda verilen 

belgelerin tahrif veya taklit edilmesi, usulüne uygun olmadan kullanılması yasaktır. 

 

Dağıtıcı, sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, güvenli olmadığını bildiği ürünleri 

piyasaya arz edemez. Dağıtıcı, faaliyetleri çerçevesinde, ürünlerin taşıdığı riskler ve bu 

risklerden korunmak için alınması gereken önlemler hakkında ilgililere bilgi verir. Üreticinin 

tespit edilemediği durumlarda, yetkili kuruluşça belirlenecek süre içinde üreticinin veya malı 

tedarik ettiği kişinin kimliğini bildirmeyen dağıtıcı, üretici olarak kabul edilir. 

 

Üretici, ürünün öngörülen kullanım süresi içinde, yeterli uyarı olmaksızın fark 

edilemeyecek nitelikteki riskleri hakkında tüketicilere gerekli bilgiyi sağlamak, özelliklerini 

belirtecek şekilde ürünü işaretlemek; gerektiğinde piyasaya arz edilmiş ürünlerden 

numuneler alarak test etmek, şikayetleri soruşturmak ve yapılan denetim sonuçlarından 

dağıtıcıları haberdar etmek, riskleri önlemek amacı ile ürünlerin toplatılması ve bertarafı da 

dahil olmak üzere gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. 

 

1.5.1.3.5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu 

 

Bu Kanunun amacı; banka kartları ve kredi kartlarının çıkarılmasına, kullanımına, 

takas ve mahsup işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek suretiyle kartlı ödemeler 

sisteminin etkin çalışmasını sağlamaktır. 

Kartlı sistem kuran, kart çıkaran, üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar ile üye 

işyerleri ve kart hamilleri bu Kanun hükümlerine tâbidir. 

 

Kart çıkaran kuruluşlar, talepte bulunmayan veya sözleşme imzalamayan kişiler adına 

hiçbir şekil ve surette kart veremezler.  

 
Asgarî tutarın son ödeme tarihini takip eden üç ay içinde ödenmemesi durumunda kart 

çıkaran kuruluşça kart hamiline yapılacak bildirimden itibaren bir aylık süre içerisinde bu 

tutarın ödenmemesi ya da banka kartı ile kredi kartı kullanımından dolayı adli cezaların 

uygulanması hâlinde, ilgili kart çıkaran kuruluşça kart hamiline verilen kredi kartları iptal 

edilir ve borcun tamamı ödeninceye kadar yeni kredi kartı düzenlenemez. 

 

Kart çıkaran kuruluşlar, kartların düzenli ve güvenli kullanımı ile bildirim, talep, 

şikâyet ve itirazlara ilişkin gerekli tedbirleri almaya yönelik sistemi kurmak ve kesintisiz 

olarak açık tutmakla yükümlüdür. 

Kart çıkaran kuruluşlar, kartın verilmesi anında kart hamilini yeteri derecede 

bilgilendirmek ve talep edilmesi hâlinde, gerçekleştirilmiş işlemlere ait kayıtları otuz günü 

geçmemek üzere işlemin mahiyetine uygun bir süre zarfında sağlamakla yükümlüdür. Yurt 

dışı işlemlerinde bu süre altmış gün olarak uygulanır. 
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Kart çıkaran kuruluşlar, kartların kullanılması bir kod numarası, şifre ya da kimliği 

belirleyici başka bir yöntemin kullanılmasını gerektiriyorsa, bu tür bilgilerin gizli kalması 

amacıyla gerekli önlemleri almak ve harcama ve alacak belgesinin müşteri nüshası üzerinde 

ve yazışmalarda kart numarasının açıkça yer almasını engellemekle yükümlüdür. Kart 

çıkaran kuruluşlar, banka kartı ve kredi kartlarının asıl kart hamiline teslim edilmesini 

sağlayacak önlemleri almak, reşit olmayan ek kart hamilleri adına düzenlenen banka ve kredi 

kartlarının asıl kart hamillerine teslimini sağlamakla yükümlüdür. 

 

Kart çıkaran kuruluşlar, kart hamilleri talep etmedikçe kart limitlerini artıramazlar. 

Kart hamillerinin harcamalarıyla kart limitlerini aşmaları hâlinde, aşılan miktara işlem tarihi 

ile ödeme tarihi arasındaki süre için, akdi faizden başka herhangi bir ücret talep edilemez. 

 

Kart çıkaran kuruluş tarafından bir gerçek kişinin sahip olduğu tüm kredi kartları için 

tanınacak toplam kredi kartları limiti, ilk yıl için, ilgilinin aylık ortalama net gelirinin iki 

katını, ikinci yıl için ise, dört katını aşamaz. 

 

 Hesap özeti (Madde-10) 

 

Kurulca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, kredi kartı hesap özeti 

düzenlenmesi, yazılı veya kart hamilinin talebi üzerine elektronik ortam veya başka etkin 

yollarla bildirilmesi zorunludur. 

 
 Şikâyet ve itirazlar (Madde-11) 

 
Kart çıkaran kuruluşlar, kart ve ek kart hamillerinin kart kullanımıyla ilgili olarak 

yapacakları şikâyet ve itiraz başvurularını, başvuru tarihinden itibaren yirmi gün içinde 

hamilin başvuru yöntemi kullanılarak ve gerekçeli bir şekilde cevaplandırmak zorundadır. 

Kuruluşlar, kart ve ek kart hamillerinin şikâyet ve itirazlarının ilgili birimlerine kolaylıkla 

ulaşmasını sağlayacak tedbirleri almakla yükümlüdür. 

 

Kredi kartı ile yapılan işlemlere, son ödeme tarihinden itibaren on gün içinde, kart 

çıkaran kuruluşa başvurmak suretiyle itiraz edilebilir. Kredi kartı hamili, yapacağı 

başvuruda, hesap özetinin hangi unsurlarına itiraz ettiğini gerekçesiyle belirtmek zorundadır. 

Süresi içerisinde itiraz edilmeyen hesap özeti kesinleşir. Hesap özetinin kesinleşmesi genel 

hükümlere göre dava hakkını ortadan kaldırmaz. 

 

 Kart hamillerinin yükümlülükleri kart kullanımına ilişkin yükümlülükler 

(Madde-15) 

 

Kart kullanımından doğan sorumluluk, sözleşme imzalandığı ve kartın zilyetliğine 

geçtiği veya fizikî varlığı bulunmayan kart numarasının öğrenildiği andan itibaren, kart 

hamiline aittir. 
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 Bildirim zorunluluğu (Madde-16) 

 
Kart hamili, kendisine tevdi edilen kartı ve kartın kullanılması bir kod numarası, şifre 

veya kimliği belirleyici başka bir yöntemin kullanılmasını gerektiriyorsa bu bilgileri güvenli 

bir şekilde korumak ve başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak önlemleri almak, 

kartın kaybolması, çalınması veya iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlemi 

öğrenmesi hâlinde kart çıkaran kuruluşu derhal haberdar etmek zorundadır. 

 

Kartın kontrol ve kabulü (Madde-17) 
 

Üye işyerleri, kart hamillerinin yapmış oldukları mal ve hizmet alımlarının bedelini 

banka kartı ya da kredi kartı ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadır. Bu zorunluluk 

indirim dönemlerinde de geçerlidir. Üye işyerleri, kart hamilinden kartın kullanılması 

dolayısıyla komisyon veya benzeri bir isim altında ilave bir ödemede bulunmasını isteyemez. 

Bu hükme aykırı davranılması hâlinde, üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar tarafından üye 

işyeri sözleşmesi feshedilir ve bir yıl süreyle yeni bir sözleşme yapılamaz. 

 
 Bilgilendirme ve sistemin güvenliğinin sağlanması (Madde-18) 

 
Üye işyerleri, banka kartı ve kredi kartı ile işlem yapıldığını gösteren işaretleri, 

işyerinin girişinde ve kart hamilleri tarafından kolayca görülebilecek bir yere koymak, üye 

işyeri sözleşmeleri herhangi bir nedenle sona erdiği takdirde de, bu işaretleri kaldırmakla 

yükümlüdür. 

 
 Bilgilerin saklanması (Madde-23) 

 
Üye işyerleri, kartın kullanımı sonucunda kart ve kart hamili ile ilgili edindikleri 

bilgileri, kanunla yetkili kılınan kişi, kurum ve kuruluşlar hariç olmak üzere kart hamilinin 

yazılı rızasını almadan başkasına açıklayamaz, saklayamaz ve kopyalayamaz. Üye işyerleri, 

kart bilgilerini üye işyeri anlaşması yaptığı kuruluş dışındaki şahıs veya kuruluşlarla 

paylaşamaz, satamaz, satın alamaz ve takas edemez. 

 
 Sözleşme şartları ( Madde-24) 

 
Kart çıkaran kuruluşlar ile kart hamilleri arasındaki ilişkiler, bu Kanun ve ilgili diğer 

mevzuat çerçevesinde en az on iki punto ve koyu siyah harflerle hazırlanacak yazılı sözleşme 

ile düzenlenir. Sözleşmenin bir örneği, kart hamiline ve varsa kefile verilir. Sözleşme 

hükümleri ve kartın kullanımı hakkında kart hamiline ayrıntılı bilgi verilmesi zorunludur. 

Sözleşmede belirtilen asgari tutar, dönem borcunun yüzde yirmisinden aşağı olamaz. 

Kart hamilinin yaptığı işlemler nedeniyle, sözleşmede yer almayan faiz, komisyon veya 

masraf gibi adlar altında hiçbir şekil ve surette ödeme talep edilemez ve kart hamilinin 

hesabından kesinti yapılamaz.  

 

Hesap özetinde yer alan asgari ödeme tutarı son ödeme tarihinde ödenmediği takdirde 

kart hamili ödenmeyen tutar için sözleşmede öngörülen gecikme faizi dışında bir 

yükümlülük altına sokulamaz. 
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Sözleşme değişiklikleri (Madde-25) 
 

Sözleşmede yapılacak değişiklikler kart hamiline bildirilir. Bu değişiklikler bildirimin 

yapıldığı döneme ilişkin son ödeme tarihinden itibaren hüküm ifade eder. Faiz oranının 

artırılması durumunda ise bu değişikliğin hüküm ifade edebilmesi için otuz gün önceden kart 

hamiline bildirilmesi zorunludur. Kart hamili faiz artırımına ilişkin bildirim tarihinden 

itibaren en geç altmış gün içinde tüm borcunu ödeyip kredi kartını kullanmaya son verdiği 

takdirde faiz artışından etkilenmez. 

 Faiz hesaplaması (Madde-26) 

 

Dönem borcunun bir kısmının ödenmesi hâlinde kalan hesap bakiyesi üzerinden faiz 

hesaplanır. Kalan hesap bakiyesine, asgarî tutar ve üzerinde ödeme yapılması durumunda 

akdi faiz, asgarî tutarın altında ödeme yapılması durumunda ise gecikme faizi uygulanır. 

Temerrüt hâli de dâhil olmak üzere, kart uygulamasından doğan borçlarda bileşik faiz 

uygulanmaz. 

Hesap kesim tarihi ile son ödeme tarihi arasında on günden az bir süre olamaz. 

 

1.5.2.Tüketicinin Korunması İle İlgili Yönetmelikler 

 
1.5.2.1.Ayıplı Malın Neden Olduğu Zararlardan Sorumluluk Hakkında Yönetmelik 

 

Bu Yönetmeliğin amacı, ayıplı malın neden olduğu zararlardan o malın imalatçısının 

üreticisinin sorumluluğunun usul ve esaslarını düzenlemektir. Bu Yönetmelik, ayıplı malın 

neden olduğu zararlara uygulanır. 
 

1.5.2.2.Değişken Faizi İçeren Konut Finansmanı Sözleşmelerine Dair Tüketicilerin 

Bilgilendirilmesi Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 
 

Bu Yönetmeliğin amacı, konut finansmanı sözleşmesinin değişken faizi içerecek 

biçimde kurulması durumunda bu yöntemin muhtemel etkileri konusunda tüketicilerin 

bilgilendirilmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir. 

 
Bu Yönetmelik, konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kredi kullandırılması, 

konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, sahip oldukları konutların 

teminatı altında tüketicilere kredi kullandırılması ve bu kapsamdaki kredilerin yeniden 

finansmanı amacıyla kredi kullandırılması için düzenlenen sözleşmelere uygulanır. 
 

1.5.2.3.Etiket, Tarife Ve Fiyat Listeleri Yönetmeliği 
 

Bu Yönetmelik, perakende olarak satışa sunulan mallar ile hizmetlerin, etiket, tarife ve 

fiyat listelerinin, şekli, içeriği ile kullanılma, usul ve esaslarını düzenler. 

 

Bu Yönetmelik hükümleri; 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca Turizm 

Bakanlığından belgeli ve belgelendirilecek işletmeler dışında kalan, dükkân, büfe, mağaza, 

alış-veriş merkezi, depo gibi sabit satış yerleri ile hâl ve pazar yerlerinde, işportalarda seyyar 

satıcılar tarafından veya kapıdan satış yoluyla yapılan perakende satışlar ile gerçek veya 

tüzel kişiler tarafından tüketicilere sunulan her türlü mal ve hizmete uygulanır. 
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1.5.2.4.Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik 

 

Bu Yönetmeliğin amacı; hangi malların garanti belgesi ile satılmak zorunda olduğunu, 

bunların azami tamir sürelerini ve garanti belgesinin onaylanmasına ve uygulanmasına 

ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Bu Yönetmelik, garanti belgesi ile satılmak zorunda olan, mallara uygulanır. 

 

1.5.2.5.Geleneksel Tüketici Ödülleri Yönetmeliği 

 

Tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları konusunda 

özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların teşvik edilmesi, tüketici 

hukuku veya tüketicinin korunması ve bilinçlendirilmesi ile ilgili bilimsel çalışmaların 

özendirilmesi amacına yönelik olarak geleneksel tüketici ödüllerinin verilmesi amacıyla 

hazırlanan bu yönetmelik, ödüllerin kimlere, hangi ölçütlere dayanılarak verileceğine ilişkin 

hususları kapsar. 

 

1.5.2.6.Kampanyalı Satışlara İlişkin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

 

Bu Yönetmelik, kampanyalı satışlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 

hazırlanmıştır. 

 

Yönetmelik hükümleri, kampanyalı satışlar ile kampanyalı satış olarak 

nitelendirilmeyen ancak, malın veya hizmetin daha sonra teslim veya ifa edilmesi suretiyle 

yapılan her türlü satışı ve bu satışları yapan gerçek veya tüzel kişilere ilişkin uygulama 

esaslarını kapsar. 

 

1.5.2.7.Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Usul 

Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 
 

Bu Yönetmeliğin amacı, konut finansmanı kuruluşlarınca tüketicilere verilecek olan 

sözleşme öncesi bilgi formunun usul ve esaslarını düzenlemektir. 
 
Bu Yönetmelik, konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kredi kullandırılması, 

konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, sahip oldukları konutların 

teminatı altında tüketicilere kredi kullandırılması ve bu kapsamdaki kredilerin yeniden 

finansmanı amacıyla kredi kullandırılması için düzenlenen sözleşmelere uygulanır. 
 

1.5.2.8.Konut Finansmanı Sisteminde Erken Ödeme İndirimi ve Yıllık Maliyet Oranı 

Hesaplama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

 

Bu Yönetmeliğin amacı, konut finansmanında tüketicinin konut finansmanı 

kuruluşuna borçlandığı toplam miktarı veya vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksidi 

erken ödemesi hâlinde, kredi veren tarafından yapılacak faiz ve komisyon indirimi ile 

kredinin tüketiciye yıllık maliyetinin oransal hesaplanmasına ilişkin usul ve esasları 

düzenlenmektedir. 
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Bu Yönetmelik, konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kredi kullandırılması, 

konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, sahip oldukları konutların 

teminatı altında tüketicilere kredi kullandırılması ve bu kapsamdaki kredilerin yeniden 

finansmanı amacıyla kredi kullandırılması için düzenlenen sözleşmelere uygulanır. 

 

1.5.2.9.Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik 
 

Bu yönetmeliğin amacı; mesafeli sözleşmelere ilişkin uygulama usul ve esaslarını 

belirlemektir. 

 

Bu yönetmelik; yazılı, görsel ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları 

kullanılarak ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan, malın veya hizmetin 

tüketiciye anında veya sonradan teslimi ya da ifası kararlaştırılan sözleşmelere uygulanır. 

 

1.5.2.10.Paket Tur Sözleşmeleri Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 
 

Bu Yönetmeliğin amacı, paket tur sözleşmelerine ilişkin usul ve esasları 

düzenlemektir. 

 

Bu Yönetmelik, paket tur, paket tatil veya paket seyahatler gibi isimler altında, 

ulaştırma, konaklama ve bunlara yardımcı sayılmayan diğer turistik hizmetlerin en az 

ikisinin birlikte, her şeyin dâhil olduğu fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti 

24 saatten uzun bir süreyi kapsayan veya gecelik konaklamayı içeren sözleşmelere 

uygulanır. 
 

1.5.2.11.Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik 
 

Bu Yönetmeliğin amacı, malların kullanım ömürleri ile satış sonrası montaj, bakım ve 

onarım hizmetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

 

Bu Yönetmelik, imalatçı - üretici ve/veya ithalatçıların satış sonrası montaj, bakım ve 

onarım hizmetlerini vermek zorunda oldukları, sattıkları, ürettikleri veya ithal ettikleri 

mallara uygulanır. 
 
1.5.2.12.Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair 

Yönetmelik 
 

Bu Yönetmeliğin amacı; iletişim özgürlüğünü temel bir ilke olarak kabul ederek 

Reklam Kurulunca belirlenen ve reklam veren, reklam ajansları, mecra kuruluşları ve 

reklamcılık ile ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşların uyması gereken ilkeler ile bu ilkeler 

çerçevesinde yapılacak inceleme esaslarını belirlemektir. 

 

Bu Yönetmelik, içerdikleri sözlü ve yazılı kelimeler, sayılar, görsel sunumlar, müzik 

ve ses efektleri dâhil olmak üzere her türlü ticari reklam ve ilanı kapsar. 
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1.5.2.13.Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik 
 

Bu Yönetmeliğin amacı, tüketici sözleşmelerinde yer alan, tüketici aleyhine haksız 
şartların tespitini ve bu şartların tüketiciyi korumaya yönelik olarak denetlenmesini 
sağlamaktır. 

Bu Yönetmelik, taraflardan birisini tüketicinin oluşturduğu tüketici sözleşmelerinde 

satıcı, sağlayıcı veya kredi veren tarafından tek taraflı olarak ve dürüstlük kurallarına aykırı 

biçimde konulmuş her türlü haksız şartı kapsamaktadır. 
 
1.5.2.14.Tüketici Kredisinde Erken Ödeme İndirimi ve Kredinin Yıllık Maliyet Oranını 

Hesaplama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

Bu Yönetmeliğin amacı; tüketici kredilerinde tüketicinin kredi verene borçlandığı 

toplam miktarı veya vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksidi erken ödemesi hâlinde, 

kredi veren tarafından yapılacak faiz ve komisyon indirimi ile kredinin tüketiciye yıllık 

maliyetinin oransal hesaplanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 
 
Bu Yönetmelik hükümleri, kredi veren ile tüketici arasındaki her türlü tüketici kredisi 

sözleşmesine uygulanır. 
 

1.5.2.15.Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Yönetmeliği 

Bu Yönetmelik, il ve ilçe merkezlerinde tüketici sorunları hakem heyetlerinin 

kurulmasına, çalışmasına ilişkin usul ve esasları düzenler. 

 

Bu Yönetmelik, Kanunun 25 inci maddesinde cezai yaptırıma bağlanmış hususlar 

dışında, tüketiciler ile satıcı ve sağlayıcılar arasında çıkan uyuşmazlıkları kapsar. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun’un bazı maddelerini ve  bu 

maddelerin tüketicilere sağladığı avantajları anlatan bir pano hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Ayıplı mal ve ayıplı hizmet 

kavramlarını araştırınız. 

 Ayıplı mal ve hizmet ile ilgili öğrenme 

faaliyetleri kısmından ve ayrıca internetten 

yararlanabilirsiniz. 

 Satıştan kaçınma kavramını 

araştırınız.  

 Satıştan kaçınmayla ilgili öğrenme 

faaliyetleri kısmından ve internetten 

yararlanabilirsiniz.  

 Paket Tur kavramını araştırınız. 

 Kampanyalı satışla ilgili öğrenme 

faaliyetleri kısmından yararlanabilirsiniz. 

Ayrıca çevrenizde bu şekilde satış yapan 

firmaların uygulama örneklerinden 

yararlanabilirsiniz.   

 Konut finansmanı 

sözleşmesikavramını araştırınız. 

 Konut finansmanı sözleşmesi ilgili öğrenme 

faaliyetlerinden yararlanabilirsiniz.  

 Fiyat etiketleri kavramını araştırınız. 

 Fiyat etiketleriyle ilgili öğrenme kısmından 

yararlanabilirsiniz. Bir marketin müşteri 

hizmetlerinden kasa ve etiket fiyatı 

arasındaki farkın müşteri aleyhine 

olduğunda ne yaptıklarını öğrenebilirsiniz. 

 Topladığınız bütün fotoğraf ve 

bilgileri sırasıyla bir dosyaya 

yerleştiniz. 

 Elde ettiğiniz bütün dokümanları 

gruplandırarak düzenleyebilirsiniz. 

 Panonuzu hazırlayınız. 

 Renkli kartonlardan ve çeşitli kırtasiye 

malzemelerinden yararlanabilirsiniz. Kısa 

kısa sloganlar kullanarak kanunların akılda 

kalıcı şekilde kalmasını sağlayabilirsiniz.  

 Hazırladınız panoyu arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 Okulda bulunan uygun bir panoyu 

topladığınız dokümanlarla 

düzenleyebilirsiniz. Dikkat çekmesi için 

panoya yönlendirme yapabilirsiniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

 
1. (   ) Tüketicinin korunması konusu daha çok yenidir. 

2. (   ) Tüketicilerin korunması ve bu sorunlara karşı tüketici haklarının sağlanması,              

tüketicilerin refah ve verimlilik seviyesini yükseltir. 

3. (   ) Türkiye’de Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK), tüketiciyi esas alarak 

objektif sistemi kabul etmiştir. 

4. ( ) Tüketicilerin sorunları yalnız başına çözemeyecekleri görülmüş ve böylece 

tüketicilerin çıkarlarını korumak amacıyla tedbir alınması zorunlu hâle gelmiştir. 

5. (   ) Devletin tüketiciyi korumaya yönelik uygulamalarından biri yasa koymaktır. 

6. (   ) İşletmeler aldatıcı reklam vermeyerek tüketicinin korunmasına katkı sağlayabilir. 

7. (  ) Tüketici eğitimi işadamları açısından üretilen mal ve hizmetlerin satılmasını teşvik 

eder. 

8. (   ) Tüketici eğitiminin amaçlarından biri doğru ve sağlıklı bir tüketici kültürü ve anlayışı 

yerleştirmektir. 

9. (   ) Ayıplı mallarda tüketici malın teslim tarihinden itibaren 20 gün içerisinde ayıbı 

satıcıya bildirmekle yükümlüdür. 

10. (   ) Satılan malın ayıbı, tüketiciden satıcının ağır kusuru veya hile ile gizlenmişse 

zaman aşımı süresinden yararlanamaz. 

11. (   ) Satıcı hizmet sağlamada haklı bir sebep olmaksızın satıştan kaçınabilir. 

12. (   ) Taksitli satış, satım bedelinin en az 3 taksitle ödendiği satım türüdür. 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 
 

Tüketiciyi koruyan ulusal ve uluslararası tüketici örgütleri hakkında doğru bilgi 

toplayabileceksiniz. 

 

 

 
 Dünyada tüketiciyi örgütlerinin tarihi gelişimini araştırınız. 

 Ahilik teşkilatının tüketiciyi korumadaki önemini araştırınız. 

 Tüketicinin örgütlenmesinin tüketicinin korunmasındaki yerini araştırınız. 

 Tüketiciyi koruyan ulusal örgütlerin gereği, önemi ve yaptığı faaliyetleri 

araştırınız. 

 Tüketiciyi koruyan uluslararası örgütlerin gereği ve önemi ve yaptığı faaliyetleri 

araştırınız. 

 Bilgilerinizi arkadaşlarınızla ve öğretmenlerinizle paylaşınız. 

2.ULUSAL VE ULUSLARARASI TÜKETİCİ 

ÖRGÜTLERİ 
 

Ekonomik faaliyetlerin temelini üretim, dağıtım ve tüketim oluşturur. Toplumların 

sosyal yapılanmalarını belirleyen de ekonomik ilişkilerdir. Günümüzde yaşanan hızlı 

değişim ve gelişmeler karşısında, gerek üreticilerin gerekse tüketicilerin sorunlarını tek 

taraflı ve tek başlarına çözebilmeleri mümkün değildir. Üretim süreçleri ile ilgili alınacak 

kararlar ve uygulanacak ekonomik politikalar tüketicilerin durumlarını ve yararlarını 

doğrudan etkiler. Üreticiler ve tüketiciler ekonomik ilişkilerde iki ayrı taraftadır. Bu nedenle, 

tüketicilerin karar sürecine katılıp temsil olunmadan alınan kararlar ve üretilen taraflı 

politikalar eksik kalıp yanlış olur. 

 

Üretim mekanizmalarını kontrollerinde tutan üreticiler, ekonomik olarak güçlü ve her 

yönüyle örgütlü durumdadır. Bunun sonucu olarak da çıkarlarını daha iyi koruyabilmekte, 

uygulanacak ekonomik ve sosyal politikalarda doğrudan etkili olabilmektedirler. Ekonomik 

sistem içinde, teknolojik gelişmelerin örgütleştirdiği sanayici ve işadamı örgütlenmelerine 

paralel olarak tüketiciler de örgütlenmeye başlamışlardır.  

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Tüketicilerin hak ve yararlarını korumak ve geliştirmek, tüketici bilincini oluşturup 

yerleştirmek, tüketicinin kendi kendisini koruyabilecek aşamaya gelmesi için gerekli 

girişimlerde bulunmak, yasal haklarını kullanabileceği ortamı hazırlamak ve bu ortamın 

sürdürülmesini sağlamak için kişilerin gönüllü olarak bir araya gelerek oluşturdukları tüzel 

kişiliğe sahip kuruluşlara tüketici örgütü denir.  

 

Tüketicinin korunması hareketinin belki de en önemli unsuru gönüllü tüketici 

örgütleridir. Tüketici örgütleri, Uluslararası Tüketici (Consumer International) örgütünün 

belirlediği normlarda her şeyden önce gönüllü kuruluşlardır. Tüketici Örgütü dendiğinde, 

tam bağımsız olarak faaliyet gösteren ve üretici ile hiçbir organik bağı bulunmayan 

kuruluşlar anlaşılmalıdır. Bu nedenle, tüketici örgütleri ticari ilişkilerden bağımsız, 

yayınlarına reklam almayan, siyasi partilerle organik ilişkiler içinde olmayan ve gönüllülük 

esasına dayalı demokratik sivil toplum kuruluşlarıdır. Devlet dâhil, tüm siyasi parti ve ticari 

kuruluşlardan bağımsız çalışmaları esastır. Evrensel kabul görmüş tüketici haklarının 

yerleşmesi, uygulanması ve geliştirilmesi güçlü, etkili ve bağımsız bir tüketici hareketinin 

oluşmasına bağlıdır. 

 

Gerçekte tüketici hareketleri pazarda önemli etkilere de sahip olmaktadır. Bağımsız 

ürün bilgisi, işletmelerin organize faaliyetlerine kanuni zorlamalar yapma, işletmelerin ve 

ürünlerin tanıtımlarını denetleme gibi önemli özellikleri yerine getirmektedir. Bu durum 

yalnızca tüketici için değil, aynı zamanda kaliteli ve dürüst üretim yapan işletmeler için de 

önemli bir etkiye sahiptir. Ayrıca tüketicinin örgütlenmesinin birçok etkisi vardır. Bunlar 

şöyle açıklanabilir; 

 

 Ürün Bilgisi, Etiketleme, Tüketici Eğitimi ve Bilgilendirmesi Yapmak: 

Tüketicinin bilmesine normal olarak imkân olmayan mallara ait çeşitli teknik 

özellikleri tespit etmek amacıyla tüketicilerin birlikte hareket etmeleri zorunlu 

olmaktadır. Tüketiciyi bilgilendirmek için yapılacak sistemli çalışmaların, 

tahlillerin, deneylerin ve bunların tüketiciye duyurulması için yapılacak yayın 

faaliyetlerinin bir tüketici örgütü içinde ele alınması şarttır. Tüketici 

örgütlenmek suretiyle, bilgi derleme ve yayma faaliyetinin zorunlu kıldığı 

masrafları da kolaylıkla temin edebilecektir. Ayrıca ürün bilgisi ve etiketlemeye 

ilişkin olarak, tüketici ilgileri yasal düzenlemeyi gerektirmektedir. Bunların 

başlıcaları; reklamlarda dürüstlük, içindekiler ve beslenme etiketi, ürünlerin 

üretim ve son kullanma tarihi ve birim fiyatıdır. 

 

 Kalite Kontrolü Sağlamak: Tüketiciye, ilgilendiği malların özellikleri 

hakkında bilgi verebilmek için muhtelif uygulamalar görülmektedir. Bunların 

elde edilmesi için de; çeşitli araştırma, deney ve tahlililer gerekmektedir. Bu tür 

bir çalışmaya işletmelerin de katılması kalitelerini ispat etme açısından önemli 

olacaktır. Bu uygulamalar tüketiciye iki türlü fayda getirecektir. Bunlardan 

birincisi; tüketiciye mal ve hizmetlerin araştırma, deney, tahlil sonuçları ve 

benzeri özelliklerini duyurarak bilinçli alışveriş yapmalarını sağlama; ikincisi 

ise, malın özelliklerinin incelenerek tüketiciye duyurulacağını bilen işletmenin, 

mevcut standartlara uygulamaya kendini zorunlu hissetmesidir. 
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 Devlete Etki Etmek :Tüketici hareketlerinin amaçlarından bir tanesi de, devlete 

çeşitli konularda etkide bulunmaktır. Özellikle devletin kurumlara ve 

işletmelere yapacakları taleplerde örgütlenmiş tüketicinin sesi daha fazla 

çıkacaktır. Devletin almış olduğu ekonomik kararlarda, örneğin; fiyat tespitleri, 

zam oranlan vb. konularda devlete etkileri tek tek bireylerin etkisinden daha 

fazla olacaktır. 

 

 Yaşam Düzeyini Yükseltmek: Tüketicinin örgütlenmesi yalnızca tüketicinin 

gözle görülür sağlık ve menfaatlerini korumakla kalmaz, aynı zamanda dolaylı 

olarak da tüketicinin korunmasını gerçekleştirir. Ambalaj ve çeşitli atıklardan ya 

da çeşitli katkı maddelerinden doğan sorunların çözülmesinde de etkili 

olacaktır. 

 

 Tüketici Hareketlerine işletmelerin Olumlu Tepkisini Sağlamak :Tüketici 

hareketlerine işletmelerin tepkisi çoğunlukla olumlu olmaktadır. Bu noktada 

birçok işletme tüketiciye zarar verici uygulamaları önleyici tedbirler almakta, 

zaman zaman hatalı ürünlerini değiştirme yoluna gitmektedirler. 

 

 

Görüldüğü gibi tüketicilerin örgütlenmesi, onun korunmasında olumlu etkilere sahip 

olmakta, belki de devlet ve işletmelerin yapacakları faaliyetlerden daha da önemli 

olmaktadır. Bu nedenle de gerek ülkemizde, gerekse diğer ülkelerde tüketicilerin çeşitli 

biçimlerde örgütlendiklerini görmek mümkündür. Bunların bir kısmı ulusal, bir kısmı ise 

uluslararası nitelikler göstermektedir.  

 

Tüketici Örgütünün Gelişimindeki Hareketler 

 

Batılı kaynaklar tarafından 1800’lü yıllarda ABD’de başladığı kabul edilen, bir diğer 

görüşe göre de ilk kez 1502 Bursa Kanunnamesi ile Osmanlı coğrafyasında kendini gösteren 

tüketici hareketinin günümüzdeki en somut ifadesi 1985 tarihli Birleşmiş Milletler Evrensel 

Tüketici Hakları Bildirgesi’dir. 

 

Tüketici hareketinin ve örgütlenmesinin temeli, çok eski çağlara kadar dayanır. 

İnsanlık, tarihsel süreçte var olduğu günden bu yana tüketici olarak kimliğini sürdürmekte ve 

toplumlardaki dinamizmden payını almaktadır. Sürekli değişime uğrayan bir varlık olan 

tüketicinin hareketi, korunması ve örgütlenmesine her dönemde ihtiyaç duyulmuştur. 

 

Hızla gelişen sanayi ve teknoloji karşısında tüketicinin korunması var olması gereken 

bir ihtiyaçtır. Teknolojik gelişmelerin bu kadar hızla gelişmediği devirlerde bile, tüketicileri 

korumak amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Mesela, 4000 yıl evvel Sümer Krallığı 

dürüst tartı ve ölçü istemiş, zengin ve güçlünün hiçbir zaman zayıf ve fakiri sıkmamasını 

bildirmiştir. Mezopotamya’da Hammurabi Kanunu; kredi, kira, servis ve malzeme kalitesi, 

fiyatlar, tartı ve ölçüler için talimatlar ihtiva etmektedir. Hitit Kanunu, sağlıksız gıdanın 

satışını men etmiştir. Eski Akit ve Kuran da; daima tartı ve ölçüyü ölçeklerle doğru olarak 

vermemizi öğütlemektedir. Tüketiciyi koruma ile ilgili benzer bir durum da eski gıda 

konularında görülmektedir.  
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Eski İbrani ve Mısır Kanunları, et satışını kontrol etmiştir. Yunan ve Roma Kanunları, 

şarabın su ile karıştırılmasını men etmiştir. Hindistan’da M.Ö.200’de hububatın ve yağların 

karıştırılması cezaya tabi idi. Benzer konular orta asırlara kadar gelmiş, Avrupa’da tüccarlar 

birliği, yanlış tartımlar ve karıştırılmış gıdalara karşı korunmak için denetleyicileri ortaya 

çıkarmışlardır. 

 

İngiltere’de de Magna Carta’da yiyecek, içecek ve giyecek ölçülerine dair hükümler 

bulunmaktadır. 

 

Tüketiciyi koruyan çalışmalardan biri Anadolu’da kurulmuş olan Ahilik geleneğidir. 

Orta Asya kökenli bir Türk Kurumu olan Ahilik, ahlakla zanaati birleştirmektedir. 

Yerleştikleri yerde ticaret yapmak ve bu faaliyetlerinde de bir düzen ve güven sağlamak 

esasını getiren Ahiler, Selçukluların son dönemlerinde bir teşkilat olarak ortaya çıkmışlar; 

zaman içerisinde de kaybolmuşlardır. Bundan sonra Ahi geleneği Loncalarda yaşamaya 

devam etmiştir. Loncalar, tüketicinin yararı açısından bir öz denetim sistemi kurmuşlardır. 

1839 yılında da kaldırılmışlardır. Osmanlı döneminde de 1502 yılında Sultan II. Beyazıd 

Han tarafından standardizasyon fermanı olan Kanunname-i İhtisab-ı Bursa yayınlanmıştır. 

Bu fermanda bütün tarım ve hayvan ürünleriyle, o tarihte mevcut sanayi mamulleri gerek 

vasıf gerek fiyat yönlerinden standart esaslara bağlanmış ve özel bir teşkilatla daimi bir 

denetim altında tutulmuştur.  
 

Bugün pek çok ülkede tüketiciyi korumak amacıyla çeşitli tedbirler alma eğilimi 

vardır. Bu çalışmalar esnasında tüketiciler de bilinçlenmişler ve çeşitli ülkelerde 

kooperatifler kurarak, kendilerini korumaya yönelik örgütlenmeye gitmişlerdir. Bu 

kooperatiflerin yararlı çalışmalarda bulunduğu, gelişmiş bazı toplumlarda görülmektedir. 

”Örneğin 1850’lerde ABD’de, daha sonra İngiltere’de, 1920’lerde İsveç’te, 1950’lere doğru 

ise Fransa’da Tüketim Kooperatifleri başarılı çalışmalar yapmışlardır. Ama bu kooperatifler 

bile, hızla gelişen işletmeler karşısında yetersiz kalmışlar ve tüketiciler de çeşitlilik 

karşısında doğru seçim yapamamanın zararlarını görmüşlerdir. 

 

Türkiye’de ise, Osmanlı döneminden sonra ilk gelişme Atatürk döneminde 

yaşanmıştır. Ülkeye çağdaş bir altyapı kazandırmak amacında olan Atatürk, 1920’li ve 

1930’lu yıllarda tüketicinin korunması için ilk görevleri kamu kuruluşlarına vermiştir. 

 

Türkiye’de en ileri adım, 1982 Anayasası’nda görülmektedir. Anayasa’nın 172. 

maddesi; devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır, tüketicilerin kendilerini 

koruyucu girişimlerini teşvik eder şeklinde düzenlenmiştir. 

 

Böylece Devlet, tüketicileri hem koruyucu, hem onları aydınlatıcı hem de onların 

kendi kendilerini koruyacak girişimlerini teşvik edici bir rolü üstlenmiştir. Anayasa’nın 167. 

maddesi ise; tüketicilerin çıkarlarını korumaya yönelik olarak devleti para, kredi, sermaye, 

mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemesini sağlamakla görevlendirir. 

 

1984 yılında, Ticarette Dürüstlüğün Korunması hakkında kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

1986 yılında ilk ciddi adımı TSE atmıştır. Standartların oluşturulması ve kamuya tanıtılması 

çalışmalarını başlatmıştır. 1987 yılında da, Tüketici Rehberi’ni yayınlamaya başlamıştır. 
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1986 yılında Türkiye’nin ilk tüketici örgütlenmesi olan Tüm Tüketicileri Koruma 

Derneği kurulmuştur. Tüketiciler için bir başka olumlu gelişme, 1990 yılında kurulan 

Tüketiciyi Koruma Derneği’dir. 

 

1993 yılında, Başbakanlığa bağlı olarak bir Tüketiciyi Koruma Genel Müdürlüğü 

oluşturulmuştur. Yine aynı yıl Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması Yasası 

taslağını hazırlamıştır. 

Ulusal düzeyde örgütlenen tüketiciler, daha sonra da uluslararası düzeyde 

örgütlenmenin gerekli olduğunu görerek, bu yönde faaliyete geçmiş ve en üst düzeyde 

örgütlü olmanın yolunu aramışladır. 

 

2.1. Ulusal Tüketici Örgütlenmeleri 

 
2.1.1.Ülkemizdeki Tüketici Örgütleri  

 
Tüketici hareketini Batı ülkelerindeki tarihsel gelişimi ile ülkemizdeki durum arasında 

çok farklılık bulunur. “Tüketiciyi korumaya yönelik faaliyetlerde bulunan, tüketiciler 

tarafından kurulmuş Bağımsız Tüketici Örgütleri’nin kuruluşu özellikle gelişmiş ülkelerde 

çok eski tarihlere dayanmaktadır. Türkiye’de bu hareketlerin başlangıç noktasının 1990’lı 

yıllarda olması, tüketici hareketlerin ülkemiz açısından ne kadar yeni olduğunun 

göstermektedir. 

 

1986 yılında Türkiye’nin ilk tüketici örgütlenmesi kurulmuştur. Tüm Tüketicileri 

Koruma Derneği adıyla kurulan bu kuruluş, gazetecilerin ve gönüllü kadın kuruluşlarının 

girişimidir. 

 

25 Ekim 1990 tarihinde İstanbul’da kurulan Tüketiciyi Koruma Derneği, bu 

örgütlenmelerden biridir. Tüketicinin haklarının korunması ve geliştirilmesi; bu doğrultuda 

örgütlenerek, tüketici bilincini oluşturmak ve yerleştirmek, evrensel tüketici hakları 

paralelinde tüketicilerin kendilerini koruyabilecek bilinç düzeyine gelmesi için çalışmak 

amacıyla kurulan bir organizasyondur. Tüko-der; üretici, satıcı ve tüketici arasında kurduğu 

iletişim ile yasalar çerçevesinde tüketici şikâyetlerini çözümlemektedir. Tüketici 

politikalarının oluşturulması konusunda çalışmalar yapmakta ve tüketiciyi ilgilendiren yasal 

düzenlemelerde söz hakkını kullanmaktadır. 

 

Örgüt; bağımsız, kar amacı gütmeyen ve hiçbir siyasi parti ya da özel işletmeden 

destek almayan bir kuruluştur. Örgüt finansmanı, üyelerinin aidatlarından ve tüketicilerin 

bağışlarından sağlanır. Tüketici politikalarını geliştirmek ve tüketicileri bilinçlendirmek 

amacı ile gündem konularında paneller düzenlemekte ve basın açıklamaları yapmaktadır. 

 

Tüketici Hakları Derneği, Tüketiciler Birliği, Tüketici Bilincini Geliştirme Derneği, 

Tüketiciler Derneği, Tüketicileri Koruma Derneği, Tüketici Hakları Merkezi, Adana 

Tüketici Derneği, Kayseri Tüketiciyi Koruma Derneği, Eskişehir Tüketici Derneği, Adana 

Çevre ve Tüketici Koruma Derneği bu kapsamda çalışan derneklerdendir. 
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Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF), Türkiye tüketici hareketinin Bağımsız 

Tüketici Dernekleri’nin bir araya gelmesi ile 25 Eylül 2003 tarihinde Ankara’da 

kurulmuştur. Evrensel  Tüketici Hakları ile tüketici bilincinin ve tüketici örgütlenmesinin 

ülkemizde geliştirilmesi, yaygınlaştırılması temelinde; genel ilke ve politikaları oluşturmak, 

Federasyon’un üyesi Tüketici Dernekleri arasındaki koordinasyonu sağlamak, dernekleri 

genel ilke ve politikalara uymalarını ve uluslararası ilişkileri sağlamak, mal ve hizmet 

üretiminde bulunan kamu ve özel kuruluşların tüketici haklarına ilişkin doğrudan ve dolaylı 

tüm mevzuata uymaları için gerekli girişimlerde bulunmak, evrensel tüketici haklarının 

ulusal düzeyde yasal düzenlemelere girmesi için çalışmalar yapmak amacı ile kurulan bir üst 

örgüttür. 

 

 Tüketici Dernekleri 

 Tüketici Kooperatifleri 

 Vakıflar 

 

2.1.1.1.Tüketici Dernekleri 

 

Özellikle 1990’lı yıllarda yaygın olarak kurulan tüketici dernekleri yapısal olarak üç 

ana grup içinde değerlendirilebilir: 

 

 Bağımsız, gönüllü çalışan dernekler  
 

Bu dernekler doğrudan tüketiciler tarafından kurulan derneklerdir. Hiçbir ticari 

kuruluş, kişi, marka ve politik çevreye bağlı olmadan, yayın organlarına ilan ve reklam 

almadan, finansman ve çalışmalarını üyelerinin gönüllü katkı ve katılımlarıyla sürdüren, 

uluslararası normlarda belirlenen nitelikteki bağımsız tüketici örgütleridir. 

 

 

Resim 2.1: Bağımsız gönüllü çalışan dernekler 

 

 Kısmen bağımlı dernekler 

 

Bağımsız derneklerin dışında kalan dernekler ise, farklı yapılanmalar göstermektedir. 

Özellikle 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki yasanın çıkmasından sonra sayıları 

hızla artmıştır.  

http://www.tuko-bir.org.tr/index.html
http://www.tuko-bir.org.tr/index.html
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Bunlardan bir kısmı, bazı resmi kurumların olanaklarından da yararlanarak 

kurulmuşlar ve o resmi kurumun yönlendirmesi ile varlıklarını sürdürmektedirler. Daha 

farklı bir yapılanma şekli de bazı konfederasyonların destekleri ve sendikal olanaklardan 

yararlanılarak kurulmuş derneklerdir. Her iki örgütlenme modeli de tek bir merkezden 

organize edilmesine rağmen merkez-şube şeklinde değil, ayrı ayrı dernekler olarak değişik 

bölgelerde o yerin ismini alarak kurulmuşlardır. 

 

 Ticari faaliyet içindeki dernekler veya kuruluşlar  

 

Ülkemizde tüketici hareketinin son on yılda gösterdiği gelişmeler kimilerinin “ticari 

faaliyetlerini” bu alana yöneltmesine neden olmuştur. Logoların önüne veya sonuna 

“tüketici” ibaresi koyarak piyasaya birçok yayın sürülmüştür. Bunların ortak özelliği, 

göstermelik bir iki yazıdan sonra ilan veya reklamla sayfalarını doldurup, tüketicileri de 

malzeme olarak kullanarak ticari çıkar sağlamaktır. 

 

2.1.1.2.Tüketim Kooperatifleri 

 

Tüketicinin korunması amacıyla oluşturulan örgütlenme biçimlerinden biri de tüketim 

kooperatifleridir. Özellikle dar ve sabit gelirli tüketicilerin temel tüketim mallarına olan 

ihtiyaçlarını daha uygun koşullarda sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Tüketim 

kooperatifleri üç ana grupta örgütlenmişlerdir: 

 

 İşyeri kooperatifleri  

 

Bunlar değişik iş yerlerinde veya kamu kuruluşlarında çalışanların oluşturdukları 

kooperatiflerdir. Bu kooperatiflerin satış yerleri genellikle ilgili kuruluş tarafından bedelsiz 

sağlanmaktadır. Nakliye, depolama, personel vb. birçok giderleri işyerince karşılanmaktadır. 

Bu tip kooperatifler kendilerine sağlanan bu olanaklar nedeniyle ve kar amacı gütmedikleri 

için fiyatlarda kısmi de olsa bir indirim yapabilmektedirler. 

 

 Semt kooperatifleri  

 

Bu tip tüketim kooperatifleri 70’li yılların sonlarında yaygınlaşmıştır. Ankara, İstanbul 

ve İzmir gibi büyük kentlerde örgütlenmişlerdir. 1978 yılında Ankara’da Halk-Koop Ankara 

Birlik, 1979’da İstanbul’da Marmara Birlik ve İzmir’de Ege Tüko-Birlik adıyla üst 

örgütlenmeler oluşturulmasına rağmen, 1980 yılından itibaren varlıklarını sürdüremeyerek 

dağılmışlardır. 

 

 Sendikalar tarafından organize edilen tüketim kooperatifler  

 

Bu kooperatifler aynı zamanda işyeri kooperatifi olmakla beraber merkezi olarak 

organize edilmeleri ve sendikalardan finansal destek almaları nedeniyle farklıdır. Tüketim 

kooperatifleri bütün iyi niyetli çabalara ve gösterilen özverilere rağmen tüketicilerin 

korunması açısından etkin bir güç olamamışlardır. 
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2.1.1.3.Vakıflar 

 

Tüketiciyi koruma alanındaki vakıflar, dernek ve kooperatifler kadar yaygın değildir. 

Türkiye’de faaliyette olan çok az tüketici vakfı vardır. Bunlardan en bilinenleri; Tüketici ve 

çevre eğitim vakfı-(TÜKÇEV) ve Türkiye tüketicileri koruma ve eğitim vakfı’dır. 

 

Resim 2.2: Tüketiciyi koruyan vakıflar 

 

2.1.2.Dünyada Ulusal Örgütlenmeler 

 
Ulusal düzeyde tüketici hareketinin örgütlenmesi, ilk olarak Amerika Birleşik 

Devletleri’nde ortaya çıkmıştır. Daha sonra sırasıyla Japonya ve Avrupa Birliği ülkelerinde 

örgütlenmeler devam etmiştir. 

 

2.1.2.1.ABD 

 

Bu alandaki çalışmaların öncüsü olan ABD’nin de bu hareket, ortak özellik gösteren 

ekonomik koşullarla üç ayrı dönem olarak aşamalı bir süreç geçirmiştir. Bu süreç; 1900’lü 

yılların başı, 1930’lar ve 1960’lar olarak bölünmektedir. 

 

Birinci dönemde, ekonomik alandaki kargaşadan dolayı çeşitli tüketici boyutları 

görülmeye başlamıştır. Daha sonra Tüketici Örgütleri ortaya çıkmış ve tüketim mallarında 

karşılaşılan sorunlar nedeniyle yasalara ihtiyaç duyulmuştur.  

 

ABD’deki Tüketici Örgütleri incelendiğinde, tüketici hareketinin gelişmesinde önder 

olan Tüketiciler Birliği (Consumer Union) ile Amerikan Tüketici Federasyonu (The 

Consumer Federation of America) iki önemli örgüt olarak karşımıza çıkar. 

 

Bu örgütlerden Tüketiciler Birliği, 1936 yılında kurulmuştur. Örgüt, bağımsız ve kar 

amacı gütmeyen bir Sivil Toplum Örgütü olarak faaliyet göstermektedir. Birliğin verdiği 

hizmetler arasında; araştırmalar yapmak, tüketicilerin eğitilmesi, kalite kontrolü, tüketici 

güvenliği gibi konularda seminer çalışmaları yapmak, eğitici film ve TV programları 

hazırlamak yer almaktadır. 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=tuk%C3%A7ev&source=images&cd=&cad=rja&docid=Xl_IXOZ72xOqaM&tbnid=un0icVrUlmBVuM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fbodrumzeushaber.com%2Fhaber%2F6277%2FGuvenilir-gidanin-da-vakfi-kuruldu.%2F&ei=M9L2UZWwOMPKOd7ZgagK&bvm=bv.49784469,d.ZWU&psig=AFQjCNGOaSNl-hEEzBOz4-RrUokM8-OHtA&ust=1375216526568212
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=tuk%C3%A7ev&source=images&cd=&cad=rja&docid=Xl_IXOZ72xOqaM&tbnid=un0icVrUlmBVuM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fbodrumzeushaber.com%2Fhaber%2F6277%2FGuvenilir-gidanin-da-vakfi-kuruldu.%2F&ei=M9L2UZWwOMPKOd7ZgagK&bvm=bv.49784469,d.ZWU&psig=AFQjCNGOaSNl-hEEzBOz4-RrUokM8-OHtA&ust=1375216526568212
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Örgütün finansman kaynakları ise; üyelerde sağlanan bağışlar ,üye aidatları ve birliğin 

yayın organı olan Consumer Reports adlı derginin satışından sağlanan gelirlerdir. Örgüt, 

hiçbir şekilde devletten veya özel işletmelerden bağış almamaktadır. 

 

  

Resim 2.3: Amerika Birleşik Devletlerinde tüketici dernekleri 

 

Amerika Tüketici Federasyonu ise; Tüketiciler Birliği’nin başını çektiği Amerika’daki 

diğer Tüketici Örgütleri’ni de içine alan 1967 yılında kurulmuş ve bağımsız bir Sivil Toplum 

Örgütü’dür. Örgüt; tüketici sorunlarını araştırma, tüketicilere satılan mallar konusunda bilgi 

verme faaliyetlerini yürütmektedir. Diğer yandan tüketicinin korunması konusundaki 

mevzuatın, tüketici lehine geliştirilmesi ve tüketici adına dava açma gibi hukuki sorunlara 

ağırlık vermektedir. Örgütün finansman kaynakları, üye aidatları ve bağışlardır. 

 

2.1.2.2.Japonya 

 

Japonya’da, 1968 yılında 78 Sayılı Kanun ile tüketiciyi koruma esasları 

düzenlenmiştir. Devlet bu kanun ile tüketiciyi aydınlatma çalışması ve eğitim promosyonunu 

yürüterek, tüketicilerin fikirlerini devlet politikasına yansıtabilecek sistemi düzenlemiş; test 

ve muayene için laboratuvarların kurulması, test sonuçlarının açıklanması ve şikâyet giderme 

sisteminin düzenlenmesi gibi konuları tüketicilere garanti etmiştir. 

 

Ülke çapında Tüketici Danışma Büroları kurularak, şikâyetlerin çözümü ile ilgili 

danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Japonya’da haksız rekabet, tekelcilik, aşırı hediye ile 

satış yapanları ve yanıltıcı etiket koyanları denetleyen bir Dürüst Ticaret Komitesi 

bulunmaktadır. 1990 verilerine göre, 48 tanesi Tokyo’da olmak üzere ülke genelinde toplam 

olarak 382 tane Tüketiciyi Koruma Örgütü vardır. Bu örgütler arasında, Japon Ev Kadınları 

Birliği ve Japon Otomobil Tüketicileri Birliği vb. bulunmaktadır. 

 

2.1.2.3.İngiltere 

 

İngiltere’de, güvenlik konusunda televizyonda çeşitli koruyucu yayınlar yapılmakta ve 

bu yayınlar Halk Kütüphaneleri aracılığı ile herkese dağıtılmaktadır. 

 

Tüketicinin korunması, ABD’deki gibi çeşitli Bakanlıklara verilmiştir. Asıl yetkili 

Bakanlık ise, Ticaret ve Sanayi Bakanlığıdır.  

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=HWQINU-T676wfM&tbnid=hW8S4eIHwri2MM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fbigeducationape.blogspot.com%2F2012%2F08%2Fa-consumers-union-for-schools-deborah.html&ei=wyX6UdaoFIzGswbgoYDwCg&psig=AFQjCNF1CVgTAWMwX67j69kh_Dl3DmXkog&ust=1375434530055523
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=HWQINU-T676wfM&tbnid=hW8S4eIHwri2MM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fbigeducationape.blogspot.com%2F2012%2F08%2Fa-consumers-union-for-schools-deborah.html&ei=wyX6UdaoFIzGswbgoYDwCg&psig=AFQjCNF1CVgTAWMwX67j69kh_Dl3DmXkog&ust=1375434530055523
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Ayrıca hükümet tarafından Ulusal Tüketici Konseyi kurulmuştur. Bu Konsey’in 

kurulmasının amacı, çıkarlar dengesini sağlamaktır. 1973 yılında, Dürüst Ticaret Yasası ile 

İngiltere’ye özgü bağımsız bir kuruluş olan Dürüst Ticaret Ofisi kurulmuştur. Bu ofis 

tüketicileri etkileyebilecek konuları izleyip çeşitli tedbirler almaktadır. İngiliz Standartları 

Kurumu’nun Tüketici Standartları Tavsiye Komitesi ise, Standartlar Kurumu’nun teknik 

komitelerinde tüketiciyi temsil etmektedir. Bir diğer önemli kuruluş ise, Tüketiciler 

Birliği’dir. 1957 yılında kurulan birlik, mal ve hizmetlerle ilgili çeşitli testler yapıp ve 

bunları çeşitli dergiler aracılığı ile halka duyurmaktadır. 

 

2.1.2.4.Almanya 

 

Almanya’da devlet kurumlarının yanı sıra, tüketicilerin kurmuş olduğu dernekler 

görev yapar. Bunlardan Tüketici Konseyi, Ekonomik İşler Bakanlığı bünyesinde faaliyet 

gösterir. Konseyde tüketici örgütleri ve ilgili kuruluşlar temsil edilir. Tüketici politikasının 

temel unsurları üzerinde danışmanlık yapmak için kurulmuştur. 

 

En önemli Tüketici Örgütü ise, Tüketiciler Birliği’dir. Tüketiciler Birliği, 32 tane 

Ulusal Birlik, Aile Birliği, Ev Kadınları Birliği ve Dini Birliklerden oluşmaktadır. Tüketim 

mallarını ve hizmetleri test edip sonuçlarını aylık yayın organı olan Test Dergisi’nde 

yayınlamaktadır. Alman Mamul Enformasyon Biriliği ise, mallar hakkında tüketicilere bilgi 

vermektedir. Bu Birlik 1977 yılında Alman Standartlar Enstitüsü, Alman Kalite Garanti ve 

Markalama Enstitüleri’nce oluşturulmuştur.   

 

Federal Besin ve Tarım-Orman Bakanlığı’na bağlı bulunan Tüketici Komitesi’nin 

görevi ise, tüketici ile ilgili mevzuatın çıkarılması ve uygulanmasıdır. Bunların yanı sıra 

nükleer çöplerin kaldırılmasına, kapıdan satışlarda cayma hakkına, tüketici kredilerine, 

kiracıların haklarına, ambalajların geri dönüşümüne ve en önemlisi genel işlem şartlarına 

ilişkin bir dizi düzenleme bulunmaktadır. Böylelikle, tüketiciler için etkili bir koruma her 

alanda sağlanmış olur. 

 

2.1.2.5.Fransa 

 

Tüketiciyi koruma hareketi 1960 yılında başlamıştır. ABD’den ve İsveç’ten oluşan 

etkilenmelerle, ayrıca ülkede hoş olmayan olaylar sonucunda Ulusal Tüketiciler Komitesi 

kurulmuştur. Bu kuruluş, devletin hakem rolü oynaması isteğiyle tüketici sorunlarında 

önemli rol oynamaktadır. Yönetim Kurulu; hükümet, iş dünyası ve Tüketici Örgütleri’nin 

temsilcilerinden oluşmaktadır. Çeşitli testler yaparak sonuçlarını dergisinde yayınlamaktadır. 

Fransa’da tüketici haklarının savunuculuğunda en sorumlu Bakanlık, Tüketici İşleri 

Bakanlığı’dır. Bu organ 1976 yılında kurulmuş ve faaliyete geçmiştir. 

 

1951 yılında kurulan Fransız Tüketiciler Federal Birliği, tüketicilerin sorunlarının 

çözülmesine yardımcı olur. Fransa Televizyonu’nun iki kanalında haftada altı dakikalık 

tüketici programı yayınlanır. Bölgesel Tüketici Birlikleri haftada bir buçuk saatlik program 

için yerel şebekelerde yayın olanaklarına sahiptir. Tüketici Liderleri Yetiştirme Örgütü , 

okullar da eğitim işlerine yardım etmektedir. 
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2.1.2.6.İsveç, Norveç, Danimarka ve Finlandiya 

 

İsveç bu konuda dünyada ve Avrupa’da öncü durumundadır. İsveç’te, Bilgi Verici 

Etiketleme Enstitüsü özel olarak kurulmuştur. 1957 yılında devletin de katıldığı bu enstitü, 

üreticilerin standart bilgi veren etiketler kullanmalarını sağlamaktadır. 1957 yılında kurulan 

İsveç Tüketici Enstitüsü ise, tüketicilerle ilgili bilgi toplayarak ve araştırarak, sonuçlarını 

halka duyurma amacı gütmektedir. Tüketici Sorunları Bakanlığı ise, tüketicilerle ilgili yasa 

ve yönetmelikleri hazırlamaktadır. 1973 yılında devletin de desteği ile Tüketici Politikaları 

Ulusal Kurulu kurulmuştur. Tüketici Dernekleri bu birlik altında toplanmıştır. 

 

İsveç, diğer Avrupa ülkelerine bu konuda liderlik etmiş ve örnek olmuştur. Belirli bir 

süre sonra Norveç, Danimarka ve Finlandiya; İsveç’in liderliğinde bu konuya sahip 

çıkmışlardır. 1971’de İsveç’te kurulan Tüketici Ombudsmanı, 1973’te Norveç’te, 1975’te 

Danimarka’da, 1978’de ise Finlandiya’da kurulmuştur. Bu dört ülkedeki Tüketici Konseyi 

devlet tarafından desteklenmektedir. 1947’de kurulmuş olan Danimarka Tüketici Konseyi, 

tüm Avrupa’da özel Tüketici Örgütü olma özelliğine sahiptir. 

 

2.2.Dünyada Uluslararası Örgütlenmeler 

 
Tüketici hareketinin gelişmesine paralel olarak, tüketici örgütlerinin uluslararası 

düzeyde örgütlenmesi de gelişmiştir. Günümüzde uluslararası düzeyde Tüketici Örgütleri’ne 

bakıldığında, tüketicilerin uluslararası platformda temsil edilmesini sağlayan örgütlerin 

başında Uluslararası Tüketiciler Örgütü’nün (Consumers International) geldiği görülür. 

 

2.2.1.Uluslararası Tüketiciler Örgütü 
 

Consumers International, dünya çapında bir Tüketici Örgütleri Federasyonu’dur. İki 

ana amacı vardır. Birincisi; tüketici hareketinin tüm dünyada gelişmesine yardımcı olmak, 

ikincisi ise uluslararası düzeyde tüketici hakları adına çalışmaktır. Örgüt; bağımsız, kar 

amacı gütmeyen ve hiçbir siyasi parti ya da özel işletmeden destek almayan bir kuruluştur. 

Örgütün finansmanı kendisine üye devletlerin yaptığı yardımlar ve hükümetlerin sağladığı 

fonlardan ve bağışlardan sağlanır. Örgüte, 80 ülkeden 200’den fazla kuruluş üyedir. 

 

2.2.2.Avrupa Tüketici Birlikleri Bürosu 
 

1962 yılında Brüksel’de kurulmuştur. İlk yıllarında Belçika, Lüksemburg, Fransa, 

Hollanda, İtalya ve Almanya’nın tüketici organizasyonları tarafından kurulsa da birlik 

büyüdükçe bütün AB’nin merkezi tüketici organizasyonu hâline gelmiştir. 19 Avrupa 

ülkesinden 25’i tüketici örgütünün üyesi bulunmaktadır. Avrupa Birliği’ne üye ülkeler 

dışında Norveç, İzlanda, İsviçre ve Slovenya’da da üye örgütleri vardır. Büronun görevi; 

Avrupa Birliği’nin Politikalarına tüketici lehine etki etmek ve tüketici hakları konusunda 

Avrupa Birliği Mevzuatını tüketici lehine geliştirmektir. Büronun; tüketicileri bilgilendirme, 

tüketicilere tavsiyelerde bulunma, karşılaştırmalı mamul testleri yapma, eğitim ve öğretim 

programları oluşturma ve tüketiciler için yayın organı çıkartma gibi hizmetleri yoktur.  
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Büro sadece politik seviyede çalışarak tüketiciyi etkileyen Avrupa Birliği 

politikalarının gelişiminde etkili olmak için çalışmalar yapmaktadır. Büronun finansmanı; 

kendisine üye ulusal örgütlerden ve Avrupa Komisyonu tarafından sağlanmaktadır. 

 

2.2.3.Balkan Tüketici Koruma Merkezi 
 

Kâr amacı gütmeyen, bağımsız bir sivil toplum örgütü olarak 1995 yılında, 

Yunanistan Tüketici Koruma Merkezi (KEPKA), Bulgaristan Tüketiciler Federasyonu 

(FCB), 1991’den beri yeni bir yapısal şekil alan Yugoslav Tüketiciler Derneği (YUCA), 

Arnavutluk Tüketiciler Derneği (ACA) ve Romen Tüketiciyi Koruma Derneği (APC) 

tarafından kurulmuştur. Örgüt, Balkan ülkeleri arasında tüketici hareketinin gelişmesine 

katkıda bulunmak ve Balkan ülkelerindeki tüketici örgütleri arasında sıkı bir işbirliğine 

gidilmesini ana hedef olarak belirlemiştir. Örgütün finansmanı üye örgütler tarafından 

sağlanır. 

 

 

Resim 2.4: Uluslararası tüketici örgütünün 80 ülkeden üyesi vardır. 

2.2.4.Avrupa Topluluğu Tüketici Kooperatifleri Birliği 
 

Birlik, Avrupa düzeyinde Tüketici Kooperatifleri’ni bir çatı altında toplayan bir 

organizasyondur. Bu kuruluş, finansmanını üye örgütlerden ve Avrupa Birliği’ne üye 

ülkelerin hükümetlerinden sağlanan parasal destekle sağlamaktadır. 

 

 Tüketici Örgütü Faaliyetleri 

 

Tüketici Dernekleri, tüketicilerin günlük alışverişlerde yaşadıkları veya karşılaştıkları 

sorunların çözümü ile ilgilenmenin yanı sıra tüketicilerin haksızlığa uğramış olduğunu 

düşündükleri veya tespit ettikleri konulara ve yasal düzenlemelere karşı çeşitli kampanyalar 

gerçekleştirmekte ve davalar açmaktadır . Uygulanan yanlış tüketici politikaları veya 

tüketiciye zarar verecek şekilde çıkarılan yasalara karşı tepkilerini ortaya koymakta ve 

gündem yaratmaya çalışmaktadır. Tüketiciyi mağdur edenlere karşı faaliyetlerini 

yönlendirmekte ve uygulamaktadır. 

 

Kampanyalarını basın aracılığı, saha aktiviteleri, panel ve sempozyumlar ile 

uygulamalarının yanı sıra bazı kampanya konuları ile ilgili davalar da açmaktadırlar. Ayrıca 

tüketicileri bilinçlendirip bilgilendirmek için yerel yönetimlerle işbirliğine gidip projeleri 

uygulamaya koymaktadırlar.  



 

59 

UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Yakın çevrenizde tüketiciyi koruyan dernekleri araştırarak yaptıkları faaliyetler 

hakkında bir sunu hazırlayınız. 

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Yakın çevrenizde bulunan tüketici 

dernekleri araştırınız. 
 İnternet ortamından yararlanabilirsiniz.  

 Yakın çevrenizde bulunan tüketici 

derneklerini belirleyiniz.  

 Çevrenizde bulunan bir tüketici 

derneğini seçebilirsiniz.  

 Belirlediğiniz derneği ziyaret için randevu 

alınız. 

 Telefonla arayarak yada bizzat kendiniz 

giderek randevu talebinde 

bulunabilirsiniz.   

 Dernek yetkilisine soracağınız soruları 

belirleyiniz. 

 Sorularınızın kısa, açık ve anlaşılır 

olmasına dikkat edebilirsiniz. 

 Ne tür faaliyetlerde bulunduklarına dair 

sorular hazırlayabilirsiniz. 

 Derneğin çalışmaları, etkinlik ve 

programları ile ilgili bilgi edininiz. 

 Yapılan çalışmalar, uygulanan 

etkinlikler ve programlara ait örnek 

alabilmek için müsaade isteyebilirsiniz. 

 Nezaket kurallarına ve giyim tarzınıza 

dikkat ediniz. 

 Konuşmalarınızda ve davranışlarınızda 

nezaket kurallarına uygun davranmaya 

özen gösterebilirsiniz. 

 Temiz, sade ve özenli giyinebilirsiniz. 

 Hazırladığınız bütün fotoğraf ve bilgileri 

sırasıyla bir dosyaya yerleştiniz. 

 Yaptığınız görüşmede elde ettiğiniz 

bütün dokümanları gruplandırabilirsiniz. 

 Sunumunuzu hazırlayınız. 
 İşlem basamakları ile ilgili olarak bilgi 

konularına atıfta bulunabilirsiniz. 

 Hazırladınız sunuyu arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 Resim, şekil ve grafiklere atıfta 

bulunabilirsiniz. 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

 

1.  (   ) Ekonomik faaliyetlerin temelini üretim, dağıtım ve tüketim oluşturur. 

2.  (   ) Ekonomik ilişkinin bir tarafında üreticiler diğer tarafında tüketiciler vardır. 

3.  (   ) Üreticiler güçlü örgütlü yapıları sayesinde çıkarlarını daha iyi koruyabilmekte ve 

politikalara etki edebilmektedir.  

4.  (   ) Tüketici örgütleri ticari ilişkileri olan, yayınlarına reklam alan sivil toplum 

kuruluşlardır. 

5.  (   ) Kalite kontrolü sağlamak malın özelliklerinin incelenerek tüketiciye duyurulacağını 

bilen işletmenin, mevcut uygulamaya kendini zorunlu hissetmedir. 

6.  (   ) Tüketiciler bireysel olarak devletin kurumlarına ve işletmelere daha fazla sesini 

duyurabilir. 

7.  (   ) Tüketiciyi koruyan çalışmalardan biri ahilik teşkilatıydı. 

8.  (   ) Türkiye’deki ilk tüketici örgütlenmesi 1986 yılında kurulan Tüm Tüketicileri 

Koruma Derneğidir. 

9.  (   ) Bağımsız, gönüllü çalışan dernekler doğrudan işletmeler tarafından kurulur. 

10. (   ) ABD Tüketiciler Birliği 1930 yılında kurulmuştur. 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme ”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Türkiye’de tüketiciyi koruma kanunu hangi sistemi kabul edilerek hazırlanmıştır? 
A) Objektif 

B) Karma  

C) Subjektif 

D) Öznel 

E) Hepsi 

 
2. Aşağıdakilerden hangisi hem tüketicilerin hem de ülke ekonomisinin refah seviyesini ve 

verimliliğini düşüren nedenlerden biri değildir? 
A) Farklı fiyat uygulamaları 

B) Kusurlu-hileli-ayıplı mallar 

C) Ürün ve hizmet kalitelerinin yeterli olması 

D) Gerçek dışı ve yanıltıcı reklamlar 

E) Yetersiz tüketici örgütlenmeleri 

 
3. Aşağıdakilerden hangisi tüketicinin refah seviyesini arttıran unsurlardandır? 

A) Ürünlerin sağlamlığı 

B) Ürünlerin dayanıklı olması 

C) Sağlığa uygun olmaları 

D) İhtiyaçları gidermesi 

E) Hepsi  

 

4. Aşağıdakilerden hangisi tüketicilerin korunmasının yeterince anlaşılmamasının 

nedenlerinden biri değildir? 

A) Tüketici kavramının yeterince kavranamaması 

B) Pazarların hâlen işletmelerin egemenliğinde olması 

C) Tam rekabetin sağlanamaması 

D) İşletmelerin üretim ve finansman sorunlarını çözmüş olması 

E) Tüketicilerin tam olarak örgütlenememeleri 

 

5. Tüketicilerin korunabilmesi için üretim safhasında bazı tedbirlerin alınması kaçınılmaz 

hâle gelmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu tedbirlerden biri değildir? 

A) Malların sağlıklı ambalajlanması 

B) Kullanım kılavuzunun teknik ve yabancı terimlerle dolu olması 

C) Malların belirli standartlara uygun üretilmesi 

D) Bakım ve onarım için gerekli yedek parçanın bulunması 

E)  Ambalaj üzerinde bilgilerin doğru şekilde verilmesi 

6. Aşağıdakilerden hangisi tüketicinin korunmasını gerektiren nedenlerdendir? 

MODÜL DEĞERLENDİRME 



 

62 

A) Enflasyon ortamında fiyatların sürekli artması 

B) Aynı ihtiyacı karşılayan ürünlerin farklı marka ve ambalajla piyasaya sürülmesi 

C) Umduğunu bulamayan tüketicilerin psikolojik huzursuzluk yaşaması 

D) Tüketicilerin piyasadaki ürünler hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaları 

E) Hepsi 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi tüketicinin korunmasında devlete düşen görevlerden biri 

değildir? 

A) Ürün kalitesini serbest bırakmak 

B) Tüketiciyi eğiterek bilinçlendirmek 

C) Yasalar çıkarmak 

D) Fiyatların kontrolünü sağlamak 

E) Tüketici şikâyetlerini izlemek 

 

8. Hemen hemen bakanlığın doğrudan veya dolaylı olarak tüketiciyi koruma görevi vardır. 

Aşağıdakilerden hangisi tüketiciyi doğrudan koruyan bir bakanlık değildir? 

A) Tarım Bakanlığı 

B) Gençlik ve Spor Bakanlığı 

C) Sanayi Bakanlığı 

D) Sağlık Bakanlığı 

E) Ticaret ve Gümrük Bakanlığı 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi tüketicilerin örgütlenmesinin sebeplerinden biri değildir? 

A) Üretim ve tüketimle ilgili haksızlık 

B) Evrensel ve ulusal haklarını alabilmek 

C) Aldatıcı ve güvensiz uygulamalara karşı kendilerini korumak 

D) Ekonomik refah ve güçlerini arttırmak 

E) Ticari faaliyetlere girerek söz sahibi olmak 

 

10. Aşağıdakilerden tüketiciler için tüketici eğitimini ifade eder? 

A) Çocukluktan yetişkinliğe kadar devam eden süreçte tüketicilerin bilgi ve 

tecrübelerinin gelişmesine yardım eden pazar ortamında üstlendikleri etkili rolü 

benimsetmeye çalışan bir eğitimdir. 

B) Üretilen mal ve hizmetlerin satılmasını teşvik eden önemli bir eğitimdir. 

C) Tüketicilerin aldatıcı ticari uygulamalar ve pazarın sömürücü etkileri konusunda 

bilgi edinmelerini sağlayan bir eğitimdir. 

D) Karmaşık pazar ortamında, mal ve hizmetlerin seçimi konusunda gerekli bilgileri 

veren bir eğitimdir. 

E) Tüketici yararına düzenleyici yasalar çıkarılmasını ve ticari rekabetin teşvik 

edilmesini sağlayan bir eğitimdir. 
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11. Sosyal sorumluluk esasına göre tüketici bilincinin oluşturulması 5 farklı açıdan 

değerlendirilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? 

A) Farkında olma 

B) Politik sorumluluk 

C) Sosyal sorumluluk 

D) Ekolojik sorumluluk 

E) Etki- tepki 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi tüketici eğitimi ve bilgilendirmesinin amaçlarındandır? 

A) Tüketicinin kendi değer sistemini anlamasını sağlamak 

B) Karar verme yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamak 

C) Pazarda bilgi ve alternatifleri değerlendirmesini sağlamak 

D) Satın alma işleminden tatmin olmasını sağlamak 

E) Hepsi  

 

13. Aşağıdakilerden hangisi taksitli satış sözleşmesinde bulunması gereken asgari 

koşullardan değildir? 

A) Sadece tüketicinin isim, unvan, açık adresi ve varsa erişim bilgileri 

B) Malın veya hizmetin Türk Lirası olarak vergiler dâhil peşin satış fiyatı 

C) Faiz miktarı, faizin hesaplandığı yıllık oran ve sözleşmede belirlenen faiz oranının 

yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faizi oranı 

D) Peşinat tutarı 

E) Ödeme planı 

 

14. Tüketicinin örgütlenmesinin birçok etkisi vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu 

etkilerdendir? 
 

A) Ürün Bilgisi, Etiketleme, Tüketici Eğitimi ve Bilgilendirmesi Yapmak 
B) Kalite Kontrolü Sağlamak 
C) Devlete Etki Etmek  
D) Yaşam Düzeyini Yükseltmek 
E) Hepsi 

 
15. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası tüketici örgütleri arasında değildir? 

A)  Uluslararası tüketiciler örgütü 

B) Avrupa tüketici birlikleri bürosu 

C) Balkan tüketici koruma merkezi 

D) Fransa tüketiciler derneği 

E) Avrupa topluluğu tüketici kooperatifleri birliği 
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Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

16. Bireyin mevcut ekonomik ve kişisel kaynaklarını arzu ve ihtiyaçlarını tatmin edecek 

biçimde değerlendirmeye yeterli hâle getirebilecek düşünce, anlayış ve bilgilendirme 

sürecine …………….. …………… denir. 

17. Tüketici, malın teslim tarihinden itibaren ………. ay içinde ayıbı satıcıya bildirmekle 

yükümlüdür. 

18. Satışa sunulacak ayıplı mal üzerine tüketicilerin kolaylıkla okuyabileceği şekilde 

……………………. ibaresini içeren bir etiket konulması zorunludur. 

19. Üzerinde “……………../………………. İbaresi bulunmayan bir malın; ticari bir 

kuruluş satışından kaçınamaz. 

20. Devre tatil sözleşmeleri en az …… yıl süre için yapılır. 

21. Kampanyalı satışlarda malın teslim yada ifa süresi ………… ayı aşamaz. 

22. Kredi veren faiz arttırımını …… gün önceden tüketiciye bildirmek zorundadır. 

23. Süreli yayınlarda kampanya süresi ………… günü aşamaz. 

24. Etiket, fiyat ve tarife listelerinde belirtilen fiyat ile kasa fiyatı arasında fark olması 

durumunda ………………… lehine olan fiyat üzerinden satış yapılır. 

25. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve asgari …… yıldır. 

26. Reklam kurulu ……… üyeden oluşur. 

27. Tüketici sorunları hakem heyeti ………. üyeden oluşur. 

28. Değeri …..… Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklara tüketici sorunları hakem 

heyetine başvuru zorunludur. 

29. Tüketici sorunları hakem heyetinde parasal sınırlar her yılın ……………… ayı sonunda 

Devlet istatistik Enstitüsü fiyat endeksine göre belirlenir. 

30. Tüketicinin korunması hakkındaki kanun …….….. sayılı kanundur. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ -1- CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 Doğru 

9 Yanlış 

10 Doğru 

11 Yanlış 

12 Yanlış 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ -2- CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Doğru 

6 Yanlış 

7 Doğru 

8 Doğru 

9 Yanlış 

10 Doğru 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 C 

3 E 

4 D 

5 B 

6 E 

7 A 

8 B 

9 E 

10 D 

11 B 

12 E 

13 A 

14 E 

15 D 

16 Tüketici eğitimi 

17 6 

18 Özürlüdür 

19 
Numunedir/ 

satılık değildir 

20 3 

21 12 

22 30j 

23 60 

24 Tüketici  

25 2 

26 25 

27 5 

28 500 

29 Ekim  

30 6502 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

67 

KAYNAKÇA 
 

 

 AKİPEK Ş. ,“Türkiye’de Tüketicinin Korunmasının Yasal Boyutu ve 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun”, Standart Ekonomi ve Teknik 

Dergisi, S:31(471), s.24-31,İstanbul, 2001. 

 

 BABAOĞUL Müberra, Oya HAZER, Tüketicinin korunması ve eğitimine 

ilişkin tüketici görüşleri, Standard dergi sayı 447;44-47,İstanbul,1999. 

 

 BABAOĞUL Müberra, Nihal ALTIOK, Türkiye ve AB ülkelerinde tüketici 

Eğitimi Tüketici yazıları 2, Tüpadem, Ankara,2010. 

 

 ÇETİNKAYA A.Galip, Şehirlerarası karayollarında hizmet veren dinlenme 

tesislerinde tüketici memnuniyeti (yüksek lisans tezi) Gazi Üniversitesi 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2010. 

 

 ÇINAR Nihal U. , Tüketicinin krounması hakkında kanuna göre ayıba 

karşı tekeffül. (yüksek lisans tezi) İstanbul kültür Üniversitesi, SBÜ. 

İstanbul,2007. 

 

 DEMİRCİ Aybala, İnternet ile tüketici eğitimi (doktora tezi), Gazi 

üniversitesi eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara,2006. 

 

 DPT özel ihtisas alt komisyonları, Türkiye - At Mevzuat Uyumu Sürekli Özel 

İhtisas Komisyonu raporları, Tüketicinin Korunması Alt Komisyonu Cilt 2  , 

Ankara,1995. 

 

  ERSOY A.Fuat . Tüketici Eğitiminde Tüketici Haklarının Yeri ve Önemi, 

Standart Ekonomik ve Teknik Dergisi, No.471;20-23. 2001. 

 

   GÜNDÜZ A.Yılmaz, Mehmet KAYA, Cahit AYDEMİR, Ahilik teşkilatında 

ve günümüzde tüketicilerin korunmasına yönelik çalışmalar üzerine bir 

değerlendirme, Afyon Kocatepe üniversitesi İİBF Dergisi,C XIV,S II; 

Afyon,2012. 

 

 Grafik 1. Tüketiciyi koruma yolları arasındaki ilişkiler, Tüketici yazıları 1, 

Hacettepe Üniversitesi Tüpadem. Ankara,2007. 

 

 HAYTA Ateş.B. Tüketici Haklarının Tüketici Eğitimindeki Rolü, Gazi 

Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 26, Sayı: 3, 239-250. 2006. 

 HAYTA Ateş.B.,Tüketicinin Korunmasında Tüketici Örgütlerinin Rolü ve 

Önemi, Kastamonu Eğitim Dergisi, C.XV, No.1, Kastamonu, s.18. 2007. 

 

KAYNAKÇA 



 

68 

 HAYTA Ateş.B Sürdürülebilir Tüketim Davranışının Kazanılmasında 

Tüketici Eğitiminin Rolü. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 

Cilt 10, Sayı 3, Aralık Sayfa 143-151, 2009. 

 

 KAPAĞAN  Gönül, Bağlı Tüketici Kredileri (Yüksek Lisans Tezi), Ankara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 2004. 

 

 KAPLAN Gülnur, Tüketici örgütleri olgusu Türkiye’de ürün-hizmet-tüketici-

ilişkisi bağlamındaki görünümleri, (doktora tezi), İstanbul Üniversitesi. SBE, 

İstanbul,2007. 

 

 KAYNAK Selahattin, Tüketicinin korunmasında rekabetin önemi (yüksek 

lisans tezi), Atatürk Üniversitesi SBE, Erzurum,2001. 

 

   ÖZCAN A.Şahin. Tüketicinin korunması, Standard dergisi sayı 414; 125-

128, Ankara,1996. 

 

 ÖZEL Çağlar, Hukuksal açıdan tüketicinin korunması ve tüketicinin 

korunma gerekliliğine ilişkin bir değerlendirme. H.Ü. İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 26, Sayı 1, s. 68-299. Ankara.2008. 

 

 PEKTAŞ Özcan, Tüketici bilinci rehberi, Tükçev  yayınları,2013. 

 

  ŞAHİN Ahmet. Tüketicinin korunmasının önemi, Standart Ekonomik ve 

Teknik Dergisi, No.427;96-102. Ankara,1997. 

 

 T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma 

Planı, Ankara: DPT Yayınları, 2001. 

 

 http://www.tukcev.org.tr  

 

http://www.tukcev.org.tr/

