
 

BİLİNÇLİ TÜKETİCİ KİMDİR?  

1. Mal ve hizmet satın alırken temel gereksinmesini ön 

planda tutan ve yaptığı her alışverişte fiş ve faturasını 

alan; 

2. Önüne çıkan  ya da kapısına gelen firmadan 

alışveriş yapmayıp satın alacağı mal ve 

hizmetlerin kaliteli, güvenli, ucuz ve sağlıklı 

olması konusunda birden çok firmaya ya da 

mağazaya girerek araştırmada bulunan ve 

karşılaştırma yapan; 

3. Firmaların güvenilir ve tüketici haklarına saygılı 

olmasına dikkat eden;  

4. Hakkını bilen, hakkını arayan, haklarına sahip 

çıkan ve savunan; 

5. Çevreye karşı duyarlı olan; yurdumuzun ve 

dünyanın her köşesini kendi evi gibi düşünen; 

6. Her çeşit savurganlık ve israfın karşısında olan; 

7. Tüketici haklarının yerleştirilmesi ve 

savunulabilmesinin, ancak, tüketicilerin birliği, 

organize olmaları ve örgütlenmeleriyle 

sağlanabileceğine inanan; 

8. Tüketimin nesnesi değil öznesi olduğunu 

düşünen; 

9. Reklamların etkisinde kalarak yanlış davranış 

göstermeyen ve yanlış karar vermeyen; 

10. Kaliteli yerli malı satın alan ve tüketen; 

11. Alışveriş yaparken aile ve ülke ekonomisine     

        yararı ön planda tutan; 

KİŞİ BİLİNÇLİ TÜKETİCİDİR. 

ÜLKEMİZDE TÜKETİCİNİN  YASAL HAKLARI VE 

HAK  ARAMA YERLERİ 

Ayıplı (kusurlu, özürlü) mal ve hizmetlerden dolayı 

tüketicinin yasal hakları şunlardır: 

• Ayıplı mal ya da hizmete ödenen bedeli isteme hakkı 

• Ayıplı malın bir yenisi ile değiştirilmesini, ayıplı hizmetin 

eğer mümkün ise yenilenmesini isteme hakkı 

• Ayıplı malın tamirini isteme hakkı 

• Ayıplı mala ya da hizmete ödenen bedelden ayıp kadar 

indirim isteme hakkı 

•   Ayıplı mal ya da hizmetin neden olduğu her çeşit   

        zarardan dolayı tüketicinin tazminat davası açma hakkı     

        vardır. 

• Ayıplı mal ve hizmetlerden dolayı satıcı, üretici – imalatçı ya 

da ithalatçı firma tüketiciye karşı sorumludur. 

• Satın alınan mal ya da hizmetin ayıplı olduğunun anlaşılması 

durumunda hiç zaman kaybetmeden satıcı firmaya gidilerek 

yukarıda belirtilen haklardan birisi tüketici tarafından 

istenilir. Eğer, firma olumsuz davranırsa ya da oyalamaya 

kalkarsa, tüketici hiç zaman kaybetmeden açık ayıplarda 

(görünür yada farkına varılabilir ayıplar) 6 ay ya da gizli 

ayıplarda (mal kullanılırken ortaya çıkan ayıplar) 2 yıllık 

süre içersinde tüketici örgütlerine ya da resmi kurumlara 

başvuruda bulunmalıdır. 

• Tüketicilerin Haklarını Arayacağı Kurum ya da 

Kuruluşlar: 

- Tüketici Örgütleri 

- Tüketici  Hakem  Heyetleri ( Her  Kaymakamlıkta ve  

Ticaret İl Müdürlüğünde bulunur)   

- Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi  Genel 

Müdürlüğü 

- Tüketici Mahkemeleri ya da  tüketici mahkemesi sıfatıyla 

görevli  asliye hukuk mahkemeleri 

 

TÜKETİCİ HAKLARI  

DERNEĞİ’NİN 

TÜKETİCİLERE ÇAĞRISI 
 

SIRTIMIZDAKİ YÜKSEK DOLAYLI VERGİLER 

KALKSIN ! 

KALİTESİZ, SAĞLIKSIZ VE GÜVENSİZ MAL VE 

HİZMETLER 

TÜKETMEK İSTEMİYORUZ ! 

TOPRAĞIMIZ, SUYUMUZ, HAVAMIZ, BİTKİ ÖRTÜMÜZ 

KISACA ÇEVREMİZ KİRLENMESİN ! 

TEKELLERİN GIDAMIZ ÜZERİNDEKİ OYUNLARINA 

İZİN VERMEYELİM ! 

KALİTELİ YERLİ MALI TÜKETEREK İŞSİZLİĞİ 

VE YOKSULLUĞU ÖNLEYELİM ! 

HAKLARIMIZA SAHİP ÇIKALIM VE ÖRGÜTLENELİM !  

TÜKETİM TOPLUMUNUN ARACI VE HEDEFİ 

OLMAYALIM !  

GEREKSİZ TÜKETİME İZİN VERMEYELİM ! 

 

SAYIN TÜKETİCİLER,  

HAKLARIMIZIN UYGULANABİLMESİ İÇİN   

SİZLERİ  DERNEĞİMİZ  ÇALIŞMALARINA 

KATILMAYA VE ÜYE OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ 

 

 
 

TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ  
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 Kızılay-ANKARA 

         Tel:  +90 (312) 417 93 34 

                  +90 (312) 419 37 74 

       Fax:  +90 (312) 425 15 29 
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web:  www.tuketicihaklari.org.tr 
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DERNEĞİN  KISA  TARİHÇESİ  VE  AMACI 

Tüketici Hakları Derneği, 1991 yılı başında emekli, 

memur, işçi, mühendis, öğretmen, avukat, ev kadını gibi 

toplumun çeşitli kesimleri tarafından kurulan gönüllü, 

bağımsız, demokratik bir sivil toplum kuruluşudur. 

Derneğimizin Genel Merkezi Ankara’dadır.  

Derneğimizin kuruluş aşamasında, adını verirken 

yarım gün tartıştık. O günlerde ve yıllarda “ tüketici 

hakları kavramı” ndan söz edilmiyordu. Toplumda, 

tüketici bilinci çok azdı. Biz de kurucular olarak, 

ülkemizde “ tüketici hakları kavramını yerleştirmek ve 

tüketicilerde “ hak arama bilinci”ni oluşturmak ve 

geliştirmek amacıyla kuracağımız Derneğin adına                 

“ Tüketici Hakları Derneği ” adını koymaya karar 

verdik. Derneğimizin amacı, ülkemizde; evrensel 

tüketici haklarının en iyi şekilde uygulanması, 

geliştirilmesi, tüketici bilincinin oluşturulması, 

yaygınlaştırılması; güçlü, doğru ve etkili bir tüketici 

hareketinin yaratılmasıdır. Bugün ülkemizde tüketici 

hakları kavramından söz ediliyorsa ve bu kavram 

ülkemizde giderek yaygınlaşıyorsa, bu oluşumda 

Tüketici Hakları Derneği’nin çabası yadsınamaz.  

Bugün Tüketici Hakları Derneği’nin  36 şubesi ve 9 bin 

dolayında  üyesi bulunmaktadır.  

 

EVRENSEL KABUL GÖRMÜŞ TÜKETİCİ 

HAKLARI 

1- Temel Gereksinimlerin Karşılanması 

Hakkı: Tüketicilerin; yeme, içme, giyinme, barınma 

gibi biyolojik gereksinimlerinin karşılanması için alınan 

ekonomik ve sosyal önlemlerdir 

2- Sağlık ve Güvenlik Hakkı: Tüketiciler 

tarafından satın alınan her çeşit  mal ve hizmetin üretim 

dağıtım ve kullanılması sırasında karşılaşılan risklere ve 

tehlikelere karşı alınan yasal, idari, teknik önlemler ve 

uygulamaları kapsar. 

3- Bilgi Edinme Hakkı: Mal ve hizmetlerin 

özellikleri, kullanım ve bakım koşulları ile tehlikeleri ve 

risklerine ilişkin tüketicilerin doğru ve eksiksiz olarak 

bilgilendirilmesi konusundaki düzenlemeler ve 

uygulamalardır. 

4- Örgütlenme, Sesini Duyurma ve Temsil 

Edilme Hakkı: Tüketicilerin haklarını alabilmeleri,  

savunabilmeleri ve uygulatabilmeleri için bir araya gelip 

güç birliği oluşturabilmeleri; kendilerini ilgilendiren 

yasal, ekonomik, sosyal, ticari, teknik ve politik her 

konuda düşünce ve görüşlerini belirtebilmeleri; baskı 

unsuru  olabilmeleridir 

5- Eğitilme Hakkı: Tüketicilerin haklarını ve 

sorumluluklarını öğrenerek hak arama, haklarını 

savunabilme ve tüketici bilincine sahip olabilmeleri için 

eğitilmeleridir.  

6- Seçme Hakkı: Tüketicilerin çeşitli mal ve 

hizmetler arasında gelir düzeylerine göre kendi 

gereksinimlerini karşılayabilmesi, istedikleri mal ve 

hizmetleri ucuz ve kaliteli olarak alabilmesi, tercih 

edebilmesi  ve seçeneklerin artırılmasıdır. 

7- Zararların Karşılanması Hakkı: Satın 

alınan mal ve hizmetlerin ayıplı (kusurlu, özürlü) 

çıkması durumunda; ayıpların neden olduğu her türlü 

maddi, manevi, hukuki, ekonomik zararların 

karşılanmasıdır. 

8- Ekonomik Çıkarların Korunması Hakkı: 

Ticari reklamlar ve ilanlar, çeşitli satış türleri ve bu 

satışlara ilişkin sözleşmeler, kapıdan satışlar, 

kampanyalı satışlar, taksitli satışlar, elektronik 

alışverişler, devre tatil, paket tur, süreli yayınlar, tüketici 

kredileri, kredi kartları, satış sonrası hizmetler, fiyat 

uygulamaları, çeşitli kamu hizmetleri  vb. konularda 

evrensel tüketici haklarına ve ilgili kanunlara göre 

uygulamalar ve düzenlemeler yapılması; tüketicilere 

daha iyi ve uygun koşullarda mal ve hizmet sunulması; 

tüketicilerin yaşam düzeylerinin yükseltilmesine ilişkin 

alınan tüm yasal, idari, teknik, sosyal, ticari ve 

ekonomik önlemlerdir. 

9- Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı: 

Temiz hava, yeterli ve temiz su, daha çok yeşil alan, 

temiz ve çağdaş bir kent, sağlıklı ve kaliteli altyapı 

hizmetlerinin sağlanması; tarihi, doğal ve biyolojik 

zenginliğin korunması konusunda alınan önlemler ile  

her çeşit üretim, dağıtım ve tüketim hareketinin çevreye 

zarar vermemesine ve savurganlığın önlenmesine 

yönelik  alınan tüm önlemlerdir. 

 

ALIŞVERİŞTE  BİLİNÇLİ  DAVRANIŞ 

 Gereksinmelerimizi doğru olarak belirleyelim. 

Alışveriş listesi hazırlayarak öncelik sırasına göre 

alışveriş yapalım. 

 Mal ve hizmet satın alırken, temel gereksinimlerimizi 

ön planda tutalım. Medyanın ve reklamların etkisinde 

kalarak yanlış davranış göstermeyelim. 

 Ödediğimiz paranın karşılığını tam olarak almaya 

çalışalım. 

 Üreticisi belli olmayan mallar ile güvenli ve sağlıklı  

olmayan mal ve hizmeti satın almayalım. 

 “Satılan mal geri alınmaz” devrinin kapanmış 

olduğunu bilelim. 

 Aldığımız mal ve hizmetlerin özellikleri, riskleri ve 

kullanımı konusunda eksiksiz ve doğru bilgi sahibi 

olmak için dikkatli olalım. İlgili yerlere ve tüketici 

örgütlerine başvuruda bulunup gerekli bilgileri alarak 

herhangi bir sorun çıkmaması için mal ya da hizmeti 

satın almadan önce önlemimizi alalım ve 

haklarımızın ne olduğunu doğru ve eksiksiz olarak  

öğrenelim. 

 Alışveriş yapmadan önce iyi bir piyasa araştırması 

yapalım. 

 Birden çok mağaza ya da firmada malın fiyat ve 

kalitesini öğrenerek karşılaştırma yapalım. 

 Aynı ürünün değişik marka, tip ve miktarlarının 

sağladığı yararları fiyatlarıyla karşılaştıralım. 

 Alışverişte kaliteli yerli malını tercih edelim. 

 Alışveriş esnasında satın alacağımız malı kontrol 

edelim. Gözle, elle, koklayarak, yoklayarak ya da  

basit ölçü aletleriyle yapabileceğimiz kontrolleri 

ihmal etmeyelim.  

 Yaptığımız her alışverişte  fiş ve fatura isteyelim. 

 Elektrikli, elektronik ve mobilya gibi garanti 

kapsamındaki cihazlara ve mallara ilişkin garanti 

belgesini, Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzunu 

isteyelim. 

 Alacağımız malların etiketli olmasına dikkat edelim. 

Etiketleri iyice inceleyelim. Etiketlerde Malın cins, 

nitelik ve fiyat bilgilerinin olmasını arayalım. Mal 

üzerinde etiket bulunmasının zorunlu olduğunu 

bilelim. 

 

 

 

 

 

SAYIN TÜKETİCİLER, 

TÜKETİMLE   VE TÜKETİCİLİKLE   İLGİLİ   

HER ÇEŞİT ŞİKAYETİNİZİ   DERNEĞİMİZE 

BİLDİRMENİZİ  DİLİYORUZ. 

 


