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Yurdumuzda,ls _2| mart aras1 Ttıketiciyi Koruma Haftası olarak belirlenmiştir. Bu
tarihleı arasında öğrencilere tiiketici olarak, haklannın neler olduğu ve gereİİiği zaman bu
haklarını korumak- için neler yapabilecekleri, nerelere başııırabilecekleri hakkında bilgiler
verilir.
gelen gelişmeler birçok
çağımızın gereği olarak bilgi ve teknoloji alanlannda meydana
aıanaa oıdugu gibiltketim alışkanlıklarımızda da değişiklikler meydana getirmiştir. Güniimiiz
dtınyasındaiiık-etim her yerde gerçekleştirilen bir faaliyet haline gelmiştir. Her alanda meydana
gelen tiıketimlerin artması bir takım sorunlan da beraberinde getirmiş ve bazı alanlannda
İürenıem"ye ihtiyaç dululmasına sebep olmuştur. Özellikte tiiketicilerin korunması ve
bilinçlendirilmesine yönelik düzenleme yapılması gereği doğurmuştur.
Bugün tüketi;ilerin korunması ile ilgili mevzuatların başında 1982 Anayasasının_ 172
Devlet, tiiketicileri korulucu ve aydınlatıcı tedbirleri alır, tiiketicilerin
.maddesinJe
kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik edeı" hükmü yer alır.
Aynca iicaret ri*aılırg, tarafindan tiİketicilerin korunması amaclyla 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun olaıak 7 Kasım 2013 tarihinde yasalaşmış olup 28
Mayls 2014 tarihinde yüriirlüğe girmiştir. Böylece tiiketicileri daha ileri seÜyede korumaya
yönetik tedbirler alınmasına yasal zemin oluşturulmuştur.
Tüketici Haklannın ortaya Çıkışl ve Evrensel Tiiketici Haklan Tfüetim faaliyeti
insanhğın doğuşu ile ile başlamıştır, Önceleri kendisi hem üreten hem de tiiketen olan
tüetiğin ko-nınması gereği pek hissedilmemiştir , ancak toplumda zaman içinde rollerin
aynlması, iireticilerin özellikle ekonomik yönden güçlenmesi ve kısa sürede örgütlenmeye
başlamasi nedeni ile tiiketiciler giderek mağduı olmış ve tiiketicinin korunması kavramı
g"İiş."y" başlamıştır. Ülkemizin de taraf olduğu 1985 tarihli Birleşmiş Milletler EıT ensel
İtit.ti.İ Hakİaıı rİildirgesine göre 9 adet temel ve evrensel tiiketici hakkı vardır. Bunlar
sırasıyla aşağıdaki gibi sıralanabilir.
Temiı ihtiyaçların karşılanması hakkr: Barınma, ısınma, aydınlanma, içecek ve
kullanacak su bulma, haberleşme, ulaşım tiiketicilerin en temel ihtiyaçlandır. Her tüketici, bu
temel ihtiyaçlann karşılanmaİıru talep edebilir. Sağlık ve güvenlik hakkı: SatıŞa sunulan her
tiirlü mal ve hizmetin insarı yaşami ve sağlığı açlsından kullancısna zarar vermeyecek

"

'

durumda olmasıdır.

Bilgi edinme hakkr; Tüketicinin mal ve hizmeti satın alırken doğru

karar

verebilmes]nin sağlanması için tüketicinin gerekli bilgilere ulaşabilmesi ve zararlı, yanıltlcl
reklamdan, etiketten, ambalajdan korrınmasıdır,
ngİtııme hakkı: Ttıketicinin hak ve çıkarlarını koruyabilmesi, tiiketici bilincine sahip
olması için eğitim kurumlannda eğitilmesidir.
İu"^İluno giderilmesi hakkı: Satın alınan mal veya hizmetten dolayı _tüketicinin
olduğu zararln giderilmesi, o mal veya hizmetin yeniden tiiketiciye ulaştınlmasıdır.
uğramış'sağlıklı
bir çevrede yaşama haklo: sağhk koşullarına uygun bir çevrenin oluşumunda
iılke ve dğal kaynai<ların doğru kullanımı ile çevrenin korunması, temiz ve sağlıkh bir şekilde
gelecek nesillere bırakılmasıdır.
Ekonomik çıkarların korunması hakkı: Tüketiciye kıyaslama imkanr verecek ÇeŞitte
mal ve hizmetin e11. uygun fiyattan sunulması, satış sonrasl her türlü teknik destek ve servisin
tiiketiciye ulaştınlmasıdır.
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Seçme hakkr: Tüketicilerin çeşitli iiriin ve hizmetlere istedikleri zaman ulaşabilmeleri
anlamındadır. Rekabetin tam olarak işlemediği pazu|ardadevlet aksakhların giderilmesi için
yapacağı düzenlemeler ile uygun kalite ve fiyatlarda mal ve hizmetlerin tüketicilere
sunulmasınr sağlamalıdır. Temsil edilme, Örgütlenme, Sesini du)urma hakkı: Yukanda sayılan
haklann elde kullanlabilmesi, tüketicilerin haklarını koruyabilmeleri, mağduriyetlerinin
giderilmesinde bir araya gelerek güç birliği oluşturmalan ve hiikiimetlerin ekonomik ve siyasi
politikalaıın da dikkate alınma ve kamu kurumlannda temsil edilebilmesidir.
Ti,iketici Haklarını Koruyan Kurum Ve Kuruluşlar Satın aldığınız bir mal ayplı veya
anzalı çıktıysa ve bütün çabalara rağmen sorununuzu çözemediyseniz şu kurumlara
başvurabilirsiniz; 1-Tİ,iketici Hakem Heyetleri 2- TC. Sanayi ve Ticaret Bakanlığl 3- Sanayi ve
MUdUrlUkleri 4-Tüketici Sorunlanna bakmakla görevli mahkemeler
Ticaret
5- Bulunduğunuz yerdeki tiiketicinin korunmasına yönelik olarak faaliyet gösteren demek veya
vakıflar 6-Etiket mecburiyetini uygulama konusundaki şikayetler için belediyeler
Her birimiz birer tiiketici olarak; çevreye zarar vermeden tiiketmenin öneminin arttığı
dönemde ülkemizde ve diınyada bilinçli tilketici, basiretli tacir anlayrşının hakiın olmasrnın
diliyor ve tüketicilerimizin 15 Mart Dünya Tüketiciler güniinü ve 15-21 Mart Tüketiciyi
Koıuma Haftasıru kutluyorum. |7 .03.2021
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