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Derne¤imiz taraf›ndan bir y›ldan beri 43
flubemizin ve alanlar›nda uzman olan bir çok
üyemizin de katk›s›n› alarak ülkemizin
çeflitli il ve ilçelerinde yap›lan inceleme,
gözlem, araflt›rma ile Derne¤imize gelen
flikayetlerin de¤erlendirilmesi ve çeflitli kay-
naklar›n taranmas› sonucunda ülkemizde
tüketicilerin yaflad›¤› öncelikli ve acil sorun-
lara iliflkin Tüketici Haklar› Derne¤i
taraf›ndan ““  SSoorruunnllaarr”” ve ““ÇÇöözzüümm  ÖÖnneerrii--

lleerrii””  bafll›klar› ile haz›rlanan TTüükkeettiicciilleerriinn

AAcciill  DDuurruumm  RRaappoorruu afla¤›dad›r. 
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SSOORRUUNNLLAARR

TTüükkeettiicciilleerriinn  aall››mm  ggüüccüü  ddüüflflüürrüüllmmüüflfl

vvee  ttüükkeettiicciilleerr yyookkssuullllaaflfltt››rr››llmm››flfltt››rr

Bugün, ülkemizde tüketicilerin yaflad›¤› en
temel sorunlardan birisi yoksulluk ve sat›n
alma gücünün düflüklü¤üdür. Uygulanan
ekonomik politikalarla yoksulluk ve iflsizlik
giderek artmakta ve tüketicilerin sat›n alma
gücü giderek düflmektedir. 

SSoossyyaall  ddeevvlleett  vvee  kkaammuu  yyaarraarr››  tteerrkk  eeddiill--

mmiiflflttiirr

Uygulanmakta olan ekonomik ve sosyal
politikalarla kamu yarar› ve sosyal devlet
anlay›fl› her geçen gün terk edilmekte, tüketi-
ciler ac›mas›z piyasa koflullar› ile karfl›
karfl›ya b›rak›lmaktad›rlar.

BBööllggeelleerr aarraass››  ddeennggeessiizzlliikklleerr iillee  ggeelliirr

ddaa¤¤››ll››mm››  ddeennggeessiizzllii¤¤ii  aarrttmm››flfltt››rr

Bölgeleraras› kalk›nmadaki dengesizlik-
ler ile toplumsal kesimler aras›ndaki gelir
da¤›l›m› dengesizli¤i tüketicilerin yaflam›na
her yönden çok olumsuz yönde yans›mak-
tad›r.
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ÜÜllkkeemmiizziinn  eenn  ssttrraatteejjiikk  kkaammuu

kkuurruulluuflflllaarr››        öözzeelllleeflflttiirriillmmeekkttee,,

yyaabbaanncc››llaaflfltt››rr››llmmaakkttaa  vvee  kkaappiittüüllaassyyoonnllaarr

hhoorrttllaatt››llmmaakkttaadd››rr

Tüketicilerin ödedi¤i vergilerle oluflturu-
lan kamunun elindeki stratejik de¤erler
(Türk Telekom, Enerji, Sek-Sümerbank-Et
Bal›k-Zirai donat›m gibi tar›msal kitler)  bir
bir yok pahas›na elden ç›kart›lmaktad›r. Bu
durum, sosyal amac› olan devlet tekelinin
yerine özel tekel yarat›lmas›na, hatta bu
devlet tekellerinin yabanc›laflmas›na (Türk
Telekom gibi) yol açmaktad›r. 

Bu ve buna benzer yöntemlerle
kapitülasyonlar hortlat›larak ülkemizin
sömürgelefltirilmesine neden olunmakta olup
ülkemizin ve halk›m›z›n güvenli¤i, bugünü
ve gelece¤i tehlikeye at›lmaktad›r. 
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UUyygguullaannaann  yyaannll››flfl  eenneerrjjii

ppoolliittiikkaallaarr››yyllaa,,  öözzeelllleeflflttiirrmmeelleerrllee  eenneerrjjii

yyoollssuuzzlluukkllaarr››  yyaaflflaann››rrkkeenn  ttüükkeettiicciilleerr

ddüünnyyaann››nn  eenn  ppaahhaall››  eelleekkttrrii¤¤iinnii  kkuullllaannmmaakk

dduurruummuunnddaa  bb››rraakk››llmm››flfltt››rr

Yarat›lan özellefltirme yolsuzluklar› ve
vurgunlar›n›n faturalar› kamuya ve tüketi-
cilere yüklenmektedir. Örne¤in; “yap-ifllet
devret”, “yap-ifllet”, “ya al ya öde”
anlaflmalar› kapsam›ndaki enerji
özellefltirmelerinden dolay›,  tüketicilerin
dünyan›n en pahal› elektri¤ini
kullanmalar›na neden olunmakla birlikte,
sanayide kullan›lan pahal› elektrik nedeniyle
de yüksek maliyetler gene tüketiciye
yans›t›lmaktad›r. 

Elektrik üretimi, iletimi ve  da¤›t›m›na
iliflkin imtiyaz›n verildi¤i firmalar aras›nda
bulunan AKTAfi, KEPEZ, ÇEAfi gibi fir-
malar ile yap-ifllet-devret, yap-ifllet ve
tahkim nedeniyle bugüne kadar oluflturulan
kamu zarar› 7 milyar dolardan fazlad›r.
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Di¤er taraftan, Hazine Müsteflarl›¤› Kit
Genel Müdürlü¤ünün Nisan 2003 tarihli
raporunda ; “ya al ya da öde” kapsam›ndaki
(17) y›ll›k dönemde ( 2003-2019) Hazineye
gelecek ek yükün, gerek do¤algazdaki arz
fazlas› nedeniyle gerekse bu y›llardaki
do¤algaz finansman aç›¤› nedeniyle 33 mil-
yar dolar olaca¤› belirtilmifltir. Do¤ald›r ki
bu yük dolayl› olarak tüketicilere
yans›t›lacakt›r. 

Bununla birlikte, enerjideki özellefltirme
uygulamalar› nedeniyle önümüzdeki
dönemde beklenen zarar ise 180 milyar
dolara yak›nd›r.  

DDüünnyyaann››nn  eenn  ppaahhaall››  ddoo¤¤aallggaazz››    üüllkkee--

mmiizzee  iitthhaall  eeddiilliirrkkeenn,,  ddoo¤¤aallggaazzllaa  ››ss››nnaann

ttüükkeettiicciilleerr ddüünnyyaann››nn  eenn  ppaahhaall››  ››ss››nnaann

ttüükkeettiicciilleerrii  kkoonnuummuunnaa  ddüüflflüürrüüllmmüüflflttüürr..

Giderek artan bir flekilde devam eden
pahal› do¤algaz ithalat› ve ba¤›ml›l›¤›
nedeniyle, do¤algazla ›s›nmak
zorunlulu¤unda bulunan milyonlarca
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tüketicinin sat›n alma gücü dikkate
al›nd›¤›nda, dünyan›n en pahal› do¤algaz›n›
kullanma durumunda b›rak›ld›klar›ndan
dolay›, dünyan›n en pahal› ›s›nan tüketicisi
konumuna sokulmufllard›r. 

YYookkssuulllluu¤¤uunn  aarrtt››flfl››  iillee  bbiirrlliikkttee  ssoossyyaall

ppaattllaammaallaarr ddaa  ggiiddeerreekk  aarrttmmaakkttaadd››rr

Ülkemizde iflsizlik ve yoksullu¤un art-
mas› ile birlikte h›rs›zl›k, kapkaç, cinayet,
intihar, boflanma, mutsuzluk, güvensizlik
gibi sosyal patlama ve bunal›mlar›n artt›¤›
da görülmektedir.  

DD››flflaa  bbaa¤¤››mmll››  eekkoonnoommiikk  ppoolliittiikkaallaarr iillee

yyaannll››flfl  iitthhaallaatt  ppoolliittiikkaallaarr››  nneeddeenniiyyllee

üüllkkeemmiizz  vvee  ttüükkeettiicciilleerr dd››flflaarr››yyaa  kkaann

aakk››ttmmaakkttaadd››rr

D›fla ba¤›ml› ekonomik politikalarla ve
yanl›fl ithalat politikalar› ile d›fl borçlar›m›z
giderek artmakta, tüketicinin s›rt›ndan elde
edilen vergilerle ve gelirlerle Türkiye’deki
belirli bir az›nl›k ve yabanc› tekeller ile
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ülkeler zengin edilmekte, d›flar›ya kan
ak›t›lmas›na neden olunmaktad›r. Bu durum
ülkemiz kaynaklar›n›n de¤erlendirilmeme-
sine, üretimin ve yat›r›m›n düflmesine neden
olmakla birlikte iflsizli¤e, yoksullu¤a ve
tüketicilerin al›m gücünün düflmesine neden
olunmas› gibi bir k›s›r  döngü oluflturmak-
tad›r. 

SSaa¤¤ll››kk  vvee  ee¤¤iittiimm  ggiibbii  eenn  tteemmeell  kkaammuussaall

hhiizzmmeettlleerr ttiiccaarriilleeflflttiirriilliirrkkeenn  yyookkssuull  vvee  ddaarr

ggeelliirrllii  ttüükkeettiicciilleerriinn  bbuu  hhiizzmmeettlleerree

uullaaflflmmaass››  ggüüççlleeflflttiirriillmmiiflflttiirr

Sa¤l›k, e¤itim gibi en temel kamusal
hizmetler ve en temel tüketici gereksinimleri
giderek paral› duruma getirilmekte, tica-
rilefltirilmekte ve özellefltirilmekte
oldu¤undan dar gelirli, yoksul tüketiciler
için sözü edilen mal ve hizmetlere ulafl›lmas›
güçlefltirilmektedir.  
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DDüünnyyaann››nn  eenn  yyüükksseekk  ddoollaayyll››  vveerrggiissiinnii

üüllkkeemmiizzddee  yyaaflflaayyaann  ttüükkeettiicciilleerr ööddeerrkkeenn,,

bbuu  ddoollaayyll››  vveerrggiilleerr nneeddeenniiyyllee  ddee  ttüükkeettiicciilleerr

eenn  tteemmeell  kkaammuussaall  hhiizzmmeettlleerrii  ppaahhaall››  aallmmaakk

zzoorruunnddaa  bb››rraakk››llmm››flfltt››rr..  

Ülkemiz, toplam vergi gelirleri içersinde
KDV, ÖTV gibi vergilerin oran›n›n %70’den
fazla oldu¤u, dünyan›n en yüksek ve en
haks›z dolayl› vergisini ödeyen tüketicilerin
yaflad›¤› bir ülke konumundad›r. 

Yüksek oranlarda dolayl› vergilerin
uyguland›¤› su, elektrik, telefon, ulafl›m,
yak›t (do¤algaz, kömür, petrol ürünleri),
akaryak›t gibi en temel kamusal mal ve
hizmetler ülkemizde yaflayan tüketicilerin
al›m güçleri dikkate al›nd›¤›nda, dünyan›n
en pahal› ve ulafl›lmas› giderek zorlaflt›r›lan
mal ve hizmetler durumundad›r. 
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SSaa¤¤ll››kkss››zz  vvee  ggüüvveennssiizz  üürrüünnlleerr vvee

hhiizzmmeettlleerr nneeddeenniiyyllee  ttüükkeettiicciilleerr rriisskk  vvee

tteehhlliikkee  aalltt››nnaa  ssookkuullmmaakkttaadd››rr..

Ülkemizde ürün ve hizmet güvenli¤i
sa¤lanabilmifl de¤ildir. Bu konudaki dene-
timler yetersizdir. Güvenli olmayan ürünler
konusunda 4703 Say›l› Ürünlere iliflkin
Teknik mevzuat›n Haz›rlanmas› ve
Uygulanmas›na Dair Yasa gerekleri yerine
getirilmemektedir. Yetkili kamu kurulufllar›,
üreticiler ve ithalatç›lar taraf›ndan tüketi-
cilere ve kamuoyuna bilgi verilmemekte ve
gerekli önlemler al›nmamaktad›r. 

TTüükkeettiicciilleerriinn  ssaa¤¤ll››kk  vvee  ggüüvveennllii¤¤ii  iiççiinn

rriisskk  vvee  tteehhlliikkee  oolluuflflttuurrdduu¤¤uu  bbeelliirrlleenneenn  bbaazz››

üürrüünn  gguurruuppllaarr››  flfluunnllaarrdd››rr::  

**  GGüüvveenniilliirr oollmmaayyaann  rriisskkllii  gg››ddaa  mmaadd--

ddeelleerrii::  

- Tar›msal ilaç kal›nt›lar›n›n bulundu¤u
tar›msal ürün ve g›dalar 
- Katk› maddeli çeflitli g›dalar
- Cipsler
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**  EEvvlleerrddee  kkuullllaann››llaann  rriisskkllii  vvee  tteehhlliikkeellii

cciihhaazzllaarr::  

- Kömür yak›tl› sobalar
- fiofben ve kombiler
**  YYaassaakkllaannmm››flfl  bbooyyaarr mmaaddddeelleerrllee  bboo--

yyaannmm››flfl  tteekkssttiill  üürrüünnlleerrii::  

**  EElleekkttrroommaannyyeettiikk  kkiirrlliilliikk  yyaarraattaann

cciihhaazzllaarr

- Cep telefonlar›
- Mikrodalga f›r›nlar
**  EElleekkttrroommaannyyeettiikk  kkiirrlliilliikk  yyaarraattaarraakk

ttüükkeettiicciinniinn  ssaa¤¤ll››kk  vvee  ggüüvveennllii¤¤ii

aaçç››ss››nnddaann  rriisskk  vvee  tteehhlliikkee  oolluuflflttuurraann

ddii¤¤eerr ççeeflfliittllii  ssiisstteemmlleerr

- Baz istasyonlar›
- TV vericileri
- Yüksek gerilim hatlar›
** �DDii¤¤eerr rriisskkllii  üürrüünn  gguurruuppllaarr››::  

- LPG tüpleri 
- Asansörler
- Bas›nçl› kaplar
- Çeflitli kimyasal maddeler
- Deterjanlar
- ‹laçlar
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Yukar›da belirtilen riskli ve tehlikeli
ürün ve sistemler nedeniyle tüketiciler çeflitli
hastal›klara yakalanmakta, zehirlenmekte,
yaralanmakta ve yaflamlar›n› kaybetmekte-
dirler. Örne¤in, 

a) Güvenli olmayan kömür sobas› kul-
lan›m›ndan dolay› zehirlenmeler ve
ölümler olmaktad›r. 
b) Toplu yerleflim yerlerine gelifligüzel
kurulan baz istasyonlar›, tv vericileri ve
yüksek gerilim hatlar› nedeniyle, bu sis-
temlerin çevresinde ve yak›n›nda
yaflayan tüketicilerde kanser art›fl›
görülmektedir.
c) Yasaklanm›fl boyar maddelerle bo-
yanm›fl tekstil ürünlerinin tüketicilerde
alerji ve kanser gibi  etkiler yaratt›¤›
belirlenmifltir.  
d) Patlayan LPG tüpleri nedeniyle
çevrede yaflayan tüketiciler yaflamlar›n›
kaybetmekte ve yaralanmaktad›rlar. 
e) Cep telefonu kullan›m›  kanser ve
birçok hastal›klara  yol açmakla  birlikte,
özellikle cep telefonu kullanan çocuklar-
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da ise  beyin tümörü oluflumuna neden
olunmaktad›r.  
f) GDO’lu ürünler, g›dalardaki çeflitli
kirlilikler alerjiden kansere kadar çeflitli
etkilere neden olmaktad›r.   

ÜÜllkkeemmiizzee  iitthhaall  eeddiilleenn  ggeenneettiikk  yyaapp››ss››

ddee¤¤iiflflttiirriillmmiiflfl  ttaarr››mmssaall  üürrüünnlleerree  ((GGDDOO))  vvee

ttoohhuummllaarraa  yyüükksseekk  bbeeddeelllleerr ööddeenniirrkkeenn

hheemm  ttüükkeettiicciilleerriinn  ssaa¤¤ll››¤¤››  hheemm  ddee

bbiiyyooççeeflfliittlliillii¤¤iimmiizz  vvee  ttaarr››mm››mm››zz  tteehhlliikkeeyyee

aatt››llmmaakkttaadd››rr..    

‹nsan sa¤l›¤›, biyoçeflitlilik ve toprak
için riskli ve tehlikeli olan genetik yap›s›
de¤ifltirilmifl ithal tar›msal ürünlere ve
tohumlara ülkemiz milyarlarca dolar öde-
mektedir. 

Bu yanl›fl politikalar,  hem tüketicilerin
sa¤l›¤›n›n, hem de biyoçeflitlili¤imizin ve
topra¤›m›z›n risk ve tehlike alt›na sokul-
mas›na, tohum yönünden uluslararas› tar›m
tekellerine ba¤›ml› duruma getirilerek
tar›m›m›za, g›da güvencemize ve
güvenli¤imize büyük zarar verilmesine
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neden olmaktad›r. Üstelik, tüm bu olum-
suzluklar›, zararlar› ve tehlikeleri para ve-
rerek yaratmak aymazl›¤›n, mant›ks›zl›¤›n,
düflüncesizli¤in, vurgunculu¤un ve hainli¤in
bir göstergesi de¤ilse, nedir? 

EElleekkttrriikk  kkeessiinnttiilleerrii,,  ddüüflflüükk  vvee  yyüükksseekk

vvoollttaajj  nneeddeenniiyyllee  ttüükkeettiicciilleerr ccaann  ggüüvveennllii¤¤ii

yyöönnüünnddeenn  tteehhlliikkeeyyee  ddüüflflüürrüüllmmeekkttee  vvee

eekkoonnoommiikk  oollaarraakk  bbüüyyüükk  zzaarraarrllaarraa

uu¤¤rraatt››llmmaakkttaadd››rr..  

Elektrik ak›m›ndaki kalitesizlik ve den-
gesizlikten dolay› baz› semt ve bölgelerde
yaflanan ve tekrarlanan düflük ve yüksek
voltaj ile elektrik kesintileri nedeniyle,
tüketicilerin evinde kulland›klar› elektrikli
cihazlar patlamakta, evde yang›n ç›kmakta
ya da cihazlar ar›zalanmaktad›r. Bundan
dolay› da tüketiciler can güvenli¤i yönünden
tehlikeyle karfl›laflmakta, ülkemiz ve tüketi-
ciler ekonomik olarak büyük zararlara
u¤rat›lmaktad›r.    
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YYaannll››flfl  vvee  ççaarrpp››kk  uullaaflfl››mm  ppoolliittiikkaallaarr››nn››nn

bbeeddeelliinnii  ttüükkeettiicciilleerr vvee  üüllkkeemmiizz  ççookk  aacc››  bbiirr

flfleekkiillddee  ööddeemmeekktteeddiirr..  

Karayoluna dayal› yanl›fl ve çarp›k
ulafl›m politikalar› nedeniyle tüketici güven-
li¤i kalmam›flt›r. Y›ldan y›la artan ve son
y›llarda 500 binden fazla gerçekleflen trafik
kazalar› nedeniyle yollar kan gölünü
dönüflmüfl olup, y›lda 5-6 bin kifli ölmekte,
yüzbinden  çok kifli yaralanmakta, milyarlar-
ca YTL zarar ve sosyal maliyetlere neden
olunmaktad›r. 

Dünyada h›zl› ve elektrikli
demiryollar›na önem verilirken ülkemizin
yük ve yolcu tafl›mac›l›¤›nda %95 dolay›nda
kara-yoluna dayal› olmas›n›n bedelini tüketi-
ciler ve ülkemiz hem can kayb›, hem
yaralanma, hem ekonomik ve sosyal
kay›plar, hem çevre kirlili¤i ( hava, su, bitki
örtüsü kirlili¤i) hem gereksiz toprak kayb›
hem de petrol yönünden d›fla ba¤›ml›l›k
olarak çok ac› bir flekilde ödemeye devam
etmektedir.    
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‹‹llggiillii  vvee  yyeettkkiillii  kkaammuu  kkuurruulluuflflllaarr››nn››nn

ssoorruummlluulluukkllaarr››nn››  vvee  yyeettkkiilleerriinnii  yyeetteerriinnccee

yyeerriinnee  ggeettiirrmmeemmeessii  vvee  kkuullllaannmmaammaass››,,  ffiirr--

mmaallaarr››nn  hhaakk  ddüüflflüürrüüccüü  ttaavv››rrllaarr››  vvee  oolluumm--

ssuuzz  yyaarrgg››  kkaarraarrllaarr››  nneeddeenniiyyllee,,  TTüükkeettiicciinniinn

KKoorruunnmmaass››  HHaakkkk››nnddaa  YYaassaa  yyeetteerriinnccee

uuyygguullaannmmaammaakkttaadd››rr..  

Sat›fl sonras› servis hizmetlerinin yeter-
sizli¤i, sat›c› firmalar›n, ithalatç›lar›n,  üreti-
cilerin ve servislerin tüketicileri
yan›ltmalar›, mevcut tüketici haklar›na
ayk›r› tutum ve davran›fllarda bulunmalar›,
ticari sözleflmelerdeki haks›z hükümlerin
hala devam etmesi tüketicilerin
ma¤duriyetine neden olmaktad›r.  

PVC pencere sistemleri, siparifl verilen
mutfak dolaplar›, eser sözleflme say›larak bu
konudaki tüketici flikayetleri  Tüketicinin
Korunmas› Hakk›nda Yasa kapsam› d›fl›nda
de¤erlendirilerek tüketiciler ma¤dur
edilmektedir. Garantiye tabi olan bir tak›m
sanayi mallar›nda garanti belgesi ve-
rilmemesi yada yasal mevzuata uygun
garanti belgesi düzenlenmemesi, Türkçe
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tan›tma ve kullanma k›lavuzu verilmemesi,
etiket bilgilerinin yetersizli¤i,tazmin
hakk›n›n kullan›lamamas› ve yarg›n›n
tazmin hakk› konusunda çekingenli¤i,
bankalar›n yasa tan›maz tutumlar›, kamu
kurulufllar›n›n ve Belediyelerin ay›pl›
kamusal hizmet konusunda ›srarlar› ve
tüketicilerin baflvurular›n›n sonuçsuzlu¤u en
yayg›n tüketici hak ihlalleridir. Bu sorunlara
yarg›n›n de¤iflik ve çeliflkili kararlar› ve
olaylar› kimi zaman TTK ve Borçlar Kanunu
çerçevesinde görme al›flkanl›klar› ile tüketici
mahkemelerinin yetersizli¤i de eklenince
tüketicilerin hak arama aray›fl›nda yeni
“ay›plar” yarat›lmaktad›r.

BBaannkkaallaarr ttüükkeettiicciilleerrii  ssooyymmaakkttaadd››rr

Bankalar›n tüketici haklar›na ayk›r›
uygulamalar›, yüksek faiz politikalar› ve
çeflitli bankac›l›k hizmetlerinden ald›klar›
yüksek miktardaki bedeller ya da al›nma-
mas› gerekti¤i halde, haks›z yere ald›klar›
bedeller nedeniyle tüketiciler ma¤dur
edilmekte ve zarara u¤rat›lmaktad›r. 
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AAllddaatt››cc››  vvee  yyaann››lltt››cc››  rreekkllaammllaarr ççooccuukk--

llaarr››mm››zz››  vvee  ggeennççlleerriimmiizzii  hheemm  yyaannll››flfl  ttüükkee--

ttiimmee  yyöönnlleennddiirrmmeekkttee  hheemm  ddee  ssaa¤¤ll››kk  vvee

ggüüvveennlliikklleerriinniinn  rriisskk  vvee  tteehhlliikkeeyyee  ggiirrmmee--

ssiinnee  nneeddeenn  oollmmaakkttaadd››rr

Aldat›c›, yan›lt›c›, istismar edici ve
yanl›fl tüketime yönlendirici reklamlar
nedeniyle çocuklar, gençler, tüketiciler ve
toplum maddi ve manevi olarak zarara
u¤rat›lmakta, özellikle de çocuklar›n ve
gençlerin sa¤l›k ve güvenlikleri risk ve
tehlike alt›na sokulmaktad›r Örne¤in,
kimyasal katk› maddesi içeren g›dalar, cep
telefonu reklamlar›n›n etkisi ).

KKüürreesseell  ››ss››nnmmaa  vvee  ççeevvrreesseell  kkiirrlliilliikklleerr

ggeelleeccee¤¤iimmiizzii  tteehhlliikkeeyyee  aattmmaakkttaadd››rr

Su, toprak, hava ve bitki örtüsünü kir-
leten, insanlar ile tüm canl›lara zarar veren
kirletici kimyasal maddeler, organik ve
radyoaktif kirleticiler gelece¤imizi tehlikeye
atmaktad›r. Özellikle, motorlu araçlardan
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kaynaklanan  karbondioksit emisyonu (CO2)
baflta olmak üzere küresel ›s›nmaya neden
olan üretim ve tüketim modelleri, yaklaflan
büyük tehlikeyi gözler önüne sermifltir. 

AAvvrruuppaa  BBiirrllii¤¤iinnddeekkii  ttüükkeettiiccii

öörrggüüttlleerrii  ddeesstteekklleenniirrkkeenn  TTüürrkkiiyyee’’ddeekkii

ttüükkeettiiccii  öörrggüüttlleerrii  kköösstteekklleennmmeekktteeddiirr..    

Ülkemizin ve tüketicilerin güçlü ve
ba¤›ms›z bir tüketici hareketine ivedilikle
gereksinmesi bulundu¤u günümüzde, büyük
bir özveri ile çal›flan ba¤›ms›z tüketici
dernekleri ve örgütlerinin baflta hükümet,
ilgili bakanl›k ve kamu kurulufllar›
taraf›ndan desteklenmesi gerekirken bu
deste¤in verilmemesi bir tarafa, zaman
zaman engeller ve zorluklar ç›kart›lmas›
hem ülkemizin hem de halk›m›z›n zarar›na
sonuçlar do¤urmas›na neden olmaktad›r. 

Evrensel tüketici haklar›ndan olan,
tüketicilerin temsil edilmesi hakk› gere¤ince
ekonomik sosyal Konsey, EPDK,
Telekomünikasyon Kurulu, Rekabet Kurulu,
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fieker Üst Kurulu, Sermaye Piyasas› Kurulu,
Tütün ve Tütün Mamulleri, Alkol Üst
Kurulu vb.., gibi kurullarda tüketici örgüt-
lerinin temsil edilmesi gerekirken temsil
edilmemeleri, bu alanda tüketicilerin
ma¤duriyetinin daha da artmas›na neden
olmaktad›r. 

Bununla birlikte, T.B.M.M.’de oluflturu-
lan komisyonlara gelen ve tüketicileri
ilgilendiren bir çok yasal düzenleme
sürecinde gerek bu komisyonlarda gerekse
ilgili yasalar› haz›rlayan kamu kurulufllar›n›n
yapt›klar› bu çal›flmalarda tüketici dernek ve
örgütleri ya yeterince ya da hiçbir flekilde
temsil edilmemektedir. Tüketicilerin temsil
edilme hakk›, ilgili kamu kurulufllar› ve
komisyon yetkililerinin ilgisizli¤i,
duyars›zl›¤› nedeniyle ka¤›t üzerinde
kalmaktad›r.

Özellikle, Avrupa Birli¤ine girifl
sürecinin yafland›¤› günümüzde AB’deki
tüketici örgütlerine kendi ülkeleri taraf›ndan
büyük destekler verilirken ve teflvik
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edilirken, verilen bu deste¤in yarar›n›
AB’deki ülkeler ve tüketiciler görürken,
ülkemizdeki ba¤›ms›z ve büyük bir özveri
ile çal›flan tüketici dernek ve örgütlerinin
desteklenmemesi son derece düflündürücü ve
üzücüdür.     

ÇÇÖÖZZÜÜMMLLEERR

11))  Tüketicilerin al›m gücünü artt›r›c› ve
yoksullu¤u giderici acil ekonomik ve
sosyal önlemler al›nmal›d›r. 
22)) Bölgeler aras›ndaki ve toplumsal
s›n›flar aras›ndaki dengesizlikleri gideri-
ci önlemler al›nmal›d›r. 
33)) Sosyal devlet ve kamu yarar› anlay›fl›
ön plana al›nmal› ve bunun gerekleri
yerine getirilmelidir. 
44))  Özellikle, stratejik kamu kurulufllar›
baflta olmak üzere tüm özellefltirmeler
durdurulmal›, özellefltirilen kurulufllar
yeniden kamulaflt›r›lmal›d›r. 
55)) D›fla ba¤›ml› ekonomik politikalar ile
yanl›fl ithalat politikalar› terk edilmeli,
ülke kaynaklar›na dayal›, tüketicilerin ve
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ülkemizin gereksinimlerini ön plana alan
bir üretim politikas› uygulanmal›d›r. 
66))  E¤itimin ve sa¤l›¤›n ticarilefltirilmesi
durdurularak bu iki en önemli kamusal
hizmet tüketicilere ücretsiz verilmelidir.
Bununla birlikte, e¤itim ve sa¤l›¤a kamu
bütçesinden ayr›lan pay artt›r›larak bu
iki hizmetin kalitesi iyilefltirilmeli ve
yükseltilmelidir. 
77))  G›da, su, elektrik, telefon, ulafl›m,
do¤algaz, kömür gibi yak›tlar ile
akaryak›t gibi temel kamusal mal ve
hizmetlerden al›nan KDV %1’e
düflürülmeli, ÖTV kald›r›lmal›d›r. 
88)) Vergide adalet sa¤lanmal›, az
kazanandan az , çok kazanandan çok
al›nmal›, vergi kaça¤› önlenmelidir. 
99)) Ülke düzeyinde bilimsel temellere
dayal› olarak, elektrikli demiryollar›na,
metroya ve toplu tafl›mac›l›¤a önem ve-
rilmelidir. Küresel ›s›nman›n önüne
geçilebilmesinin en önemli önlem-
lerinden birisi de demiryoluna, metroya
ve toplu tafl›mac›l›¤a a¤›rl›k verilerek

21

motorlu araç kullan›m›n› ve dolay›s›yla
karbondioksit emisyonunu azaltmakt›r.   
1100)) Ürün güvenli¤ini sa¤lay›c› önlem-
lere a¤›rl›k verilmeli, ürün güvenli¤i
mevzuat›n›n tam olarak uygulanmas›na
önem verilmeli, piyasa gözetimi ve
denetimi artt›r›lmal›d›r. Güvensiz ürün-
ler piyasadan toplat›lmal›, güvensiz
ürünler konusunda marka ve firma ad›
verilerek tüketiciler bilgilendirilmelidir. 
1111)) Genetik yap›s› de¤ifltirilmifl ürün-
lerin ( GDO) ithalat›, üretimi ve  tüketi-
mi yasaklanmal›d›r. 
1122)) Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda
Kanun’un uygulanmas› konusunda
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› baflta olmak
üzere di¤er yetkili ve ilgili kurulufllar
görev ve sorumluluklar›n› tam olarak
yerine getirmeli, uygulamalardaki
aksakl›klar ve sorunlar› giderici önlem-
ler al›nmal›, denetimlere a¤›rl›k verilme-
lidir. Bununla birlikte, yasadaki eksiklik-
ler ve çeliflkiler ile yarg› kararlar› yoluy-
la uygulamada getirilen engelleri
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kald›racak flekilde yasada de¤ifliklik
yap›lmal›d›r. 

1133)) Bankalar›n uygulad›klar› yüksek
akdi faizi enflasyon düzeyine indirecek
ve haks›z yere ald›klar› yüksek hizmet
bedellerinin al›nmamas›na iliflkin yasal
düzenleme ya da yasal de¤ifliklikler
yap›lmal›d›r. 
1144)) Aldat›c›, yan›lt›c›, istismar edici
reklamlar› engelleyecek önlemlere
a¤›rl›k verilmeli; reklamlar›n gereksiz
tüketimi pompalanmas›n› izin ve-
rilmemelidir. Hiçbir katk› maddesi içer-
meyen do¤al g›dalar d›fl›ndaki g›dalar›n
sa¤l›k, büyüme ve zeka üzerine olumlu
etkisi vurgulanarak yap›lan reklamlar
yasaklanmal›d›r. 
1155)) Ba¤›ms›z ve özverili çal›flan tüketici
örgütlerinin desteklenmesi ve teflvik
edilmesi yasal düzenleme ile güvenceye
al›nmal›, tüketicilerin temsil edilmesi
hakk› tam olarak sa¤lanmal›d›r. 
1166)) Ticarette ve tüketimde Türk paras› ve
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Türkçe kullan›m›n› teflvik edecek, özel-
likle Türkçe kullan›m›n›n önündeki
yozlaflt›r›c› engellere izin verilmemesine
iliflkin önlemlere a¤›rl›k verilmelidir. 
1177)) Çocuklar›m›z›n okullarda dengeli,
yeterli ve sa¤l›kl› beslenmesine iliflkin
gerekli önlemler acilen al›nmal›d›r. 
1188)) Küresel ›s›nmaya neden olan kar-
bondioksit emisyonunu yaratan üretim
ve tüketim modelleri de¤ifltirilerek kar-
bondioksit emisyonunu en aza indirecek
önlemler acilen al›nmak zorundad›r. Su,
toprak, hava ve bitki örtüsünü kirleterek
insanlar ve tüm canl›lara zarar veren ve
onlar›n sa¤l›k ve güvenlikleri ile
yaflamlar›n› tehlikeye atan kimyasal,
organik, radyoaktif gibi tüm kirletici
unsurlar› ortadan kald›ran ya da onlar›n
zarar vermesine engel olacak önlemler
ivedilikle al›nmal›d›r. 
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