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Tüketici
Tüketicinin tanımı toplumun tüm 
kesimlerini kapsar. 
Tüketici; gereksinimlerini 
karşılamak için gıda, giyim, beyaz 
eşya, konut vb. gibi mallar ile 
eğitim, kültür, elektrik, su, telefon, 
doğal gaz gibi hizmetleri edinen, 
kullanan, yararlanan her kişi, aile, 
kurum, kuruluştur.

Tüketici İşlemi
Mal veya hizmet piyasalarında 
kamu tüzel kişileri de dâhil 
olmak üzere ticari veya mesleki 
amaçlarla hareket eden veya onun 
adına ya da hesabına hareket 

eden gerçek veya tüzel kişiler ile 
tüketiciler arasında kurulan eser, 
taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, 
bankacılık ve benzeri sözleşmeler 
de dâhil olmak üzere her türlü 
sözleşme ve hukuki işlemi ifade 
eder. Tüketici, ticari veya mesleki 
olmayan amaçlarla hareket eden 
gerçek veya tüzel kişileri ifade 
eder.

Bilinçli tüketici
Bilinçli Tüketici;  
Satın Almadan Önce!..
Temel gereksinimlerini gidermek 
için ihtiyaç tespiti yapar. İhtiyacı 
olamayan malları satın almaz. 



Satın almak istediği malların 
benzerleri arasında nitelikleri ve 
fiyatlarının uygunluğunu araştırır. 
Satın almak istediği malların 
dayanıklı, kullanışlı, güvenilir ve 
kullanım amacına uygunluğunu 
araştırır. Satın almak istediği 
malların standartlara uygunluğunu 
(CE ve TSE) araştırır. Satın almak 
istediği malların tanıtım, kullanım, 
kurulum, bakım ve basit onarımı 
ve gerekli uluslararası sembol 
ve işaretler hakkında bilgi edinir. 
Satın alacağı malların satış sonrası 
yedek parçasının bulunurluğu ve 
fiyatını ucuzluğu ve yetkili servis 
hizmetlerini araştırı.

Bilinçli Tüketici Mal Satın Alırken;
Firmaların satış tekniklerinden, 
aldatıcı yanıltıcı reklâmlarından 
kendin korur. Satın aldığı malların 

sağlıklı güvenli ucuz ve kaliteli 
olmasına dikkat eder. Satın 
alacağı malların benzerleri 
içerisinde yerli malı olanı seçer. 
Satın aldığı malın fiş ya da 
faturasını mutlaka alır. Garanti 
kapsamında olan malları seçerken 
fiş ya da faturanın garanti belgesi 
yerine geçmediğini bilir. Satın 
aldığı malların periyodik bakımını, 
yetkili servislerine yaptırarak 
kullandığı malları daha uzun 
ömürlü kullanır. Tüketici ayıplı bir 
ürünle karşılaştığında hak arama 
yollarını bilir.

Tüketici Hakkı Deyince
Tüketicilerin varlıklarını 
sürdürebilmeleri için piyasada 
bulunan mal ve hizmetleri satın 
alırlar. Hükümetlerde; tüketicilerin 
satın aldıkları mal ve hizmetler 
nedeni ile yaşamlarını riske 
etmemeleri için ilgili kurumlarca 
idari, teknik ve yasal, önlemler 
aldırtır.
Ayrıca 1985 yılında ülkemiz in’de 
imzaladığı B M Evrensel Tüketici 
Hakları Beyannamesine göre; 
Temel gereksinimlerin giderilmesi, 
sağlık ve güven duyma hakkı, 
piyasaya sunulan mal ve hizmetler 
hakkında tüketicilerin eksiksiz, 
doğru bilgiyi ulaşması, benzerleri 
mal ve hizmetlerin serbestçe 
seçilmesi hakkı, eğitilme, 
ekonomik çıkarlarını koruma ve 
tazmin etme, tüketicilerin temsil 
edilmesi ve sağlıklı bir çevrede 
yaşam hakkını içermektedir.
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Ayıplı Mal
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. Ambalajında, 
etiketinde, tanıtma ve kullanma 
kılavuzunda, internet portalında 
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 ifa olarak 
değerlendirilir. Malın montajının 
tüketici tarafından yapılmasının 
öngörüldüğü hâllerde, montaj 
talimatındaki yanlışlık veya 
eksiklik nedeniyle montaj hatalı 
yapılmışsa, sözleşmeye aykırı ifa 
söz konusu olur.

Ayıplı Maldan Sorumluluk
Satıcı, malı satış sözleşmesine 
uygun olarak tüketiciye teslim 
etmekle yükümlüdür. Satıcı, 
kendisinden kaynaklanmayan 
reklam yoluyla yapılan 
açıklamalardan haberdar 
olmadığını ve haberdar 
olmasının da kendisinden 
beklenemeyeceğini veya yapılan 
açıklamanın içeriğinin satış 
sözleşmesinin akdi anında 
düzeltilmiş olduğunu veya satış 
sözleşmesi kurulma kararının 
bu açıklama ile nedensellik bağı 
içinde olmadığını ispatladığı 
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takdirde açıklamanın içeriği ile 
bağlı olmaz.

Tüketicinin Malın Ayıplı Olan 
Mal ve Hizmetlerde
Tüketici;
w Malın yenisi ile değiştirilmesi,
w Ödenen bedelin iadesi,
w Malın ücretsiz onarılması,
w Ayıbın neden olduğu değer 
kaybının malın bedelinden 
indirilmesi haklarından birini 
seçmekte serbesttir. Kural olarak 
bir kere seçilen haktan geri 
dönülmez

Ürün Güvenliği
Piyasaya arz edilecek her 
ürünün, insan sağlığı, can ve mal 
güvenliği, hayvan ve bitki yaşam 
ve sağlığı, çevre ve tüketicinin 
korunması açısından asgari 
güvenlik koşullarını sağlaması 
gerekmektedir. Güvenli ürün, 
normal kullanım koşullarında 
tüketiciler için risk taşımayan 
veya kabul edilebilir ölçülerde risk 
taşıyan ve yukarıda bahsedilen 
temel gerekler bakımından azami 
ölçüde koruma sağlayan ürünü 
ifade eder.

Üreticinin Sorumluluğu
Üreticiler piyasaya sadece 
teknik düzenlemesine uygun ve 
güvenli olan ürünleri arz etmek 
zorundadır. Üreticinin ülkede 
yerleşik olmaması halinde yetkili 
temsilcisi veya ithalatçısı veya 
ürünün güvenliğini etkileyecek 
işlemde bulunan diğer gerçek ve 

tüzel kişiler ürünün güvenliğinden 
sorumludur.
Üreticilerin ürün güvenliği ile ilgili 
başlıca sorumlulukları aşağıda 
belirtilmiştir:
w Piyasaya sadece teknik 
düzenlemesine uygun ve güvenli 
olan ürünleri arz eder.
w Yeterli uyarı olmaksızın fark 
edilemeyecek nitelikteki riskler 
hakkında tüketicilere gerekli 
bilgiyi sağlar.
w İlgili mevzuatın gerektirdiği 
durumlarda, piyasaya arz 
öncesinde ürününü Uygunluk 
Değerlendirme Kuruluşlarına veya 
Onaylanmış Kuruluşlara götürür.
w Özelliklerini belirtecek şekilde 
ürünü işaretlemelidir.
w Yapılan denetim sonuçlarından 
dağıtıcıları ve kamuoyunu 
haberdar eder.
w Riskleri önlemek amacıyla 
ürünlerin toplatılması ve imha 
edilmesi de dahil olmak üzere 
gerekli önlemleri almakla 
yükümlüdür.
w İlgili teknik düzenlemede 
belirtilen tüm belgeleri muhafaza 
etmek ve istenilmesi halinde 
yetkili kuruluşlara ibraz etmekle 
yükümlüdür.
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Dağıtıcıların Sorumluluğu
Dağıtıcı, ürünün tedarik zincirinde 
yer alan ve faaliyetleri ürünün 
güvenliğine ilişkin özellikleri 
etkileyen gerçek veya tüzel kişidir. 
Dağıtıcılar güvenli olmadığını 
bildiği ürünü piyasaya arz 
edemez. Malı tedarik ettiği kişinin 
kimliğini bildirmez ise üretici 
olarak kabul edilir ve bir üst 
başlıkta belirtilen sorumlulukları 
yüklenir.

Ürününüzün Güvensizse
Güvensiz ürün, insan sağlığına, 
can ve mal varlığına, bitki ve 
hayvan yaşam ve sağlığına 
veya çevreye zarar veren 
üründür. Güvensiz Ürünlerle ilgili 
karşılaştığınız şikâyetlerinizi,  
www.urunguvenligi.org 
adresinden iletebilirsiniz.

Yiyecek Taklidi Ürünler 
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. 
Yiyecek taklidi ürünleri satın alan 
tüketicilerin uğradıkları maddi ve 
manevi zararlar nedeniyle dava 
açma hakları saklıdır.
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Tüketici Sözleşmeleri
Tüketici sözleşmeleri yazılı 
olarak yapılırlar. Yazılı olarak 
düzenlenmesi öngörülen 
sözleşmeler ile bilgilendirmeler 
en az on iki punto büyüklüğünde, 
anlaşılabilir bir dilde, açık, 
sade ve okunabilir bir şekilde 
düzenlenir ve bunların bir nüshası 
kâğıt üzerinde veya kalıcı veri 
saklayıcısı ile tüketiciye verilir. 
Sözleşmede öngörülen koşullar, 
sözleşme süresi içinde tüketici 
aleyhine değiştirilemez.
Tüketiciden; kendisine sunulan 
mal veya hizmet kapsamında 
haklı olarak yapılmasını beklediği 
ve sözleşmeyi düzenleyenin 
yasal yükümlülükleri arasında 
yer alan edimler ile sözleşmeyi 
düzenleyenin kendi menfaati 
doğrultusunda yapmış olduğu 
masraflar için ek bir bedel 
talep edilemez. Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanuna 
göre düzenlenen sözleşmelere 
istinaden tüketiciden talep 
edilecek her türlü ücret ve 
masrafa ilişkin bilgilerin, 
sözleşmenin eki olarak kâğıt 
üzerinde yazılı şekilde tüketiciye 
verilmesi zorunludur. Uzaktan 
iletişim aracıyla kurulan 
sözleşmelerde, bu bilgiler 
kullanılan uzaktan iletişim aracına 
uygun şekilde verilir. Bu bilgilerin 
tüketiciye verildiğinin ispatı 
sözleşmeyi düzenleyene aittir.

Tüketici Sözleşmelerindeki  
Haksız Şartlar
Haksız şart; tüketiciyle müzakere 
edilmeden sözleşmeye dâhil 
edilen ve tarafların sözleşmeden 
doğan hak ve yükümlülüklerinde 
dürüstlük kuralına aykırı düşecek 
biçimde tüketici aleyhine 
dengesizliğe neden olan sözleşme 
şartlarıdır.
Tüketiciyle yapılan sözleşmelerde 
yer alan haksız şartlar kesin 
olarak hükümsüzdür. Sözleşmenin 
haksız şartlar dışındaki hükümleri 
geçerliliğini korur. Bu durumda 
sözleşmeyi düzenleyen, kesin 
olarak hükümsüz sayılan şartlar 
olmasaydı diğer hükümlerle 
sözleşmeyi yapmayacak olduğunu 
ileri süremez.
Bir sözleşme şartı önceden 
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hazırlanmış ve standart 
sözleşmede yer alması nedeniyle 
tüketici içeriğine etki edememişse 
(Bankaların, Su, Telefon, 
Doğalgaz vb), o sözleşme şartının 
tüketiciyle müzakere edilmediği 
kabul edilir.
Sözleşmeyi düzenleyen, bir 
standart şartın münferiden 
müzakere edildiğini iddia ediyorsa 
bunu ispatla yükümlüdür. 
Sözleşmenin bütün olarak 
değerlendirilmesinden standart 
sözleşme olduğu sonucuna 
varılırsa, bu sözleşmedeki bir 
şartın belirli unsurlarının veya 
münferit bir hükmünün müzakere 
edilmiş olması, sözleşmenin 
kalan kısmına bu maddenin 
uygulanmasını engellemez.

Sözleşme Şartları Yazılı 
Anlaşılabilir Olmalı
Sözleşme şartlarının yazılı olması 
hâlinde, tüketicinin anlayabileceği 
açık ve anlaşılır bir dilin kullanılmış 
olması gerekir. Sözleşmede yer 
alan bir hükmün açık ve anlaşılır 
olmaması veya birden çok anlama 
gelmesi hâlinde; bu hüküm, 
tüketicinin lehine yorumlanır.
Bir Sözleşme Şartının Haksızlığı; 

Sözleşme konusu olan mal veya 
hizmetin niteliği, sözleşmenin 
kuruluşunda var olan şartlar ve 
sözleşmenin diğer hükümleri veya 
haksız şartın ilgili olduğu diğer bir 
sözleşmenin hükümleri dikkate 
alınmak suretiyle sözleşmenin 
kuruluş anına göre belirlenir. 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
standart sözleşmelerde yer 
alan haksız şartların, sözleşme 
metinlerinden çıkarılması veya 
kullanılmasının önlenmesi için 
gerekli tedbirleri alır.

İşyeri Dışında Satışlar 
(Kapıdan Satış);
Satıcı ve sağlayıcının, 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 (kapıdan satış 
sözleşmesi) olarak kabul edilir.
Tüketici kapıdan satış sözleşmesi 
yapmak isteyen satıcının 
veya sağlayıcının Sanayi ve 
Gümrük Bakanlığı tarafından 
yetkilendirilmiş olması gereklidir. 
Kapıdan satışlarda, tüketici ile 
satıcı veya sağlayıcı arasında 
yapılan ve akdedilen sözleşme 
yazılı  ve  bir nüshası tüketiciye 
verilmesi zorunludur.



ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BİLİNÇLİ TÜKETİCİ REHBERİ

TÜKETİCİ
HATTI

ALO 175

Kapıdan Satış 
Sözleşmelerinden  
Cayma Hakkı;
Cayma hakkını belirten en 
az onaltı punto koyu siyah 
harflerle; “Tüketicinin hiçbir 
hukuki ve cezai sorumluluk 
üstlenmeksizin ve hiçbir 
gerekçe göstermeksizin 
malı teslim aldığı veya 
sözleşmenin imzalandığı 
tarihten itibaren yedi gün 
içerisinde malı veya hizmeti 
reddederek sözleşmeden 
cayma hakkının var olduğunu 
ve cayma bildiriminin satıcı 
veya sağlayıcıya ulaşması 
tarihinden itibaren malı 
geri almayı taahhüt ederiz.”  
İfadesi Cayma hakkını 
belirten ibarenin sözleşmenin 
birinci sayfasında yer alması 
zorunludur.
Tüketici; Malın teslimi ile 
sözleşmenin aynı tarihte 
yapılması durumunda 
sözleşmenin düzenlendiği 
tarihten itibaren, malın 
tüketiciye teslimi 
sözleşmenin imzalandığı 
tarihten sonra ise malın 
teslim tarihinden itibaren 
ve hizmet satımında, 
sözleşmenin imzalandığı 
tarihten itibaren, 14 gün 
içinde herhangi bir gerekçe 
göstermeksizin ve cezai şart 
ödemeksizin sözleşmeden 
cayma hakkına sahiptir.
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Tüketicinin Cayma Bildirimi
Tüketici, cayma hakkının 
kullanıldığını on dört gün içinde 
satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş 
olması yeterlidir. Satıcı ve ya 
sağlayıcıya yapılan bildirimin 
taahhütlü mektupla yapılması 
hukuki uyuşmazlık söz konusu 
olduğunda ispat bakımından 
önem arz etmektedir. Cayma 
süresi içinde satıcı veya sağlayıcı 
sözleşmeye konu mal veya 
hizmet karşılığında tüketiciden 
herhangi bir isim altında ödeme 
yapmasını veya tüketiciyi borç 
altına sokan herhangi bir belge 
vermesini isteyemez. Satıcı veya 
sağlayıcı, cayma hakkı konusunda 
tüketicinin bilgilendirildiğini ispat 
etmekle yükümlüdür. Tüketici, 
cayma süresi içinde malın mutat 
kullanımı sebebiyle meydana 
gelen değişiklik ve bozulmalardan 
sorumlu değildir.
Dikkat; Satıcı veya sağlayıcının 
bu yükümlülüklerine aykırı 
hareket etmesi veya tüketiciyi 
cayma hakkı konusunda gerektiği 
şekilde bilgilendirmemesi 
durumunda, tüketici cayma 
hakkını kullanmak için on dört 
günlük süreyle bağlı değildir. 
Her hâlükârda bu süre cayma 
süresinin bittiği tarihten 
itibaren bir yıl sonra sona erer. 
Satıcı veya sağlayıcı, cayma 
bildiriminin kendisine ulaştığı 
tarihten itibaren yirmi gün içinde 
malı geri almakla yükümlüdür. 
Sözleşmenin ve malın tüketiciye 
teslim edildiğini ispat satıcı veya 

sağlayıcıya aittir. Aksi takdirde 
tüketici cayma hakkını kullanmak 
için on dört günlük süre ile bağlı 
değildir.

Mesafeli Satış Sözleşmeleri
Mesafeli sözleşme, satıcı veya 
sağlayıcı ile tüketicinin eş 
zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, 
mal veya hizmetlerin uzaktan 
pazarlanmasına yönelik olarak 
oluşturulmuş (Radyo, Tv, İnternet, 
Cep Telefonu vb.) bir sistem 
çerçevesinde, taraflar arasında 
sözleşmenin kurulduğu ana kadar 
ve kurulduğu an da dâhil olmak 
üzere uzaktan iletişim araçlarının 
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kullanılması suretiyle kurulan 
sözleşmelerdir.
Tüketicinin siparişinin satıcı veya 
sağlayıcıya ulaştığı andan itibaren 
taahhüt edilen süre içinde satılan 
mal veya hizmeti yerine getirir. 
Mal satışlarında bu süre her 
hâlükârda otuz günü geçemez. 
Satıcı veya sağlayıcının bu süre 
içinde edimini yerine getirmemesi 
durumunda tüketici sözleşmeyi 
feshedebilir.

Tüketicinin Mesafeli Satıştan 
Cayma Hakkı
Tüketici, herhangi bir gerekçe 
göstermeksizin ve cezai şart 
ödemeksizin sözleşmeden on dört 
gün içinde cayma hakkına sahiptir. 
Cayma hakkının kullanıldığına 

dair bildirimin (Tüketicinin 
Bildirimi yazılı olursa Hak kaybına 
uğramaz) 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.
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Taksitle Satış Sözleşmeleri
Taksitle satış sözleşmesi, satıcı 
veya sağlayıcının malın teslimi 
veya hizmetin ifasını üstlendiği, 
tüketicinin de bedeli kısım 
kısım ödediği sözleşmelerdir. 
Tüketicinin, kira süresi sonunda 
bir malın mülkiyetini edinme 
zorunluluğunun bulunduğu 
finansal kiralama sözleşmeleri 
hakkında da taksitli satış 
sözleşme hükümleri uygulanır. 
Taksitle satış sözleşmesi yazılı 
olarak kurulmadıkça geçerli 
olmaz. Geçerli bir sözleşme 
yapmamış olan satıcı veya 
sağlayıcı, sonradan sözleşmenin 
geçersizliğini tüketicinin aleyhine 
olacak şekilde ileri süremez.

Cayma Hakkı
Tüketici, herhangi bir gerekçe 
göstermeksizin ve cezai şart 
ödemeksizin taksitle satış 
sözleşmesinden 7 gün içinde 
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. 
Satıcı cayma süresi içinde malı 
tüketiciye teslim etmişse tüketici, 
malı ancak olağan bir gözden 
geçirmenin gerektirdiği ölçüde 
kullanabilir. Aksi takdirde tüketici 
cayma hakkını kullanamaz. 
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Cayma hakkı süresi sona ermeden 
önce, tüketicinin onayı ile 
hizmetin ifasına başlanan hizmet 
sözleşmelerinde de tüketici 
cayma hakkını kullanamaz.

Devre Tatil ve Uzun Süreli 
Tatil Hizmeti Sözleşmeleri
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. 
Tüketicilere devre tatil 
sözleşmeleri kurulmasından en 
az bir gün önce, ön bilgilendirme 
formu verilmesi zorunludur. Yazılı 
veya mesafeli olarak kurulan 
bu sözleşmelerin bir nüshasının 
kâğıt üzerinde veya kalıcı veri 
saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi 
zorunludur. Tüketici, on dört 
gün içinde herhangi bir gerekçe 
göstermeksizin ve cezai şart 
ödemeksizin sözleşmeden cayma 
hakkına sahiptir. 

Devre mülk hakkı veren 
sözleşmeler hariç olmak üzere, 
cayma süresi dolmadan satıcı 
veya sağlayıcı, tüketiciden 
herhangi bir isim altında ödeme 
yapmasını veya tüketiciyi borç 
altına sokan herhangi bir belge 
vermesini isteyemez. Tüketicinin 
ödeyeceği bedel, kısmen veya 
tamamen satıcı veya sağlayıcı 
ile kredi veren arasındaki 
anlaşmaya dayanılarak bir kredi 
veren tarafından karşılanıyorsa, 
tüketicinin sözleşmeden cayması 
ve buna ilişkin bildirimin cayma 
süresi içinde ayrıca kredi verene 
de yöneltilmesi hâlinde, bağlı 
kredi sözleşmesi de herhangi bir 
tazminat veya cezai şart ödeme 
yükümlülüğü olmaksızın  
sona erer.
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Cayma Hakkı
Devre tatile konu taşınmazın ön 
ödemeli satılması durumunda, 
devir veya teslim tarihine kadar  
tüketicinin herhangi bir gerekçe 
göstermeden sözleşmeden 
dönme hakkı vardır. Sözleşmeden 
dönülmesi durumunda satıcı, 
sözleşme bedelinin yüzde ikisine 
kadar tazminat talep edebilir. 
Satıcı, yükümlülüklerini hiç ya 
da gereği gibi yerine getirmezse 
tüketiciden herhangi bir bedel 
talep edemez. Sözleşmeden 
dönülmesi durumunda, tüketiciye 
iade edilmesi gereken tutar ve 
tüketiciyi borç altına sokan her 
türlü belge, dönme bildiriminin 
satıcıya ulaştığı tarihten itibaren 
en geç 90 gün içinde tüketiciye 
geri verilir. Satıcının aldığı bedeli 
ve tüketiciyi borç altına sokan her 
türlü belgeyi iade ettiği tarihten 
itibaren, tüketici  
10 gün içinde edinimlerini iade 
eder. Devre tatil amaçlı taşınmazın 
ön ödemeli satışında devir ve 

teslim süresi sözleşme tarihinden 
itibaren 36 ayı geçemez.

Süreli Yayın Kuruluşlarınca 
Düzenlenen Promosyon 
Uygulamaları
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 
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uzun süreli yayınlarda ise 12 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 45 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. 
Promosyon uygulamasına konu 
olan mal veya hizmet taahhüdü 
ve dağıtımı bölünerek yapılamaz 
ve bu mal veya hizmetin ayrılmaz 

ya da tamamlayıcı parçaları 
da ayrı bir promosyon konusu 
hâline getirilemez. TKHK 
uygulanmasında ikinci ürün 
olarak verilmesi taahhüt edilen 
her bir mal veya hizmete ilişkin 
işlemler bağımsız bir promosyon 
uygulaması olarak kabul edilir.

Fiyat Etiketi
Bir işyerinde perakende satılan 
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.

Fiyat etiketi ve listeleri asılı 
olmayan işletmeleri
w	Ankara Ticaret İl Müdürlüğüne
w	Ankara Büyükşehir Belediyesi 

Zabıta Dairesi Başkanlığına
w	Tüketici Hakları Denetim Merkez 

Amirliğine
w	İlçe Belediyenize
w	İlgili Meslek Odalarına kayıtlı ise 

bildirebilirsiniz.
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İndirimli Satışlar
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.
Denetlenme yetkisi; bakanlık, 
belediyeler ve ilgili odalar, bu 
madde hükümlerinin uygulanması 
ve izlenmesine ilişkin işleri 
yürütmekle görevlidirler.

Satıştan Kaçınma
Vitrinde, rafta, elektronik 
ortamda veya açıkça görülebilir 
herhangi bir yerde teşhir edilen 
malın, satılık olmadığı belirtilen 
bir ibareye yer verilmedikçe 
satışından kaçınılamaz.

Satıştan kaçınma ile ilgili 
şikâyetlerinizi;
w	Ankara Ticaret İl Müdürlüğüne
w	Ankara Büyükşehir Belediyesi 

Zabıta Dairesi Başkanlığına
w	Tüketici Hakları Denetim Merkez 

Amirliğine

w	İlçe Belediyenize

Hizmet Sağlamaktan 
Kaçınma
Ticari veya mesleki amaçlarla 
hareket edenler; aksine bir 
teamül, 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.

Abonelik Sözleşmeleri
Tüketicinin, belirli bir mal veya 
hizmeti sürekli veya düzenli 
aralıklarla edinmesini sağlayan 
sözleşmelerdir. Belirli süreli 
abonelik sözleşmelerine 
sözleşmenin belirlenen süre kadar 
uzayacağına ilişkin hükümler 
konulamaz; ancak abonelik 
sözleşmesinin kurulmasından 
sonra, sözleşmenin sona ereceği 
tarihe kadar tüketicinin talepte 
bulunması veya onay vermesi 
hâlinde abonelik sözleşmesi 
uzatılabilir.
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Tüketicinin Cayma Hakkı
Tüketici, belirsiz süreli veya süresi 
bir yıldan daha uzun olan belirli 
süreli abonelik sözleşmesini her 
hangi 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. Fesih 
bildiriminin kâğıt üzerinde veya 
kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya 
sağlayıcıya yöneltilmiş olması 
yeterlidir. Satıcı veya sağlayıcı, 
abonelik sözleşmesinin feshi 
için sözleşmenin tesis edilmesini 
sağlayan yöntemden daha 

ağır koşullar içeren bir yöntem 
belirleyemez.
Tüketicinin aboneliğe son verme 
isteğini yönetmelikle belirlenen 
süreler içinde yerine getirmekle 
yükümlüdür. Aboneliğin 
belirlenen süreler içinde sona 
erdirilmediği durumlarda, bu 
sürelerin bitiminden itibaren mal 
veya hizmetten yararlanılmış olsa 
dahi, tüketiciden herhangi bir 
bedel talep edilemez. Satıcı veya 
sağlayıcı, fesih bildiriminin hüküm 
ifade etmesinden itibaren on beş 
gün içinde tüketici tarafından 
ödenmiş olan ücretin geri kalan 
kısmını kesinti yapmaksızın iade 
etmekle yükümlüdür.
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Garanti Belgesi
Garanti Belgesi, özellikle elektrik 
- elektronik eşya, buzdolabı - 
bulaşık makinesi - televizyon gibi 
beyaz eşya, bunlara benzer yük-
sek ücretli ürünlerde kullanılan, 
son derece faydalı ve tüketiciden 
yararına bir uygulamadır. Güm-
rük ve Ticaret Bakanlığı Tüketici-
nin Korunması Hakkında Kanuna 
dayanarak “Garanti Belgesi 
Yönetmeliği” yürürlüğe koymuş 
ve ekinde garantiye tabi ürünleri 
cinsine göre sıralama yapılmış ve 
garanti süresini de belirlemiştir.
Tüketici, garanti kapsamında 
bulunan bir malı satın alırken, 
“garanti belgesini “malı satın 
aldığı işyerine eksiksiz, doğ-
ru bir biçimde hazırlatmış, 
onaylatılmış olması gereklidir. 
Tüketici fatura ve fişin de ga-
ranti belgesi yerine geçmeye-
ceğini de bilmelidir. Tüketicinin 

garanti belgesini onaylanmış 
nüshalarını alışveriş fişi/fatu-
ra ile beraber kullanırsa, yasal 
olarak geçerliliği ve tarafları 
bağlayıcı olur. Tüketiciler garan-
ti belgesi, fatura veya fişe titiz-
likle saklanmalıdır. Tüketici satın 
aldığı üründe ayıp çıkması du-
rumunda hâk kaybına uğraması 
için yetkili teknik servis veya 
satın alınan yere götürülerek 
gerekli işlem başlatılabilir.

Tüketici Onarım  
Hakkını Kullanması
Malın ayıplı olduğunun an-
laşılması durumunda tüketici; 
ayıplı malı iade ederek parasını 
isteyebilir, ayıpsız bir misli ile 
değiştirilmesini isteyebilir, ayıp 
oranında satış bedelinden indirim 
yapılmasın isteyebilir ve ücret-
siz onarılması haklarından birini 
kullanabilir.

Tamir süresi 20 iş gününü geçtiği durumlarda;
Tüketici seçimlik haklarından onarım hakkını kullanmışsa, malın 
garanti süresi içinde tekrar arızalanması veya tamiri için gereken 
azami sürenin aşılması veya tamirinin mümkün bulunmadığının 
anlaşılması hallerinde diğer seçimlik haklarını kullanabilir. Satıcı 

tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi 
durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı firmalar sorumludur.

Tüketiciler
w	Ürünün yenisi ile değiştirilmesini,
w	Ödemiş oldukları bedelin iadesini,

w	Ayıp oranında bedel indirimini isteyebilir.
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Tüketici, ücretsiz onarım hak-
kını üretici veya ithalatçıya karşı 
da kullanabilir. Satıcı, üretici ve 
ithalatçı, tüketicinin bu hakkını 
kullanmasından müteselsil en so-
rumludur. Tüketici onarım hakkını 
kullanması durumunda yetkili 
servise ayıplı malı yetkili servise 
teslim etme tarihi ile onarılıp 
tüketiciye iade edilme tarihi 
arasındaki süre 20 işgününü 
geçemez.

Tüketici Onarım Hakkını 
Kullanmasında Hak İhlali
Garanti süresi içinde onarımı 
yapılan ayıplı malın tekrar 
arızalanması, tamiri için gereken 
azami sürenin aşılması, tamirinin 
mümkün olmadığının, yetkili ser-
vis istasyonu, satıcı, üretici veya 
ithalatçı tarafından bir raporla 
belirlenmesi, durumlarında; 
tüketici malın bedel iadesini, ayıp 
oranında bedel indirimini veya 
ayıpsız misli ile değiştirilmesini 
satıcıdan talep edebilir. Satıcı, 
tüketicinin talebini reddedemez. 
Garanti Belgesi Yönetmeliğine 
göre; Garanti uygulaması sırasın-
da değiştirilen malın garanti 
süresi, satın alınan malın kalan 
garanti süresi ile sınırlı tutulmuş-
tur.
Satın alınan malları uzun ömürlü 
olması için hakkında yeterli 
bilgi edinilmelidir. Tüketicinin 
kullanımına sunulan malların 
tanıtım, kullanım, kurulum, bakım 
ve basit onarımına ilişkin kılavuzu 
ve gerektiğinde uluslararası sem-

bol ve işaretleri kapsayan etiketi 
incelenerek o mal hakkında bilgi 
edinmeliyiz. Satın aldığımız mal-
ların kuralarına göre kullanırsak 
ürünün uzun ömürlü olmasına ve 
paramızın cebimizde kalmasına 
ve milli ekonomimize de katkıda 
bulunmuş oluruz.

İhtiyari Garanti  
(İsteğe bağlı)
İhtiyari garanti, tüketicinin yasal 
hakları saklı kalmak kaydıyla 
mal veya hizmetle ilgili; değişim, 
onarım, bakım, bedel iadesi 
ve benzeri hususlarda satıcı, 
sağlayıcı, üretici veya ithalatçı 
tarafından verilen ilave taahhüdü 
ifade eder. İhtiyari garanti taah-
hüdü süresince, taahhüt edilen 
hakların kullanılması nedeniyle 
tüketiciden masraf talep edile-
mez. Taahhütte bulunan, taah-
hüdünün yanı sıra ilgili reklam ve 
ilanlarında yer alan ifadelerle de 
bağlıdır. Bu taahhütte, tüketici-
nin yasal haklarının saklı olduğu, 
garantiden faydalanma koşulları, 
süresi, garanti verenin adı ile 
iletişim bilgileri yer almak zo-
rundadır. İhtiyari garanti taah-
hüdünün tüketiciye yazılı olarak 
veya kalıcı veri saklayıcısı ile 
verilmesi ihtiyari garanti taah-
hüdü, bu maddede öngörülen 
özellikleri taşımasa bile taahhütte 
bulunanı bağlar.
Dikkat; Tüketici ihtiyari garanti 
yaptırırken sözleşme şartlarını 
iyi okumalıdır satışının sözlerine 
çekinceli yaklaşmalıdır.
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Satış Sonrası Hizmetler
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.
Bir malın yetkili servis 
istasyonlarındaki tamir süresi, 
yönetmelikle belirlenen azami 
süreyi geçemez. Herhangi bir 
üretici veya ithalatçıya bağlı 
olmaksızın faaliyette bulunan 
servis istasyonları da verdikleri 
hizmetten dolayı tüketiciye karşı 
sorumludur. İthalatçının herhangi 

bir şekilde ticari faaliyetinin sona 
ermesi hâlinde bakım ve onarım 
hizmetlerinin sunulmasından 
garanti süresi boyunca satıcı, 
üretici ve yeni ithalatçı müteselsil 
en sorumludur. Garanti süresi 
geçtikten sonra ise kullanım 
ömrü süresince bakım ve onarım 
hizmetlerini üretici veya yeni 
ithalatçı sunmak zorundadır.

Ticari Reklamlar
Radyo, televizyon, gazete, dergi, 
internet sitesi, broşür, açık hava 
vb. mecralarda yayınlanan tüm 
ticari reklamlar ile ilgili görevli ve 
yetkili tek idari otorite, Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde 
oluşturulmuş olan Reklam 
Kurulu'dur. Reklam Kurulu 19 
kişiden oluşmaktadır. Kurul 
aykırı bulduğu reklamlar ile ilgili 
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durdurma veya düzeltme veya 
idari para cezalarını birlikte veya 
ayrı ayrı verebilmektedir. Ticari 
bir reklam ile ilgili şikayetlerinizi 
Reklam Kurulu sekretarya 
hizmetlerini yerine getiren 
Tüketicinin Korunması ve Piyasa 
Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne 
yazılı olarak iletebilirsiniz.

Haklarımızı Nerelerde 
Aramalıyız;
Satın aldığınız mal/hizmete 
ilişkin uyuşmazlığınız;
a) Mal/hizmette bulunan  
ayıba ilişkin ise,
w Satıcı/sağlayıcı ile imzalamış 

olduğunuz sözleşmede yer 
alan haksız şartlara ilişkin ise,

w Taksitle satın aldığınız mal/

hizmete için erken ödeme 
bulunmanız halinde yapılması 
gereken erken ödeme 
indiriminin hiç yapılmaması 
veya yanlış yapılmasına ilişkin 
ise,

w Satın aldığınız devre tatil 
sözleşmesinin sözleşmeye 
uygun olarak verilmemesi veya 
sözleşme gereği ödemeniz 
gereken üyelik ücretinin çok 
yüksek olmasına ilişkin ise,

w Satın aldığınız paket 
tur sözleşmesinin 
sözleşmeye uygun olarak 
düzenlenmemesine ilişkin ise,

w Ön ödemeli olarak satın 
aldığınız malın zamanında 
ve gereği gibi teslim 
edilmemesine ilişkin ise,

w Mesafeli sözleşme (internet, 
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tv, vb. aracılığıyla) ile aldığınız 
mal/hizmetin size zamanında 
teslim edilmemesi, cayma 
hakkınızı kullanmanıza rağmen 
bedelin iade edilmemesine 
ilişkin ise,

w Banka veya tüketici finans 
kuruluşu ile imzalamış 
olduğunuz kredi sözleşmesini 
erken kapatmanıza rağmen 
gerekli olan faiz indiriminin 
yapılamaması veya yanlış 
yapılması veya sözleşme 
hükümlerinin ölçüsüz 
derecede aleyhinize olmasına 
ilişkin ise,

w Banka veya tüketici finans 
kuruluşu ile imzalamış 
olduğunuz sözleşme esnasında 
sizden çeşitli isimler altında 
sözleşmede yer almadığı halde 
masraf vb. alınmasına ilişkin 
ise,

w İmzalamış olduğunuz abonelik 
sözleşmesine ilişkin ise,

w İş yeri dışında kurulan 

sözleşmeler kapsamında 
aldığınız mal/hizmete ilişkin 14 
gün içerisinde cayma hakkınızı 
kullanmanıza rağmen satıcı 
veya sağlayıcının ilk yedi gün 
içerisinde sizden para veya 
kıymetli evrak alınması yasak 
olduğu halde aldığı para veya 
kıymetli evrakın iadesi veya 
iptaline ilişkin ise,

Uyuşmazlığınızın çözümlenmesi 
için uyuşmazlık bedelini de 
dikkate alarak ikamet ettiğiniz 
yerdeki veya mal/hizmeti satın 
aldığınız yerdeki
w Ticaret İl Müdürlüğü,
w Kaymakamlık bünyesinde yer 

alan Tüketici Hakem Heyetine,
w Tüketici Mahkemesi’ne 

başvurmanız gerekir. 
w Eğer bulunduğunuz yerde 

Tüketici Mahkemesi yoksa 
Asliye Hukuk Mahkemelerine 
Tüketici Mahkemesi sıfatıyla 
başvurabilirsiniz.
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b) Uyuşmazlığınız konusu;
w Satın aldığınız malla birlikte 

size garanti belgesi, Türkçe 
tanıtma ve kullanma kılavuzu 
verilmemesine ilişkin ise,

w Kanun’da yazılı düzenlenmesi 
ve bir nüshasının 
tarafınıza verilmesi gerekli 
olan sözleşmenin size 
verilmemesine ilişkin ise,

w Satın aldığınız mal/hizmetin 
etiket fiyatı ile kasa fiyatı 
arasında fark varsa ve sizin 
aleyhinize olan uygulanmışsa,

w Cayma hakkınızı kullanmanıza 
rağmen size iş yeri dışında 
satış yapan şirketin gereğini 
yerine getirmemesine  
ilişkin ise,

Gerekli idari işlemlerin yapılması 
için bulunduğunuz ilin Valiliğinde 
yer alan Ticaret İl Müdürlüğü’ne 
başvurmanız gerekmektedir.
c) Ayrıca uyuşmazlığınız,
Ön ödemeli sözleşmelerde 
size ödemelerinizin güvence 
altına alındığına ilişkin teminat 
gösterilmemesine, Süreli 
yayınların verdiği promosyonlara, 
Bankalar ile yaşadığınız diğer 
uyuşmazlıklara, Tüketici 
sözleşmelerinde yer verilen 
haksız şartlara ilişkin ise,
Gerekli idari işlemlerin yapılması 
için Tüketicinin Korunması 
ve Piyasa Gözetimi Genel 
Müdürlüğü’ne başvurabilirsiniz.

Tüketici Hakem Heyetleri 
İle Tüketici Mahkemelerine 
Nasıl Başvurulur
Tüketicilerin 6502 sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanun’dan 
kaynaklanan uyuşmazlıklarının 
çözüm yerleri; tüketicinin mal veya 
hizmeti satın aldığı veya tüketicinin 
ikametgâhının bulunduğu yerdeki 
Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketi-
ci Mahkemeleridir.
Tüketici Hakem Heyetleri illerde 
Ticaret İl Müdürlüğü, ilçelerde Kay-
makamlık bünyesinde oluşturul-
muştur.
Tüketici Mahkemeleri ise Ankara, 
İstanbul, İzmir Adana, Antalya, 
Bursa, Samsun, Konya, Mersin ve 
Kayseri illerinde kurulmuştur. Bu 
iller dışındaki il ve ilçelerde baş-
vurular Tüketici Mahkemesi sıfatı 
ile Asliye Hukuk Mahkemesi’ne 
yapılmalıdır. Bu mahkemelerde 
açılacak davalar her türlü resim ve 
harçtan muaftır.
2016 yılı İl Tüketici Hakem Heyetleri 
için 3.480 TL, İlçe Tüketici Hakem 
Heyetleri için 2.320 TL altında 
bulunan uyuşmazlıklarda Tüketici 
Hakem Heyetine başvurulması zo-
runludur. Bu heyetin vereceği karar 
tarafları bağlar. Taraflar bu karara 
karşı 15 gün içinde Tüketici Mahke-
mesine itiraz edebilirler.
2016 yılı için değeri 3.480 TL’nin 
üzerindeki uyuşmazlıklarda ise 
Tüketici Mahkemesine başvurul-
ması yasal bir zorunludur.



ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BİLİNÇLİ TÜKETİCİ REHBERİ

ANKARA İL VE İLÇE HAKEM HEYETLERİ

ANKARA TÜKETİCİ SORUNLARI İL HAKEM HEYETİ
Tel:0 312 311 22 65 - Faks: 0(312) 311 22 61 - Adres:İstanbul Caddesi  

No: 24 Bakır Han Kat: 2 Ulus-Altındağ-ANKARA
AKYURT TÜKETİCİ SORUNLARI İLÇE HAKEM HEYETİ

Tel:0 (312) 844 31 13 - Adres: Akyurt Kaymakamlığı
ALTINDAĞ TÜKETİCİ SORUNLARI İLÇE HAKEM HEYETİ

Tel:0 (312) 384 76 80 - Adres: Altındağ Kaymakamlığı
AYAŞ TÜKETİCİ SORUNLARI İLÇE HAKEM HEYETİ

Tel:0 (312) 712 10 03 - Adres: KAYMAKAMLIK BİNASI
BALA TÜKETİCİ SORUNLARI İLÇE HAKEM HEYETİ

Tel:0 (312) 876 10 05 - Faks: 0(312) 876 10 58 
Adres: Bala Kaymakamlığı Tüketici Sorunları İlçe Hakem Heyeti Başkanlığı

BEYPAZARI TÜKETİCİ SORUNLARI İLÇE HAKEM HEYETİ
Tel:0 (312) 763 10 04 / 126 - Adres: BEYPAZARI KAYMAKAMLIĞI

ÇAMLIDERE TÜKETİCİ SORUNLARI İLÇE HAKEM HEYETİ
Tel:0 (312) 753 10 21 - Adres: Çamlıdere Kaymakamlığı

ÇANKAYA TÜKETİCİ SORUNLARI İLÇE HAKEM HEYETİ-I
Tel:0 (312) 425 64 27 - Adres: Kumrular Cad. No:5 Kızılay/ANKARA

ÇANKAYA TÜKETİCİ SORUNLARI İLÇE HAKEM HEYETİ-II
Tel: 0 (312) 425 64 27 - Adres: Kumrular Cad. No:5 Kızılay/ANKARA

ÇUBUK TÜKETİCİ SORUNLARI İLÇE HAKEM HEYETİ
Tel:0 (312) 837 57 90 - Adres: Çubuk Kaymakamlığı

ELMADAĞ TÜKETİCİ SORUNLARI İLÇE HAKEM HEYETİ
Tel:0 (312) 863 10 51 - Adres: Elmadağ Kaymakamlığı

ETİMESGUT TÜKETİCİ SORUNLARI İLÇE HAKEM HEYETİ
Tel: 0(312) 244 55 29 - Faks: 0(312) 244 02 05 

Adres:İstasyon Mh.Ulubattallı Hasan Cd. No:7 Etimesgut/ ANKARA
EVREN TÜKETİCİ SORUNLARI İLÇE HAKEM HEYETİ

Tel:0 (312) 893 52 56 - Adres: HÜKÜMET KONAĞI
GÖLBAŞI TÜKETİCİ SORUNLARI İLÇE HAKEM HEYETİ

Tel:0 (312) 484 10 40 Dahili 146 - Adres: Gölbaşı Kaymakamlığı 2. Kat No:18
GÜDÜL TÜKETİCİ SORUNLARI İLÇE HAKEM HEYETİ

Tel:0 (312) 728 10 01 - Adres: Güdül Kaymakamlığı
HAYMANA TÜKETİCİ SORUNLARI İLÇE HAKEM HEYETİ
Tel:0 (312) 658 10 09 - Adres: Haymana Kaymakamlığı
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KALECİK TÜKETİCİ SORUNLARI İLÇE HAKEM HEYETİ
Tel: 0 (312) 857 10 12 - Adres:Kalecik Kaymakamlığı

KAZAN TÜKETİCİ SORUNLARI İLÇE HAKEM HEYETİ
Tel: 0(312) 814 14 11/1202 - Faks: 0(312) 814 02 95 

Adres: Fatih Mah. Ank. Bul. No: 209 Hükümet Kon. 1. Kat
KEÇİÖREN TÜKETİCİ SORUNLARI İLÇE HAKEM HEYETİ

Tel: 0 (312) 314 20 47 / 5 - Adres: Tepebaşı Mahallesi Fatih Caddesi No:127
KIZILCAHAMAM TÜKETİCİ SORUNLARI İLÇE HAKEM HEYETİ

Tel: 0 (312) 736 11 02 - Adres: Kızılcahamam Kaymakamlığı
MAMAK TÜKETİCİ SORUNLARI İLÇE HAKEM HEYETİ
Tel:0 (312) 368 76 51 - Adres: Mamak Kaymakamlığı

NALLIHAN TÜKETİCİ SORUNLARI İLÇE HAKEM HEYETİ
Tel: 0 312 785 1001 - Faks: 0(312) 785 1567 - Adres: Nalllıhan Kaymakamlığı

POLATLI TÜKETİCİ SORUNLARI İLÇE HAKEM HEYETİ
Tel: 0 (312) 621 35 13 - Adres: Polatlı Kaymakamlığı

PURSAKLAR TÜKETİCİ SORUNLARI İLÇE HAKEM HEYETİ
Adres: Pursaklar Kaymakamlığı

ŞEREFLİKOÇHİSAR TÜKETİCİ SORUNLARI İLÇE HAKEM HEYETİ
Tel: 0 (312) 687 17 71 - Adres: Şereflikoçhisar Kaymakamlığı

SİNCAN TÜKETİCİ SORUNLARI İLÇE HAKEM HEYETİ
Tel: 0 (312) 270 28 97 - Adres: Sincan Kaymakamlığı

YENİMAHALLE TÜKETİCİ SORUNLARI İLÇE HAKEM HEYETİ
Tel: 0 (312) 344 20 26 - Faks: 0 (312) 344 00 63 - Adres: Ragıp Tüzün Cad. No: 144

 110 İTFAİYE
 112 ACİL SERVİS VEYA HIZIR ACİL
 11811 BİLİNMEYEN NUMARALAR
 121 TELEFON ARIZA
 153 ABB MAVİ MASA
 155 POLİS İMDAT
 174 GÜVENLİ GIDA HATTI
 175 TÜKETİCİ ŞİKAYET HATTI
 179 ANKARA VALİLİĞİ
 185 SU ARIZA
 186 ELEKTRİK ARIZA
 187 DOĞALGAZ ARIZA
 444 0 189 MALİYE İHBAR HATTI

Gerekli Telefonlar



Tüketici Hakları Denetim Merkez Amirliği

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

“Rahatınız ve huzurunuz için”

görev başındayız
7 gün 24 saat


