
T.C. 

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ 

SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ 

HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM ANA BĠLĠM DALI 

ARAġTIRMA YÖNTEMLERĠ BĠLĠM DALI 

 

 

 

TÜKETĠCĠYĠ KORUMAYA YÖNELĠK  

HALKLA ĠLĠġKĠLER FAALĠYETLERĠ:  

TÜKETĠCĠNĠN VE REKABETĠN KORUNMASI  

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞĠ 

 

 

TEZ 

 

 

DanıĢman 

Prof. Dr. Abdullah KOÇAK 

 

 

Hazırlayan 

Nilüfer CANÖZ 

084221031004 

 

 

 

KONYA-2011 



 i 

ĠÇĠNDEKĠLER 

ĠÇĠNDEKĠLER ...................................................................................................................... i 

BĠLĠMSEL ETĠK SAYFASI ................................................................................................ vii 

TEZ KABUL FORMU ......................................................................................................... viii 

ÖZET ...................................................................................................................................... ix 

SUMMARY ........................................................................................................................... x 

KISALTMALAR CETVELĠ ................................................................................................ xi 

ġEKĠLLER TABLOSU ........................................................................................................ xii 

GĠRĠġ ...................................................................................................................................... 1 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM  

TÜKETĠCĠ VE TÜKETĠCĠNĠN KORUNMASI 

1. TÜKETĠCĠ KAVRAMI ................................................................................................ 3 

 1.1. Tüketicinin Tanımı ve Özellikleri ...................................................................... 3 

 1.2. Tüketici Tanımının Unsurları ............................................................................. 3 

2. TÜKETĠCĠNĠN KORUNMASI ................................................................................... 4 

 2.1. Tüketicinin Korunmasının Anlamı ve Kapsamı ................................................ 4 

 2.2. Tüketicinin Korunmasının Amaçları .................................................................. 5 

 2.3. Tüketicinin Korunmasını Gerektiren Nedenler .................................................. 6 

 2.3.1. Tüketicinin Özel Konumu ........................................................................ 7 

 2.3.2. Tanıtım, Reklam ve Pazarlama Tekniklerindeki Yenilikler .................... 7 

 2.3.3. Güç Dengesizliği ...................................................................................... 8 

3. TÜKETĠCĠNĠN KORUNMASININ TARĠHSEL GELĠġĠMĠ .................................... 8 

 3.1. Evrensel Tüketicinin Korunması Haklarının Ortaya ÇıkıĢı ............................... 9 

 3.2. Türkiye’de Tüketicinin Korunması Haklarının Tarihçesi .................................. 11 



 ii 

 3.2.1. Tüketici KuruluĢları ................................................................................. 13 

 3.2.1.1. Tüketici Örgütleri ........................................................................... 13 

 3.2.1.2. Tüketicinin Korunmasıyla Ġlgili Kamu KuruluĢları  

 ve Birimleri................................................................................... 15  

 3.2.2. Türkiye’de Tüketicinin Korunmasına ĠliĢkin  

 Kanuni Düzenlemeler ............................................................................ 16 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

HALKLA ĠLĠġKĠLER 

1. HALKLA ĠLĠġKĠLER KAVRAMI ............................................................................ 18 

 1.1. Halkla ĠliĢkilerin Tanımı  .................................................................................. 20 

 1.2. Halkla ĠliĢkilerin Özellikleri .............................................................................. 22 

 1.3. Halkla ĠliĢkilerin Amaçları ................................................................................ 22 

 1.4. Halkla ĠliĢkilerin Temel Ġlkeleri ........................................................................ 23 

2. HALKLA ĠLĠġKĠLER SÜREÇLERĠ .................................................................................. 24 

3. HALKLA ĠLĠġKĠLERĠN ARAÇLARI ....................................................................... 26 

 3.1. Basılı ve Yazılı Araçlar ......................................................................................... 26 

 3.1.1. Gazete ..................................................................................................... 27 

 3.1.2. Dergi ....................................................................................................... 28 

 3.1.3. BroĢür ...................................................................................................... 28 

 3.1.4. Kitap ........................................................................................................ 29 

 3.1.5. El Kitapçığı ............................................................................................. 29 

 3.1.6. AfiĢ  ......................................................................................................... 29 

 3.1.7. Bülten ...................................................................................................... 30 

 3.1.8. Yıllık ....................................................................................................... 30 

 3.1.9. Diğer Yazılı Araçlar ................................................................................ 30 



 iii 

 3.2. Sözlü Araçlar..................................................................................................... 32 

 3.2.1. Yüzyüze GörüĢme ................................................................................... 32 

 3.2.2. Telefonla GörüĢme .................................................................................. 33 

 3.2.3. Toplantılar ............................................................................................... 34 

 3.2.4. Konferans ve Seminerler ......................................................................... 34 

 3.3. Görsel ve ĠĢitsel Araçlar .................................................................................... 35 

 3.3.1. Radyo ve Televizyon .............................................................................. 35 

 3.3.2. Film ve Video Bant ................................................................................. 36 

 3.3.3. Ġnternet ve Web Sayfası .......................................................................... 36 

 3.4. Organizasyon Faaliyetler .................................................................................. 37 

 3.4.1. Sergi ve Fuarlar ....................................................................................... 38 

 3.4.2. Festival ve YarıĢmalar............................................................................. 39 

 3.4.3. AçılıĢ-Yıldönümü-Ağırlama Törenleri.................................................... 39 

 3.4.4. Sponsor Faaliyetler ................................................................................. 40 

 3.4.5. Diğer Araçlar .......................................................................................... 41 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TÜKETĠCĠYĠ KORUMAYA YÖNELĠK HALKLA ĠLĠġKĠLER 

FAALĠYETLERĠ 

1. TÜKETĠCĠNĠN KORUNMASI VE HALKLA ĠLĠġKĠLER ...................................... 43 

2. TÜKETĠCĠLERĠ KORUMAYA YÖNELĠK HALKLA ĠLĠġKĠLER 

 FAALĠYETLERĠNĠN AMAÇLARI .............................................................................. 45 

 2.1. Tüketicinin Eğitilmesi  ..................................................................................... 45 

 2.2. Tüketicinin Bilgilendirilmesi  ........................................................................... 46 

 2.3. Tüketicinin Örgütlenmesi ................................................................................. 47 

3. TÜKETĠCĠYĠ KORUMAYA YÖNELĠK HALKLA ĠLĠġKĠLER  



 iv 

     FAALĠYETLERĠ ....................................................................................................... 49 

 3.1. Tüketicinin Eğitimine Yönelik Halkla ĠliĢkiler Faaliyetleri .............................. 49 

 3.1.1. Konferanslar-Paneller-Seminerler Tertiplemek ........................................ 50 

 3.1.2. Radyo ve Televizyon Programları Yaptırmak .......................................... 51 

 3.1.3. Reklâmlar .................................................................................................. 51 

 3.2. Tüketicinin Bilgilendirilmesine Yönelik Halkla ĠliĢkiler Faaliyetleri .............. 52 

 3.2.1. Reklam Filmleri Hazırlamak .................................................................... 52 

 3.2.2. Yazılı ve Basılı Araçlar Hazırlamak ......................................................... 53 

 3.2.3. Film-Videobant ve CD Hazırlamak .......................................................... 53 

 3.2.4. Web Sayfaları Hazırlamak ........................................................................ 54 

 3.3. Tüketicinin Örgütlenmesine Yönelik Halkla ĠliĢkiler Faaliyetleri ................... 54 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

SANAYĠ VE TĠCARET BAKANLIĞI, TÜKETĠCĠNĠN VE REKABETĠN 

KORUNMASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

4. SANAYĠ VE TĠCARET BAKANLIĞI, TÜKETĠCĠNĠN VE REKABETĠN  

    KORUNMASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ................................................................... 57 

 4.1. Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü .................................. 58 

 4.2. Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’nün Görevleri .......... 59 

 4.3. Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’nün Halkla 

 ĠliĢkiler Faaliyetleri ............................................................................................. 60 

 4.3.1. Tüketiciyi Bilgilendirmeye Yönelik “ALO 175 TÜKETĠCĠ”  

  Hattının Kurulması ................................................................................... 61 

 4.3.2. Tüketicinin Bilgilendirilmesi ve Eğitilmesi Amaçlı Toplantılar,  

  Konferanslar, Paneller ve Seminerlerin Tertiplenmesi ............................. 62 

 4.3.3. Tüketicinin Eğitilmesi ve Bilgilendirilmesi Amacıyla ĠĢtirak Edilen  



 v 

  Radyo-Televizyon Programları ................................................................. 73 

 4.3.4. Tüketicinin Eğitilmesi ve Bilgilendirilmesi Amaçlı Film, Videobant  

  veya CD’ler Hazırlanması ........................................................................ 75 

 4.3.5. Tüketicinin Eğitilmesi ve Bilgilendirilmesi Amaçlı Ġnternet ve Web  

  Sayfası Hazırlanması ................................................................................ 77 

 4.3.6. Tüketici Bilincinin GeliĢtirilmesi Amacıyla “Tüketici Ödülleri”  

  Verilmesi ................................................................................................... 79 

 4.3.7. Tüketicinin Eğitilmesi ve Bilgilendirilmesi Amaçlı Basılı-Yazılı  

  Araçlar Yayınlamak .................................................................................. 83 

 4.3.7.1. BroĢürler .......................................................................................... 83 

 4.3.7.2. Kitaplar ve El Kitapçıkları ............................................................... 85 

 4.3.7.3. AfiĢler .............................................................................................. 85 

 4.3.7.4. Ġnsertler ............................................................................................ 87 

 4.3.7.5. Billboardlar ...................................................................................... 88 

 4.3.7.6. Bülten ............................................................................................... 89 

 4.3.7.7. Dergiler ............................................................................................ 90 

 4.3.7.8. El Ġlanları ......................................................................................... 91 

 4.3.7.9. Mektuplar ......................................................................................... 92 

 4.3.7.10. Rozetler ve Kokartlar ..................................................................... 93 

 4.3.7.11. Kitap Ayıracı, Blok Not ve Ajanda ............................................... 94 

 4.3.8. Tüketicinin Eğitilmesi ve Bilgilendirilmesi Amaçlı Organizasyon  

  Faaliyetleri ................................................................................................ 96 

 4.3.8.1. Stantlar ............................................................................................. 96 

 4.3.8.2. Basın Toplantıları ............................................................................ 96 

 4.3.8.3. Gala Gecesi ...................................................................................... 97 



 vi 

SONUÇ ........................................................................................................................... 98 

KAYNAKÇA .................................................................................................................. 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 vii 

 

 

T.C. 

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 

 

 

BĠLĠMSEL ETĠK SAYFASI 

 

 Ö
ğ
re

n
ci

n
in

 

  

Adı Soyadı Nilüfer CANÖZ Numarası 084221031004 

Ana Bilim / 

Bilim Dalı 

Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım/  

AraĢtırma Yöntemleri 

DanıĢmanı Prof.Dr.Abdullah KOÇAK 

Tezin Adı Tüketiciyi Korumaya Yönelik Halkla ĠliĢkiler 

Faaliyetleri: Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel 

Müdürlüğü Örneği 

 

 

            Bu tezin proje safhasından sonuçlanmasına kadarki bütün süreçlerde bilimsel 

etiğe ve akademik kurallara özenle riayet edildiğini, tez içindeki bütün bilgilerin etik 

davranıĢ ve akademik kurallar çerçevesinde elde edilerek sunulduğunu, ayrıca tez 

yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu çalıĢmada baĢkalarının eserlerinden 

yararlanılması durumunda bilimsel kurallara uygun olarak atıf yapıldığını bildiririm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 viii 

 

 

T.C. 

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 

 

 

YÜKSEK LĠSANS TEZĠ KABUL FORMU 

 

 Ö
ğ
re

n
ci

n
in

 

  

Adı Soyadı Nilüfer CANÖZ Numarası 084221031004 

Ana Bilim / 

Bilim Dalı 

Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım/  

AraĢtırma Yöntemleri 

DanıĢmanı Prof.Dr.Abdullah KOÇAK 

Tezin Adı Tüketiciyi Korumaya Yönelik Halkla ĠliĢkiler 

Faaliyetleri: Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel 

Müdürlüğü Örneği 

 

Yukarıda adı geçen öğrenci tarafından hazırlanan Tüketiciyi Korumaya 

Yönelik Halkla ĠliĢkiler Faaliyetleri: Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel 

Müdürlüğü Örneği baĢlıklı bu çalıĢma 01/03/2011 tarihinde yapılan savunma sınavı 

sonucunda oybirliği/oyçokluğu ile baĢarılı bulunarak, jürimiz tarafından yüksek 

lisans tezi olarak kabul edilmiĢtir. 

 

Ünvanı, Adı Soyadı DanıĢman ve 

Üyeler 

Ġmza 

Prof.Dr.Abdullah KOÇAK DanıĢman   

Prof.Dr.Ahmet KALENDER Üye   

Yrd.Doç.Dr.Ömer BAKAN Üye   

 

 

 



 ix 

 

 

T.C. 

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 

 

 

 Ö
ğ
re

n
ci

n
in

 

  

Adı Soyadı Nilüfer CANÖZ Numarası 084221031004 

Ana Bilim / 

Bilim Dalı 

Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım/  

AraĢtırma Yöntemleri 

DanıĢmanı Prof.Dr.Abdullah KOÇAK 

Tezin Adı Tüketiciyi Korumaya Yönelik Halkla ĠliĢkiler 

Faaliyetleri: Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel 

Müdürlüğü Örneği 

 

ÖZET 

 

Günümüzde üretim teknolojilerinin geliĢmesi, üretimin çeĢitlenmesi, yeni 

pazarlara olan ihtiyacı ortaya çıkartırken; bunlar karĢısında savunmasız kalan 

tüketicinin korunmasını da gündeme getirmektedir. Tüketicinin korunması ise ancak, 

tüketiciyi korumaya yönelik kurumların oluĢturulması, yasaların yapılması, sivil 

örgütlenmelerin teĢvik edilmesi ve bunların bilgilendirici, eğitici ve örgütleyici 

nitelikteki halkla iliĢkiler faaliyetleri ile mümkün olabilmektedir.  

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel 

Müdürlüğü’nün tüketicileri korumaya yönelik yapmıĢ olduğu halkla iliĢkiler 

faaliyetlerinin ele alınıp incelendiği bu çalıĢma, tüketicinin korunmasında halkla 

iliĢkilerin önemini ortaya koymayı amaçlarken, literatür taraması ve örnek kurum 

incelemesi yöntemini kullanmaktadır.  ÇalıĢmayla, tüketicinin bilinçlendirilmesinde, 

eğitilmesinde, kısacası korunmasında halkla iliĢkilerin etkili olduğu sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. 
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ABSTRACT 

While the rapid developement of production technology and diversification of 

production nowadays are exposing the need of new markets, this case brings the 

protection of the vulnerable consumers on the agenda at the same time. Whereas the 

protection of consumers can be possible on condition of setting up the consumer-

protecting institutions by passing the essencial laws in the parliament, reinforcing the 

establisment of non-governmental organisations and their informative, educative and 

organising efforts in the context of public relations 

This academic work which deals with the public relations activities carried 

out by General Directorate of Protection of Consumers and Competition within the 

Ministry of Industry and Trade for the purpose of protecting the consumers aims at 

bringing the important role of public relations in protection of consumers to light and 

it uses the method of literature scanning and examining a sample institution. 

Finally, the work introduces the result that the possible role of public 

relations in making the people more conscious of their rights by informing and 

educating them shouldn’t be ignored.    
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GĠRĠġ 

Son yıllarda baĢ döndürücü bir hızla yaĢanan tüm bilimsel ve teknolojik geliĢmeler 

insan yaĢamında oldukça değiĢikliklere yol açmakta, aynı zamanda insanlara her alanda 

bol seçenekler sunmaktadır. Bu hızlı değiĢimle birlikte Avrupa Birliğine uyum süreci 

kapsamında uygulanan politikalar sonucunda kaydedilen ilerlemelerde ülkemizin hem 

sanayi hem de ticari anlamda değiĢim sürecine girmesini sağlamaktadır. Bütün bunların 

içerisinde özellikle ticari hayatın önemli bir parçası olan “tüketici” kavramı da geliĢimden 

payını almıĢtır.  

Tüketicinin korunması toplumun her kesimini ilgilendiren, etkileyen hiç kimsenin 

kayıtsız kalamayacağı bir husustur. Bu nedenle de hem devlet eliyle hem de sivil toplum 

kuruluĢları aracılığıyla güvence altına alınmaya çalıĢılmaktadır. 

Anayasamızın 172 nci maddesinde yer alan “Devlet tüketicileri koruyucu ve 

aydınlatıcı tedbirler alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu giriĢimleri teĢvik eder” 

hükmüyle tüketicinin korunması devlet güvencesine alınmıĢtır. Daha sonra Avrupa 

Topluluğu’na yapılan tam üyelik baĢvurusu ile tüketicinin korunması çalıĢmaları hız 

kazanmıĢ ve 1995 yılında 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kabul 

edilmiĢtir. Bu kanun, üretici ve satıcı karĢısında zayıf durumda bulunan tüketicilerin 

pazardaki güçlerini arttırarak, Türk tüketicisini çağdaĢ tüketici haklarına kavuĢturmuĢtur. 

Tüketicinin korunması ülkenin verimliliği, üretim ve rekabet gücünü etkileyen bir 

konudur. Bu nedenle tüketicinin korunmasına yönelik çalıĢmalara da hız verilmesi 

gerekmektedir. Bu anlamda tüketici bilincinin geliĢtirilmesi, tüketicinin aydınlatılması ve 

eğitilmesi, sağlık ve güvenliğinin korunması, mal ve hizmet alımında aldatılmaması yani 

genel anlamıyla tüketicinin korunması gibi konular oldukça önem kazanmaktadır. 

Ülkemizde tüketiciyi korumaya yönelik faaliyetler genelde devletin ilgili kurumları 

tarafından yerine getirilmekle beraber son zamanlarda tüketici örgütleri ve özel sektör 

kuruluĢları tarafından da yapılır duruma gelmiĢtir. Biz çalıĢmamızda özellikle devlet 

tarafından yapılan tüketiciyi korumaya yönelik faaliyetler üzerinde durarak, ilgili 

kurumların tüketiciyi korumaya yönelik halkla iliĢkiler faaliyetlerini gözden geçireceğiz. 

Halkla iliĢkiler, kiĢi veya kuruluĢun amaçlarını gerçekleĢtirmesine yardımcı 

olan, önem sırası kimi zaman tüketici, kimi zaman dağıtımcı ve çalıĢanlar gibi 
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kuruluĢun yapısına göre değiĢkenlik gösteren hedef kitlelerle gerçekleĢtirilen 

stratejik iletiĢim yöntimi (Peltekoğlu, 2004:6) olması nedeniyle tüketici her zaman 

halkla iliĢkiler açısından önem arz etmektedir. 

Halkla iliĢkiler, özel veya kamu kuruluĢlarının faydalı çalıĢmalar yapması 

yanında, bu konuda yaptığı çalıĢmaların duyurulması faaliyetlerini de kapsamaktadır. 

Bu faaliyetler halkla iliĢkiler araçları ile hedef kitleye iletilmektedir. Kitle 

haberleĢme araçları denen televizyon, radyo, sinema, gazete, dergi, broĢür, sergi, 

bülten vs. bunlardan en önemlileridir.  

Halkla iliĢkiler faaliyetleri ile iletiĢim kurulan halk, çeĢitli konularda olduğu gibi 

tüketicinin korunması hakkında da bilgilendirilmektedir. Bu nedenle çalıĢmamızda 

tüketicinin korunmasına yönelik halkla iliĢkiler faaliyetleri ele alınıp incelenmektedir. 

Tüketiciyi korumaya yönelik halkla iliĢkiler faaliyetleri ile sınırlandırılan çalıĢmada 

literatür taraması ve örnek kurum incelemesi yöntemi kullanılmaktadır. ÇalıĢmamızın 

amacı, hedef kitle durumunda olan tüketicilerin korunmasında tüketici bilincinin 

yerleĢtirilebilmesi için, tüketicilerin bilgilendirilmesi, eğitilmesi ve örgütlenmelerini 

teĢvik edici önlemlerin alınmasında ilgili kuruluĢların halkla iliĢkiler faaliyetlerinden 

yararlanıp yararlanmadığını ortaya koymaktır. Bu amaçla birinci bölümde tüketici ve 

tüketicinin korunmasına yönelik bilgiler verilirken; ikinci bölümde, halkla iliĢkiler 

faaliyetleri ele alınmıĢ; üçüncü bölümde tüketiciyi korumaya yönelik halkla iliĢkiler 

faaliyetlerinin neler olduğu hakkında bilgiler verilmektedir. Son bölümde ise,  Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğünün 1995-2009 

yılları arasındaki tüketiciyi korumaya yönelik halkla iliĢkiler faaliyetleri ele alınarak,  

incelenmektedir.  
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

TÜKETĠCĠ VE TÜKETĠCĠNĠN KORUNMASI 

1.TÜKETĠCĠ KAVRAMI 

Tüketicinin korunması konusunda karĢımıza ilk çıkan kavram tüketici 

kavramıdır. Tüketici kavramı hem Ġktisat, hem ĠĢletme hem de Hukuk Bilimlerinde ayrı 

ayrı ele alınmakta, ancak bütün tanımlar birbirine paralellik göstermektedir. Bu nedenle 

tanımlamaların en kapsamlı olanlarının bazılarına yer verilecektir. 

1.1.Tüketicinin Tanımı ve Özellikleri 

Tüketim ile baĢlayan tüketici kavramı Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğünde, mal 

ve hizmetlerden yararlanan, satın alıp, tüketen kimse, müstehlik, üretici karĢıtı olarak 

tanımlanmaktadır (www.tdk.gov.tr).  

Tüketici “mal ve hizmetlerin baĢka mal ve hizmetlerin üretimi için değil de; 

tamamen kiĢisel ve ailesel gereksinimleri için kullanan veya tüketen kiĢi” (Tek, 

1997:185) olarak tanımlanmaktadır.  

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un (TKHK) üçüncü maddesinde ise “bir 

mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya 

yararlanan gerçek veya tüzel kiĢi” (T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve 

Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü) Ģeklinde tanımlanmaktadır. 

Yapılan tüm tanımlardan çıkartılan ortak sonuç, tüketicinin bir mal veya hizmeti 

üretim için değil, kiĢisel veya özel amaçlarla tüketen ya da kullanan kiĢilerden 

oluĢmasıdır; ayrıca hem gerçek hem de tüzel kiĢiyi hedeflemesidir. Buda tüketici 

kavramının unsurlarının varlığını ortaya koymaktadır.  

1.2.Tüketici Tanımının Unsurları 

Tüketici tanımının üç unsuru bulunmaktadır. Bunlar (Zevkliler ve Aydoğdu, 

2004:80-84); 

-Tüketici, gerçek ya da tüzel kiĢi olmalıdır, 

-Tüketici, ticari ve mesleki olmayan bir amaçla hareket etmiĢ olmalıdır, 

-Mal veya hizmet,  karma amaçla satın alınmamıĢ olmalıdır. 
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Baykan’a (2005:43) göre ise bu unsurlar; 

-Edinen, kullanan veya yararlanan kiĢiler, 

-Mal veya hizmet, 

-Mesleki amaç kavramları olmaktadır. 

Tüketici tanımının ilk unsuru edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel 

kiĢilerle ifade edilen gerçek kiĢiler yanında, bir mal ya da hizmeti özel kullanımı için 

nihai olarak satın alan tüzel kiĢilerinde (dernek, vakıf, KĠT, meslek odaları vb.) tüketici 

sayılacağı esası benimsenmiĢtir. 

Tüketici tanımının ikinci unsuru mal ve hizmettir. TKHK’da mal, “alıĢ-veriĢe 

konu olan taĢınır eĢyayı, konut ve tatil amaçlı taĢınmaz malları ve elektronik ortamda 

kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü vb. gayri maddi mallar”; hizmet ise, 

“Bir ücret veya menfaat karĢılığında yapılan mal sağlama dıĢındaki her türlü faaliyetler” 

olarak tanımlanmaktadır (Madde-3). 

Tüketici tanımının üçüncü unsuru ise; mesleki amaç olmaktadır. Tanımlamaların 

esas kriterini bu unsur oluĢturur. Tanımlamalara göre tüketici sayılabilmek için mal ve 

hizmetin mesleki bir amaç dıĢında edinilmesi ve kullanılması gerekmektedir. Kendi 

ihtiyacı için seyahat etmekten, karnını doyurmak için gıda maddesi alımına kadar 

yapılan bütün alıĢ veriĢler tüketicinin faaliyetleri olarak kabul edilmektedir. 

2.TÜKETĠCĠNĠN KORUNMASI 

Tüketicinin korunması genel olarak, tüketim faaliyetini yerine getiren kiĢi ve 

tüzel kiĢilerin haksız, aldatıcı ve ayıplı mallar karĢısında kanunlarla korunmasını ifade 

etmektedir. Bu genel tanımın daha detaylı ele alınıp incelenmesi gerekir ki bunun için 

öncelikle Tüketicinin korunmasının anlam, kapsam, amaç ve nedenlerinin bilinmesi 

gerekir. 

2.1. Tüketicinin Korunmasının Anlamı ve Kapsamı 

Tüketicinin korunması çoğunlukla, mal ve hizmetlerin üretici ve satıcıların 

karĢısında nispi olarak daha zayıf durumda bulunan tüketicilerin pazardaki güçlerini 

artırmayı amaçlayan bir sosyal hareket veya akım olarak görülmektedir (AvĢar, 

2001:3).  



 5 

Tüketicinin korunması kavramı, değiĢik gruplar için farklı anlamlar ifade 

ettiğinden, kavramın çok sayıda tanımı yapılmaktadır. Tüketicinin korunması kavramı 

sadece tüketicinin korunmasını değil, ona yardımı da kapsamaktadır. Bu nedenle 

tüketiciye yardımı da içine alan geniĢ tanımlar daha tutarlı ve çağdaĢ olmaktadır. 

Böylesi bir yaklaĢımla, tüketicinin korunması, hükümetlerin, iĢletmelerin ve özel 

kuruluĢların harcayacakları çabalarla tüketici haklarını koruyacakları ve onlara yardımcı 

olacakları bir ortamda, tüketicilerin örgütlenmiĢ çabalarıdır Ģeklinde tanımlanmaktadır 

(ġahin Özcan’dan aktaran Ġlban, 2002:9). 

Yapılan tanımlardan yola çıkarak genel bir tanımlamaya varacak olursak, 

herhangi bir hususta kiĢilerin psikolojik veya reel olarak gereksinim hissederek almıĢ 

oldukları mal ve hizmetlerin beklentilerini karĢılamaması durumunda biriken 

tatminsizliklerine çözüm, zararı düzeltme ve iade hakkı aramaları neticesinde 

tüketicilerin örgütlenme çabaları olmaktadır. 

Bu tanımlardan sonra tüketicinin korunmasının kapsamı Ģu Ģekilde 

özetlenmektedir (DPT Uyum Raporları, 1995:5); 

-Tüketiciyi, hileli güvenilir olmayan, sağlığa zararlı mallar satın almaktan 

korumak, 

-Tüketicinin bir malı satın alırken seçimini rasyonel Ģekilde yapabilmesi için 

kendisine gerekli bilgileri sağlamak, 

-Tüketicileri birbirine karĢı korumak, 

-Tüketicinin sadece hakları değil, aynı zamanda sorumlulukları olduğu bilincini 

yerleĢtirmek olarak belirlenmiĢtir.  

2.2. Tüketicinin Korunmasının Amaçları 

Tüketicinin korunmasının çeĢitli amaçları bulunmakla birlikte ilk olarak 

tüketicilerin sağlık, güvenlik ve ekonomik çıkarlarının korunması hedeflenmekte; Ġkinci 

olarak ise, kamu yararı gözetilmektedir. 

Hem tüketici hem de kamu yararının yer aldığı amaçları genel olarak sıralayacak 

olursak (DPT Uyum Raporları, 1995:5); 
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-Tüketiciyi eğitmek; Tüketicileri mallar hakkında mümkün olduğu kadar çok 

bilgi sahibi kılmak, Tüketicileri, malları ne zaman ve nereden satın alacakları 

konusunda uyarmak, Malların kalitelerini nasıl belirleyecekleri ve fiyatları nasıl 

kıyaslayacaklarına ait bilgileri vermek, Mallarla ilgili tahlil ve deney sonuçlarını 

tüketicilere iletmek, 

-Tüketicileri kendi hak, görev ve sorumlulukları konusunda uyararak, kendi 

kendilerini korumalarını sağlamak, 

-ĠĢletmelere tüketicilerin korunmasından sorumlu olduklarını kabul ettirmektir. 

-Tüketicinin korunmadığı, piyasa koĢulları ile mal ve hizmet satıĢının satıcıların 

tek yanlı ve keyfi iradeleri ile belirlendiği bir ortamda, ortaya çıkacak kargaĢa ve 

sorunlar yumağı, zarara uğrayacak kiĢilerin bazen yasadıĢı yollarla haklarını elde 

etmeye yönelmeleri ve toplumsal patlamalara neden olmalarına yol açabilir. Bunun da 

kamu düzenini sarsacağı kuĢkusuzdur. O halde tüketiciyi korurken ikinci planda kamu 

düzeninin sağlanmasının hedeflendiği de göz ardı edilmemelidir (Zevkliler ve 

Aydoğdu, 2004:39).  

2.3. Tüketicinin Korunmasını Gerektiren Nedenler 

Tüketicinin korunması bu alanda çalıĢma yapan birçok kiĢiye göre farklı farklı 

nedenlere dayanmaktadır. Örneğin Zevkliler ve Aydoğdu’ya (2004:39-70) göre;  

-Tüketicilerin zayıf konumda olmaları, 

-Avrupa Birliği Hukukuna uyum sağlamadır. 

Demir’e (2003:27-36) göre; 

-Tüketicinin özel konumu, 

-Üretim toplumundan tüketim toplumuna geçiĢ, 

-Tanıtım, reklam ve pazarlama tekniklerindeki yeniliklerdir. 

Baykan’a (2005:21-23) göre ise; 

-Bilgi dengesizliği, 

-Reklam promosyon alanındaki geliĢmeler, 
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-Pazarlama yöntemlerindeki geliĢme, 

-TekelleĢme, 

-Güç dengesizliğidir. 

Yukarıda sayılan nedenlerden ortak nedenler çıkartılacak olursa bunlar:  

-Tüketicinin özel konumu, 

-Tanıtım, reklam ve pazarlama tekniklerindeki yenilikler, 

-Güç dengesizliği denilebilir. 

2.3.1.Tüketicinin Özel Konumu 

Tüketici her Ģeyden önce türlü nedenlerle ekonomik ve hukuksal anlamda sağlıklı 

karar verebilme olanağından yoksundur. Ekonomik bakımdan güçsüz oluĢu, onu 

giriĢimci karĢısında bir dizi çaresizliklere düĢürür. Buna ek olarak serbest piyasa 

ortamında kendisine sunulan mal ve hizmetlerin fiyatı, kalitesi, gereklilik ve yararlılık 

düzeyleri gibi konulardaki bilgi ve deneyimi karĢı tarafla boy ölçüĢemeyecek kadar da 

sınırlıdır (Demir, 2003:27). Bu durumda da tüketicinin kendisine yasalarla tanınan 

hakları kullanmada pek de yerinde davranıĢlar sergilemesi beklenememektedir. 

2.3.2. Tanıtım, Reklam ve Pazarlama Tekniklerindeki Yenilikler 

GiriĢimci firmalar yaĢadıkları yoğun ve amansız rekabet ortamında sürekli olarak 

ürünlerinin sürümünü artırmak ve içinde yer aldıkları ilgili serbest piyasada varlıklarını 

sürdürebilmek için reklam, pazarlama ve satıĢ teknikleri geliĢtirme çabası içerisine 

girmektedirler. Ortaya konulan çabalar, sonuçta çeĢitlilik ve farklılık göstermekle 

birlikte, tüketici kendisine yönelik olarak uygulanan bu reklam ve pazarlama teknikleri 

karĢısında ne bireysel nede örgütsel boyutta haklarını yeteri kadar koruyamamaktadır.  

GiriĢimcilerin yoğun kampanyalarına maruz kalan tüketici, psikolojik bir baskı altına 

alındığından, mevcut bilgisizlik veya eksik bilgiler nedeniyle de türlü reklam, tanıtım ve 

pazarlama hünerlerini yeteri kadar algılayamamaktadır (Bülow’dan aktaran Demir, 

2003:36).  

 

 



 8 

2.3.3. Güç Dengesizliği 

1900’lü yıllardan itibaren ticari, sınai ve mesleki kredilerin geliĢmesi, yeni yeni 

finansman tekniklerinin ve kuruluĢlarının ortaya çıkması iĢletmelerin mali yapılarının 

güçlenmesine ve boyutlarının büyümesine, iĢletme bazında üretim çeĢitliliğinin 

artmasına neden olmuĢtur. Satıcının kendi faaliyet alanının uzmanı olması, gerekli bilgi 

kaynaklarına kolayca eriĢebilmesi, mali güce sahip bulunması, tüketiciye kendi 

kurallarını dikte ettirmesine imkân vermektedir. Satıcının bu Ģekilde üstün konumda 

olması tüketicinin mağdur olma riskini daha da artırmaktadır. Böylece tüketicilerin 

sadece kandırılma, dolandırılma, hile vs. gibi gayri hukuki davranıĢlara karĢı değil, aynı 

zamanda ekonomik gücün kötüye kullanılmasına karĢı da korunmalarının gereği ortaya 

çıkmıĢtır (Baykan, 2005:23).  

3.TÜKETĠCĠNĠN KORUNMASININ TARĠHSEL GELĠġĠMĠ 

Tüketicinin korunması kavramının tarihi Babiller, Sümerler, Hititler, Antik 

Yunan, Mısır ve Roma Ġmparatorluğu gibi eski medeniyetlere kadar gitmektedir.  

Ancak günümüzdeki manasına yakın geliĢmeler Sanayi devrimiyle birlikte 

yaĢanmıĢtır. Buharın sanayide kullanılması hem üretim gücünü artırmıĢ hem de sosyal 

geliĢmelerin nedeni olmuĢtur. Ekonomide serbest piyasa ekonomisine (liberal 

ekonomiye) geçiĢ ve oluĢan rekabet ortamı tüketicilerin korunması fikrinin ortaya 

atılmasına neden olmuĢtur.  

Tüketicilerin korunmasına yönelik ilk faaliyetlerin halk tarafından baĢlatıldığı 

bilinmektedir. Özellikle gerek Anadolu’da gerekse diğer ülkelerde var olan çok eski 

çağlardan beri faaliyet gösteren Lonca teĢkilatı bunun örneklerinden birisidir (Atasoy, 

TaĢkın ve Acar, 2000:10). Ancak, Dünyada ki geliĢmeler tüketiciyi koruma 

tedbirlerinin devlet tarafından alınması ihtiyacını ortaya çıkarmıĢtır. Tüketiciyi koruma 

faaliyetleri 19. yüzyılın baĢlarında görülmesine rağmen, tüketiciyi koruyucu ilk örgüt de 

ABD’de, 1891 yılında çalıĢmalarına baĢlayan Tüketici Birliği olmuĢtur (Baykan, 

2005:25).  

ABD’den sonra tüketici hareketi çeĢitli ülkelerde dağınık bir Ģekilde baĢlamıĢ 

olup, “Tüketicinin Korunması” ismiyle ortaya çıkıĢı ise 1900’lü yılların baĢına 

rastlamaktadır. Hareket en yoğun olarak 1960’lı yılların baĢında yine ABD’de 
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baĢlamaktadır. Daha sonra 1985 yılında Uluslararası Tüketici Birlikler Örgütü’nün 

(IOCU) önerisiyle BirleĢmiĢ Milletler Genel Kurulunca kabul edilen “Tüketicinin 

Korunması Ġlkeleri Rehberi”nde tüketici hakları belirlenmiĢ ve böylelikle tüketicinin 

korunması hareketi evrensel bir nitelik kazanmıĢtır (DPT Uyum Raporları, 1995:4).  

3.1. Evrensel Tüketicinin Korunması Haklarının Ortaya ÇıkıĢı 

1960 yılında kurulan Uluslararası Tüketici Birlikleri Örgütü 1983 yılında yaptığı 

kongrede, ABD baĢkanı John F.Kenedy’nin 1962 yılında Amerikan Kongresinde 

yaptığı bir konuĢma ile tüketicilerin sahip olmaları gereken temel haklarını sıralamıĢtır. 

Bunlar (Yüksel, 1996:9-10): 

-Güvenliğini ve sağlığını koruma hakkı 

-Temsil edilme hakkı 

-Bilgilendirilme hakkı 

-Seçme hakkı 

Tüketicinin güvenliğini ve sağlığını koruması hakkı günlük yaĢam içerisinde 

tüketime sunulan ürün ve hizmetler tüketiciler yönünden çeĢitli sakıncalar taĢıyabilir. 

Bu tür ürün ve hizmetlerin üretimleri ile pazarlanmasının yasaklanarak, özenle 

denetlenmesidir. 

Tüketicilerin temsil edilme hakkı, hak ve çıkarlarıyla doğrudan ya da dolaylı 

olarak ilgili çeĢitli kurum ve kuruluĢlarca alınan kararlara demokratik biçimde 

katılmaları sayılmaktadır. 

Tüketicinin bilgilendirilmesi hakkı, her türlü yanıltıcı ve aldatıcı reklamlara, 

pazarlama tekniklerine karĢı aydınlatılması, ürün ve hizmetlerin nitelikleri, 

kullanımlarına iliĢkin doğru ve ayrıntılı bilgilerin tüketicilere ulaĢtırılmasıdır.   

Tüketicilerin seçme hakkı kendilerine sunulan ürün ve hizmetler arasında en 

uygun seçimi yapabilmeleri ortam ve olanağının tanınmasıdır.  

John F.Kenedy’nin 1962 yılında bu Kongrede yaptığı konuĢmada Tüketici 

haklarını resmen dile getirmesi ve kabul edilmesi nedeniyle kongre tarihi olan 15 

Mart’ın “Dünya Tüketici Hakları Günü” olarak kutlanması kararlaĢtırılmıĢtır.  
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Bu geliĢmelere paralel olarak Avrupa Topluluğu’nda da tüketicinin korunması 

alanında ortak bir standart geliĢtirme gereği ile 1975 yılında toplanan Avrupa 

Topluluğu Bakanlar Konseyi, ilk defa vazgeçilmez beĢ tüketici hakkını belirleyen 

“Tüketici Enformasyon ve Koruma Programı”nı yürürlüğe koymuĢtur. Bu haklar 

Ģunlardır (Deryal, 2004:19): 

-Sağlık ve güvenliğin korunması hakkı, 

-Ekonomik menfaatlerin korunması hakkı, 

-Tazmin edilme hakkı,  

-Bilgilendirme ve eğitim hakkı, 

-Temsil edilme hakkı 

1975 yılını takip eden dönemde Avrupa Topluluğu Konseyince 1981 yılında 

kabul edilen “Ġkinci Tüketiciyi Koruma Programı” ve 23.06.1986 tarihinde kabul 

edilerek 05.07.1986 tarihinde yürürlüğe giren “Tüketiciyi Koruma Politikasına Yeni 

Hız Kazandırma Programı” çerçevesinde tüketici hakları yeniden gözden geçirilerek bu 

günkü everensel ve kabul görmüĢ ve Uluslararası Tüketici Birlikleri Örgütü tarafından 

ilan edilen ve aĢağıda sıralanan haklardan oluĢmuĢtur (Akman, 1996:183):  

 -Temel gereksinimlerin karĢılanması hakkı (yeme, içme, giyinme, barınma vs.), 

-Sağlık ve güvenliğin korunması hakkı (muhtemel risklere ve tehlikelere yönelik), 

-Bilgilendirilme hakkı (çeĢitli mal ve hizmetlerin nitelikleri, kullanılma koĢulları, 

fiyat etiketleri gibi), 

-Temsil edilme ve örgütlenme hakkı (tüketicilerin kendilerini ilgilendiren her 

konuda tüm kuruluĢlarda temsil edilmesi ve bunun için örgütlenebilmesi), 

-Eğitilme hakkı (tüketiciler olarak haklarının ve sorumluluklarının neler olduğu 

hususunda), 

-Seçme hakkı (mal ve hizmeti), 

-Zararların tazmin edilme hakkı, 

-Ekonomik çıkarların korunması hakkı, 
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-Sağlıklı bir çevrede yaĢama hakkıdır.  

3.2. Türkiye’de Tüketicinin Korunması Haklarının Tarihçesi 

Anadolu topraklarında yaĢamaya baĢlayan Türkler tüketicilerin (halkın) 

haklarının korunması amacıyla değiĢik zamanlarda değiĢik uygulamalar içerisinde 

bulunmuĢlardır. Bu uygulamaların en önemlileri “Ahilik” ve “Lonca” teĢkilatlarıdır. 

Ahilik teĢkilatı, 13. yüzyılda ortaya çıkıp 19. yüzyıla kadar varlığını korumuĢ, 

baĢlangıçta sadece Anadolu topraklarında, daha sonra da Osmanlı Devleti’nin her 

tarafında teĢkilatlanmıĢtır. Bu teĢkilat o zamanın Ģartları ve ekonomik yapısına göre 

Ġslami referanslar çerçevesinde tüketicinin korunması açısından çok önemli faaliyetler 

yapmıĢtır. Türk esnaf ve sanatkarlara iĢ olanağı yaratmak, Bizans esnaf ve 

sanatkarlarıyla rekabet edebilmeleri için gerekli ortamı hazırlamak, esnaflar arasındaki 

iĢ ahlakını geliĢtirmek, Türk halkını ekonomik açıdan güçlendirmek, muhtaç ve 

yoksullara yardımcı olmak bunların belli baĢlılarıdır (Altın, 1996:13). 

Ahilik anlayıĢının çekirdek ilkeleri; örgütün toplumsal sorumluluğu, hizmette 

mükemmellik, dürüstlük, doğruluk ve ortak yaĢamadır. Bu ilkelerden “hizmette 

mükemmellik” ahiliğin varlık nedenidir (Özerkmen, 2004:68). 

Ahiliğin temel misyonu; mükemmel bireyler yetiĢtirmek, mükemmel topluluklara 

ulaĢmak, dünyayı düzene koymak ve bu biçimde “insanlara ve insanlığa hizmet 

edebilmektir” (Özerkmen, 2004:69) 

Ahilikte mal, servet ve sadece kazanç için çalıĢmak kendi baĢına bir anlam 

taĢımamakta; bunlar, daha üstün bir gayenin gerçekleĢmesi için araç olarak 

görülmektedir. Ahilik felsefesinde “eğer para gaye haline gelirse, gaye olan ahlaki 

değerler de vasıta haline gelir ki, bu da maddi yönden zayıf durumda olanların her an 

ezilmesine sebep olan ahlaksız bir dünya görüĢünü ortaya çıkartır” denilmektedir. 

Ahilerin faaliyetleri iĢte bu ahlaki iktisat prensipleri çerçevesinde ĢekillenmiĢ ve insana 

saygı duyan bir faaliyet içerisinde olmuĢlardır (Ekinci, 1973:59). 

Lonca teĢkilatı ise, ülkenin kültür ve inancıyla yoğrularak varlıklarını sürdüren 

büyük bir boĢluğu dolduran, faaliyetlerinin hareket noktası mensuplarının meslek 

çıkarlarının korunması olan, bu faaliyetler sonucunda tüketicilerinde menfaatlerinin 

gözetildiği bir teĢkilattır (Atasoy, TaĢkın ve Acar, 2000:11). 
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Loncaların iki ana gayesi vardı: bunların birincisi, lonca mensubu sanatkârlar ve 

esnaflar arasında sosyal eĢitliği ve dayanıĢmayı sağlamak; Ġkincisi ise, mesleki 

faaliyetin uygulanıĢını düzenlemek ve denetlemekti. Kendi içlerinde sıkı bir disiplinle 

teĢkilatlanmıĢ olan loncalar, bu özellikleri sayesinde devletin piyasa kontrolünü 

kolaylaĢtırıyorlardı. Aynı esnaf grubunun bağlı olduğu loncaların içinde rekabetin 

yasaklanmıĢ olması, kaynakların ihtiyaçlar dahilinde kullanılması, kaynak israfı, 

karaborsa ve fahiĢ fiyat artıĢına mani oluyordu. Devletle sıkı irtibatı olan loncalar, 

hükümet tarafından teftiĢ ediliyordu. Muhtelif tarihlerde esnafla alakalı olarak çıkarılan 

yasakname ve fermanlar esnafın aksayan yönlerini düzeltme gayesindeydiler 

(http://www.1bilgi.com).  

Dünya tarihinin en eski tüketici ve standart yasası Osmanlı Devleti döneminde, II. 

Beyazıt Han tarafından 1502 yılında Bursa’da Bursa Kanunnamesi olarak 

yayınlanmıĢtır (Tüketiciler Birliği, 1997:3). Bu kanunnamede doğrudan vatandaĢların 

günlük yaĢayıĢ ve geçimi ile sıkı sıkıya ilgisi bulanan konular yer almaktadır ve özel bir 

denetim teĢkilatıyla iĢlerliği devamlı kılınmak istenmiĢtir. 

Cumhuriyet döneminde ise ilk yıllarda çıkarılan Medeni Kanun, Borçlar Kanunu 

gibi Kanunlar doğrudan tüketicinin korunmasına yönelik olmasa da, bu konudaki 

geliĢmelerin hukuksal zemininin hazırlanmasında bir adım olarak 

değerlendirilmektedir. 1930’lu yıllarda çıkarılan Kanunlarda, çeĢitli tüzük ve 

yönetmeliklerde tüketicinin korunmasına yer verilmiĢ, ancak çok etkili olunamamıĢtır. 

Ġlk olarak 1970 yılında, Türk Standartları Enstitüsünce düzenlenen bir seminerde konu 

ele alınmıĢtır. Yine bu yıllarda Ticaret Bakanlığı’nda tüketicinin korunması ile ilgili bir 

daire kurulmuĢ, ancak 1974 yılında kadro yetersizliği nedeniyle kapatılmıĢtır. Yine 

Ticaret Bakanlığınca 1978 yılında hazırlanan “Ġç ve DıĢ Ticaretin Düzenlenmesi 

Hakkında Kanun” ile 1980 yılında hazırlanan “Ticarette Dürüstlüğün Korunması 

Hakkında Kanun” tasarılarının bazı bölümleri tüketicinin korunmasına ayrılmıĢtır 

(Yüksel, 1996:46-47). 

1982 Anayasası “Tüketicinin Korunması” baĢlıklı 172. maddesinde “Devlet 

tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirleri alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu 

giriĢimlerini teĢvik eder” hükmü ile ilk defa tüketicinin korunması konusuna devlet 

güvencesi getirilmiĢtir. Gerek anılan hüküm, gerekse 1987 yılında Avrupa Topluluğuna 
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yapılan tam üyelik baĢvurusundan sonra, topluluk mevzuatına uyum çerçevesinde, 

tüketicinin korunması alanında yürütülen çalıĢmalar hız kazanmıĢtır. 1992 yılından 

sonra ilk kez hem tüketicilerin hem de rekabetin korunması birlikte ele alınarak 7 Aralık 

1994 tarihinde “4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun” ve 23 ġubat 1995 

tarihinde de “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” çıkarılmıĢtır. Bu geliĢmelerin 

yanında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde, 1993 yılında Tüketicinin ve Rekabetin 

Korunması Genel Müdürlüğü’nün kurulması ile bu alanda yapılan çalıĢmaların tek bir 

elden yürütülmesi suretiyle tüketicinin korunması alanında daha hızlı adımlar 

atılmaktadır (Babaoğlan, 2005:28-29).  

3.2.1. Tüketici KuruluĢları 

Türkiye’de tüketicinin korunması amacıyla oluĢturulan kuruluĢlar ikiye 

ayrılmaktadır. Bunlar (Baykan, 2005:47);  

-Tüketiciler tarafından kurulan bağımsız ve özgür kuruluĢlar olan tüketici 

örgütleri ile, 

-Kamu kuruluĢları ve birimleridir.  

3.2.1.1. Tüketici Örgütleri 

Tüketicinin en iyi kendi eliyle ve kendisi tarafından korunabileceği ve bunun için 

bilgilenme, bilinçlenme ve örgütlenme gereği ile karĢı karĢıya bulunduğu bir gerçektir. 

Bu bakımdan tüketici örgütlerinin bu hareketin kökleĢmesi ve geliĢmesinde 

vazgeçilmez bir yeri vardır. Finansal yönden dıĢa bağımlı olmayan bu kuruluĢlar, 

tüketici adına bir baskı unsuru olarak faaliyet gösterirler ve piyasadaki mallar hakkında 

üyelerini aydınlatırlar, eğitirler ve bilinçlendirirler (Deryal, 2004:127). 

Tüketici Örgütleri, tüketiciler tarafından kurulmuĢ bağımsız ve özgür hareket 

eden, temel amaçları tüketicinin korunması ve eğitimi olan sivil toplum kuruluĢlarıdır. 

Ülkemizde gerçek anlamda tüketici örgütlenmeleri 1990’lı yıllardan sonra ortaya 

çıkmıĢ, çeĢitli aktivitelerde de kendini göstermiĢtir (Nazik, 2008:73). 

Tüketici örgütlerinin, tüketicinin sesini, isteklerini ve sorunlarını ilgililere ve 

kamuoyuna duyurma, çeĢitli kurum ve organlarda temsilci bulundurma, tüketicilere 

danıĢmanlık yapma, tüketicilerin haklarını aramak için tüketici mahkemelerine dava 
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açma ve amaçlarına ulaĢmak için gerektiğinde boykot gibi mücadele vasıtalarına 

baĢvurma gibi bazı iĢlevleri bulunmaktadır (Baykan, 2005:53-54). 

Tüketici örgütleri örgütlenme modelleri itibariyle farklılıklar göstermektedir. 

Bunlar Ģu Ģekilde sınıflandırılmaktadır (Hayta, 2007:15): 

-Tüketici Dernekleri 

-Tüketim Kooperatifleri 

-Vakıflar 

Derneklerin karakteristik vasfının kiĢilerin bilgi ve çalıĢmalarının bir amaca 

yönelik ve sürekli olarak birleĢtirilmesi (kiĢi topluluğu), vakıfların karakteristik vasfının 

mal ve hakların belirli ve sürekli bir amaca tahsisi (mal topluluğu), bu kuruluĢların ortak 

vasıflarının ise kâr sağlama dıĢında bir ana amaç gütmeleri olarak tanımlanmaktadır 

(Baykan, 2005:47-48). 

Tüketici derneklerinin ortak özellikleri bağımsız ve serbest sivil toplum 

kuruluĢları olmaları, tüketicilerin hak ve menfaatlerini koruyucu görüĢ, hizmet, öneri ile 

önlemleri sunması ve hiçbir üretici kuruluĢtan yardım almadan üyelerinin bağıĢ ve aidat 

desteği ile etkinliklerini sürdürmesidir (Gökalp, 2004:361). 

Türkiye’de tüketicinin korunması alanında faaliyet gösterdiği bilinen halen 59 

adet dernek bulunmaktadır. Bunlardan bazıları Tüketiciyi Koruma Derneği-

TÜKODER, Tüketici Hakları Derneği-THD, Tüketicileri Koruma Derneği-TÜKDER, 

Tüketici Eğitimi ve YardımlaĢma Derneği-TÜKEYDER, Tüketici Hakları Merkezi-

TÜ-MER, Tüketiciler Birliği v.b. derneklerdir (http://www.tuketici.gov.tr).  

Ayrıca 6 tüketici örgütünün bir araya getirilmesi ile oluĢturulan, 1 adet tüketici 

dernekleri üst kuruluĢu olan Tüketici Dernekleri Federasyonu-TÜDEF kurulmuĢtur 

(Çetin, 2008:32). 

Tüketim Kooperatifleri, özellikle dar ve sabit gelirli tüketicilerin temel tüketim 

mallarına olan ihtiyaçlarını daha uygun koĢullarda sağlamak amacıyla 

oluĢturulmaktadır. Bu kooperatifler iĢyeri kooperatifleri, semt kooperatifleri ve 

sendikalar tarafından organize edilen tüketim kooperatifleri olmak üzere üç ana grupta 

örgütlenmektedir. ĠĢyeri kooperatifleri, iĢyerlerinde veya kamu kuruluĢlarında 
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çalıĢanların kâr amacı gütmeksizin oluĢturdukları kooperatiflerdir. Semt kooperatifleri 

ise 1970’li yılların sonlarında yaygınlaĢmıĢ, ancak 1980’li yıllarda varlıklarını 

sürdüremeyerek dağılmıĢlardır. Sendikalar tarafından organize edilen tüketim 

kooperatifleri ise aynı zamanda iĢyeri kooperatifi olmakla beraber merkezi olarak 

organize edilmeleri ve sendikalardan finansal destek almaları nedeniyle farklıdır. Bütün 

bunlara rağmen bu kooperatifler tüketicilerin korunması açısından etkin bir güç 

olamamıĢlardır (Hayta, 2007:15-16). 

Tüketiciyi korumaya yönelik vakıflar dernekler kadar yaygın olmamakla birlikte, 

Türkiye’de ikisi Ankara’da biri Ġzmir’de olmak üzere toplam üç adet tüketici vakfı 

(Türkiye Tüketicileri Koruma ve Eğitim Vakfı, Tüketici ve Çevre eğitim vakfı ve 

Tüketiciyi Koruma ve Birlik Vakfı) bulunmaktadır. 

3.2.1.2 Tüketicinin Korunmasıyla Ġlgili Kamu KuruluĢları ve Birimleri 

Türkiye’de tüketicinin korunması ile ilgili kuruluĢların baĢında Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığı gelmektedir. Ticaret Bakanlığına bağlı olarak 1970 yılında kurulan 

“Tüketici Sorunları” ġube Müdürlüğü tüketicinin korunması bakımından devlet 

tarafından gerçekleĢtirilen ilk kurumlaĢma giriĢimi olmasına rağmen, personel 

yetersizliği nedeniyle etkin olamamıĢ ve 1974 yılında kapatılmıĢtır. 1993 yılında yine 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı “Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel 

Müdürlüğü” kurulmuĢtur (Aydos, 2009;13-15).  

Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü yanında Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığı bünyesinde “Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlüğü”, “Sanayi 

Genel Müdürlüğü”, “TeĢkilatlandırma Genel Müdürlüğü” ve “Ġçticaret Genel 

Müdürlüğü” gibi birimler ile yine Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı, ilgili ve 

iliĢkili olan TSE, TÜRKAK, KOSGEP gibi kuruluĢlarda tüketicinin yararını, 

çıkarlarını ilgilendiren faaliyetler gerçekleĢtirmektedirler (Baykan, 2005:58). 

Ayrıca Sağlık Bakanlığına, Tarım Bakanlığına ve UlaĢtırma Bakanlığına bağlı 

bazı birimler, Sosyal Güvenlik Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurumu, Hazine MüsteĢarlığına bağlı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu gibi kurumlarda kendi alanlarında, tüketicilerle ilgili çalıĢmaları 

değiĢik yönden yürütmektedirler (Nazik, 2008:75-82). 
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Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf ve Sanatkârlar TeĢekkülleri ve sendikalar da 

çeĢitli düzenlemeler yapmak suretiyle tüketicinin korunması yönünde teĢkilatlanmıĢ 

kesimler olarak gönüllü vazife yapmaktadır. 

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 21 ve 22 nci 

maddesiyle de tüketici sorunlarının tartıĢılması, çözümü ve önerilerin geliĢtirilmesi 

amacıyla tüketici kuruluĢlarına yer verilmiĢtir. Bu kuruluĢlar Tüketici Konseyi ve 

Hakem Heyetleridir. Tüketici Konseyinde tüketici sorunlarının hemen bütün bir 

toplumun sorunları olduğu dikkate alınarak kamu kuruluĢları ile birlikte bütün 

meslek gruplarının yer alması sağlanmıĢtır. Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri ise 

hem mahkemelerin yükünü hafifletmek hem de tarafların zaman kaybını önlemek 

amacıyla satıcılar ve tüketiciler arasında çıkabilecek hukuki uyuĢmazlıkların 

mahkemelere intikalinden önce kamu temsilcisinin baĢkanlığında, satıcı ve tüketici 

örgütlerinden gelen temsilcilerden oluĢmaktadır (Kadıoğlu, 2005:589-591). 

Ayrıca Kanunun 17 nci maddesinde yine tüketicilerin bilgilendirilmesi, 

aydınlatılması ve ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla “Reklam Kurulu” 

oluĢturulmuĢtur. Reklam kurulu ticari reklam ve ilanlarda uyulması gereken ilkeleri 

belirlemek, bu ilkeler çerçevesinde ticari reklam ve ilanları incelemek, bu hükme 

aykırı hareket edenleri cezalandırmak, bu reklamları durdurmak ve düzeltmekle 

görevlidir.  

3.2.2 Türkiye’de Tüketicinin Korunmasına ĠliĢkin Kanuni Düzenlemeler 

Türkiye’de tüketiciler 1990’lı yıllara kadar örgütlü olmadıkları için bugüne 

kadar korunmaları konusunda devlet tarafından yapılan çalıĢmalar belirleyici 

olmuĢtur. Tüketicilerin korunmalarına ve haklarına iliĢkin yüzlerce kanun, tüzük, 

yönetmelik, kararname ve tebliğ çıkmasına karĢın yeterli koruma sağlanamamıĢtır.  

Türkiye’de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nda 1993 yılında Tüketicinin ve 

Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’nün kurulması ile önemli ölçüde gündeme 

gelen tüketicinin korunması hususu, 08.03.1995 tarihinde yayımlanan ve yayımından 

6 ay sonra yürürlüğe giren 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile 

önemli bir ilerleme kaydedilmiĢtir (DPT Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı, 

2001:54). 
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Ülkemizde tüketicinin korunması amacıyla çıkarılan yasal düzenlemelerin 

bazıları Ģunlardır: 

-Ġspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu 

-Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 

-Ticarette TağĢiĢin Men’i Kanunu 

-Ölçüler ve Ayar Kanunu 

-Borçlar Kanunu 

-Türk Ticaret Kanunu 

-Rekabetin Korunması Hakkında Kanun 

-Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gibi toplam 222 adet Kanun, 

Yönetmelik ve Tebliğ bulunmaktadır (http://www.tuketici.gov.tr). 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

HALKLA ĠLĠġKĠLER 

1. HALKLA ĠLĠġKĠLER KAVRAMI 

Halkla iliĢkiler, “halk” ve “iliĢki” kavramlarından oluĢmaktadır. Halk, 

Fransızca “Publique” Ġngilizce “Public” kelimelerinin Türkçeye çevrilmesinden 

gelmektedir (Budak ve Budak, 1998:9). Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğü 

“halk”ı; bir ulusu oluĢturan insan topluluğu, aynı ülkede oturan ve ortak çıkarlarla 

birbirlerine bağlı olan kiĢilerin tümü olarak tanımlamaktadır. Aynı sözlükde “iliĢki” 

ise; iki Ģey arasındaki karĢılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas olarak tanımlanmaktadır 

(http://tdkterim.gov.tr). 

 Halk sözcüğü öz bir deyiĢle, aynı coğrafya parçası üzerinde yaĢayan insanların 

tümünü ifade etmektedir (Kalender, 2008:11-12). Ancak bu tanımlama halkla 

iliĢkiler açısından kullanıĢlı bulunmamakla birlikte daha özel bir tanımlamanın 

yapılmasını da gerektirmektedir. Kalender’ e (2008:13) göre halkla iliĢkiler açısından 

halk kavramı, “kuruluĢun iletiĢim ve iliĢkisini geliĢtirmeye çalıĢtığı kiĢi veya 

kurumların politika ve eylemlerinden etkilenen ve aynı zamanda kiĢi veya kuruluĢları 

etkileyen, ortak çıkar ve birliktelik duygusuna sahip kiĢi veya gruplar” olmaktadır.  

ĠliĢki kavramı, halkla iliĢkiler açısından ele alındığında en azından iki tarafı 

içeren, belirli amaçları olan faaliyetler için kurulup yürütülen, geçici veya sürekli 

olabilen, gerektiğinde tekrarlanıp desteklenebilen çeĢitli yoğunluktaki duygu, 

düĢünce, tutum ve inanç taĢıyan bağı anlatmaktadır. ĠliĢki aynı zamanda, bir 

faaliyetin içeriği olmaktadır (Erdoğan, 2006:16). Hedef kitle ile kurulan iletiĢim 

halkla iliĢkilerin iliĢki boyutunu oluĢturmaktadır. Halkla iliĢkilerdeki iliĢkide, 

karĢılıklılık ve süreklilik mecburiyeti bulunmaktadır.      

Halkla iliĢkiler 2O. Yüz yılın bir fenomeni olarak görülmekle birlikte, gerçekte 

kamuoyunun her dönemde yönetim tarafından dikkate alınması gereken bir güç 

olması nedeniyle, tarihin çok eski dönemlerine kadar uzanan bir geçmiĢe sahiptir 

(Peltekoğlu, 2004: 66). 

Halkla iliĢkiler uygulamasının geliĢimi belirli evrelerden geçmiĢ 

bulunmaktadır. Bu evrelerin içinde en çok dikkat çekenler kuĢkusuz Yirminci 
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yüzyılda ve özellikle Amerika BirleĢik Devletlerinde ortaya çıkan geliĢmeler ve 

değiĢikliklerdir (Kazancı, 1982:3). 

Halkla iliĢkilerin gerçek ve uygulayıcı öncüsü 20.yüzyılın baĢında ünlü 

gazeteci Ivy Lee olmuĢtur. Ġlk halkla iliĢkiler bürosunu kuran Ivy Lee’nin yapmıĢ 

olduğu en önemli halkla iliĢkiler uygulamaları Antrasit kömür grevi, Pennsylvania 

demir yolu ve Rockefeller’a yaptığı danıĢmanlıktır. (Peltekoğlu, 2004:75). 

1929 yılında ABD’de yaĢanan ekonomik krizin olumsuz sürecini aĢmak ve 

halkın güvenini kazanmak için Halkla ĠliĢkiler çalıĢmalarına hız verilerek kurallar 

oluĢturulmuĢtur (Bıçakcı, 1998:124). 

II.Dünya SavaĢından önemi daha iyi anlaĢılan halkla iliĢkiler ABD’de 

büsbütün yaygınlaĢarak, 5000’e kadar kuruluĢun önemli birer halkla iliĢkiler 

servisine sahip olduğu, 1200’den fazla özel halkla iliĢkiler bürosu kurulduğu 

saptanmıĢtır. 1940’dan sonra Kanada’ya geçen halkla iliĢkiler olgusu, orada hızla 

geliĢerek Fransa, Ġngiltere, Hollanda, Norveç, Ġtalya ve diğer batı ülkelerine 1950’li 

yıllarda yayılmaya baĢlamıĢtır (Sabuncuoğlu, 2008:10-11). 

Türkiye’de ise Cumhuriyet’ten sonra devletin öncülüğünde geliĢen halkla 

iliĢkiler etkinliklerinden en önemlileri, 1920 yılında kurulan Anadolu Ajansı, 

Hakimiyet-i Milliye Gazetesi, Türk Tarih ve Türk Dil Kurumudur.1960 yılından 

sonra kamu kuruluĢlarında bağımsız birimler olarak farklı isimlerle sürdürülen halkla 

iliĢkiler çalıĢmaları yaygınlık kazanmıĢtır (Bıçakçı, 1998:125). 

1961 yılında Devlet Planlama TeĢkilatı içerisinde “Yayın ve Temsil ġubesi” 

kuruldu. 1962 yılında yapılan Mehtap (Merkezi Hükümet TeĢkilatı AraĢtırma) 

projesinde halkla iliĢkiler konusuna geniĢ yer verildi. Bu projede, devlet sektörünün 

her kademesinde yürütülen çalıĢmalar esnasında halkla yakınlaĢmanın faydaları 

belirtilerek Ģöyle deniliyordu. "Devlet kuruluĢlarının her kademesindeki çalıĢmalarda 

ve kararların alınmasında halkla yakın iliĢki sağlamak zorunludur” denilmektedir 

(Tortop, 1993:21). 

Özel sektör kuruluĢlarımızda bilinçli ve sistemli halkla iliĢkiler çalıĢmaları 

ancak 1970'li yıllarda çeĢitli bankalarda halkla iliĢkiler birimleri oluĢturularak 

baĢlamıĢtır 
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Türkiye’de halkla iliĢkiler eğitimi, ilk olarak 1966’da Ankara Üniversitesi- 

Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne bağlı Basın-Yayın Yüksek Okulu’nda verilmeye 

baĢlandı. Bunu diğer Üniversiteler izlemiĢ olup, daha sonra dört yıllık Gazetecilik 

halkla iliĢkiler Yüksekokulları ve EskiĢehir Ġktisadi ve Ticari Ġlimler Akademisi 

bünyesinde ĠletiĢim Bilimleri Fakültesi faaliyete geçmiĢtir. (Seçim, 1994:44-45). 

1991 yılında ise halkla iliĢkiler eğitimi veren kurumlar olan Basın Yayın Yüksek 

Okulları ĠletiĢim Fakültelerine dönüĢtürülmüĢtür. 

Ġlk Halkla ĠliĢkiler Derneği 1972 yılında kurulurken ilk halkla iliĢkiler Ģirketi 

de Alaaddin Asna tarafından 1974 yılında kurulmuĢtur (Aydede, 2002:24). 

Kamu yönetimi sisteminde en kapsamlı çalıĢma kısa adı "KAYA" olan Kamu 

Yönetimi AraĢtırma Projesidir. Söz konusu proje 1991 yılında tamamlanıp 

yayınlanmıĢtır. Projenin genel raporunda, halkla iliĢkiler hizmetlerinde merkezi 

düzeyde koordinasyonu sağlamak üzere Basın ve Enformasyon Genel 

Müdürlüğünün, Devlet Enformasyon Bakanlığına dönüĢtürülmesi kamu sektöründe 

halkla iliĢkiler uzman ve yardımcılığı kadroları oluĢturularak yeni istihdam alanları 

yaratılması ifade edilmiĢtir (Fidan, 2008:70). 

Kamunun vatandaĢlarla olan iliĢkilerini geliĢtirmek, onlardan gelebilecek istek, 

talep ve Ģikâyetleri öğrenebilmek amacıyla 2000’li yılların baĢlarında kısa adı 

BĠMER olan BaĢbakanlık ĠletiĢim Merkezi hayata geçirilmiĢtir. 

Bugün ülkemizin üniversitelerinden hastanelere, özel ve kamusal tüm 

örgütlerde halkla iliĢkiler uzmanları istihdam edilmektedir. Kitle iletiĢim araçları 

yaygınlaĢtıkça ve herkesin düĢündüğünü söyleyebildiği demokratikleĢme eğilimleri 

arttıkça halkla iliĢkiler giderek önemi fazlalaĢan bir iĢlev haline gelmektedir (Budak 

ve Budak, 1998:58) 

1.1. Halkla ĠliĢkilerin Tanımı 

Birden fazla bilim dalı ile beslenen, bu bilimlerin verileriyle senteze ulaĢan 

halkla iliĢkilerin tanımı hakkında, günümüze kadar tam bir görüĢ birliği 

sağlanamamıĢtır. Ortaya çıkan bu durum ise, halkla iliĢkilerin sosyal bilimlerin alt 

dalları içinde yorumlanmasına neden olmuĢtur (Peltekoğlu, 2004:1). 
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Halkla iliĢkilerin diğer sanat ve bilim dalları ile olan iç içeliği, farklı farklı 

alanlarda uygulanabilir olması halkla iliĢkiler adına yeni tanımlamaların yapılmasına 

neden olurken; tek bir halkla iliĢkiler tanımının yapılmasını ise engellemektedir.  

Halkla iliĢkiler tanımlarında yaĢanan karmaĢa Foundation for Public Relations 

Research and Education’ı geniĢ çaplı bir araĢtırma yapmaya yöneltmiĢ, kavramının 

çevresel faktörler ve yaĢanan değiĢimlerden nasıl etkilendiğini ortaya koymaya 

zorlamıĢtır. 65 uzmanın görev aldığı araĢtırmada 472 farklı halkla iliĢkiler tanımı 

analiz edilmiĢ ve nihayetinde ortak bir tanım çıkartılmaya çalıĢılmıĢtır. Buna göre 

halkla iliĢkiler, "bir iĢletme ile hedef kitle arasında karĢılıklı iletiĢimi, anlayıĢı 

oluĢturmaya ve sürdürmeye yardımcı olan ayrıcalıklı bir yönetim görevidir" 

(Peltekoğlu, 2004:2). 

Halkla iliĢkiler ile ilgili yapılan diğer tanımlamalardan bazıları Ģöyle 

sıralanabilmektedir: 

''Halkla iliĢkiler, halkın ve kamunun ilgisini çekmek, onu harekete geçirmek ve 

istenilen yola yöneltmektir" (Tortop, 1998:4). 

"Halkla iliĢkiler, özel veya tüzel kiĢilerin belirtilmiĢ kitlelerle dürüst ve sağlam 

bağlar kurup geliĢtirerek onları olumlu inanç ve eylemlere yöneltmesi, tepkileri 

değerlendirerek tutumuna yön vermesi, böylece karĢılıklı yarar sağlayan iliĢkiler 

sürdürme yolundaki planlı çabaları kapsayan bir yöneticilik sanatıdır" (Asna, 

2006:23). 

"Halkla iliĢkiler, yalnızca bilgi vermek için yürütülen bir çalıĢma değil, 

yönetim-halk iliĢkisini iyileĢtirmeye yönelik, temelinde iletiĢimin yattığı bir 

etkileĢim çalıĢmasıdır" (Kazancı, 1999:59). 

“Halkla iliĢkiler, kuruluĢların olumlu bir imaja sahip olmaları için gerekli 

tanıtım politikasının saptanması, kuruluĢların bu doğrultuda yönlendirilmesi, bilgi 

akıĢının sağlanması ve bu bilgi akıĢının gerekli etkinliği kazanarak amaçlanan 

sonuca ulaĢması için yapılan planlı faaliyetlerdir” (Paksoy, 1999:24). 

Uluslararası Halkla ĠliĢkiler Birliği’nin (IPRA’nın) yaptığı tanıma göre ise 

halkla iliĢkiler, bir kuruluĢ ya da iĢletmeyi müĢterilere, çalıĢanlara, bağlı olduğu yada 

olacağı kiĢilere dürüstlük, inandırıcılık ve güvenilirlik ilkelerini kullanarak 
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benimsetme, onların anlayıĢ, sempati ve desteklerini elde etme amacı taĢıyan sürekli 

ve örgütlenmiĢ bir yönetim fonksiyonudur (Aydede, 2002:177). 

1.2. Halkla ĠliĢkilerin Özellikleri 

Halkla iliĢkilerin daha iyi anlaĢılabilmesi için bir takım özelliklerinin de 

bilinmesi gerekmektedir, söz konusu bu özellikler Asna’ya (2006:10-15) göre Ģöyle 

sıralanmaktadır: 

-Halkla iliĢkiler, yönetimin felsefesi, bu felsefenin yürütülen politika ve 

eylemlerle görüntülenmesi, bir yönetim fonksiyonu ve karĢılıklı anlayıĢ ve iyi niyetin 

sağlanması için, kamuoyu ile haberleĢme yöntemlerinden yararlanılarak bu 

felsefenin, politikanın, uygulamanın ve eylemlerin açıklanmasıdır. 

-Halkla iliĢkiler çağdaĢ yöneticilik anlayıĢının temel öğesidir. Bu durum, 

öncelikle yöneticilerin sorumluluk duygusu içinde hareket etmesini ve halkla olumlu 

iliĢkiler kurmasını gerektirir. 

-Kamu kuruluĢlarındaki geliĢimin özel kesimi etkilemesi yöneticilik 

anlayıĢında halkın yararını ön plana çıkartan bir yönetim felsefesinin 

gerçekleĢmesine neden olmuĢtur. 

-Halkla iliĢkiler, özel veya kamu kuruluĢlarının faydalı çalıĢmalar yapması 

yanında, bu konuda yaptığı çalıĢmaları duyurması gibi iki aĢamalı bir fonksiyonuda 

kapsar. 

-Yirminci yüzyıl sosyal ve ekonomik geliĢmelerin etkisi ile halkla iliĢkiler 

yaygınlaĢan bir meslek dalı haline gelmiĢtir. 

-Halkla iliĢkilerin geliĢimi, klasik çerçevesini kırarak yeni alanlarda 

kullanılmaya baĢlanmıĢtır. ġirketlerdeki sorunlar, pazarlama iletiĢimi, hükümet 

iliĢkileri, tüketici iliĢkileri, çevre sağlığı gibi diğer alanlar. 

1.3. Halkla ĠliĢkilerin Amaçları 

Halkla iliĢkilerin amacı halkı, bir baĢka deyiĢle kamuoyunu Ģu ya da bu konuda 

etkilemek, ele alacağı konuda onun desteğini ve güvenini kazanmaktır (Asna, 

2006:37). 
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Erdoğan’a (2005:363) göre ise; halkla iliĢkilerin asıl amacı iknadır. Bu ikna 

sorunsalı halkla iliĢkilerde en basit görünen faaliyetten en karmaĢık olanına kadar 

hepsini kapsamaktadır ve iliĢki yönetimini içermektedir. Kısaca maddeler halinde 

özetlenecek olursa (Tortop, 1993:10):   

-Halkla iliĢkiler, halkı aydınlatmak ve onlara çalıĢmaları benimsetmek,  

-Halkın yönetimle olan iliĢkilerinde, iĢlerini kolaylaĢtırmak, 

-Halkta yönetime karĢı olumlu davranıĢlar yaratmak, 

-Kararların isabet derecesini arttırmak için halktan bilgi almak, 

-Kanun ve nizamlara uyulmasını sağlamak için bunlar hakkında halka 

aydınlatıcı bilgi vermek (Trafik kuralları, yasaklar, tüketici hakları), 

-Halkla iĢbirliği sağlayarak hizmetlerin daha çabuk ve kolay görülmesini 

sağlamak, 

-Halkın dilek, istek, tavsiye, telkin ve Ģikayetlerinden yapılan çalıĢmalarda, 

hazırlanan yasa, tüzük ve diğer tasarılardan yararlanmak, aksaklıkların giderilmesi 

için yapılan çalıĢmalarda bunları değerlendirmek, 

-Özel ve kamu yararlarına cevap vermeye çalıĢmak ve herkese hürmet ederek 

sosyal sorumluluk duygusu yaratmak amaçlarını taĢımak, olarak sıralanabilmektedir. 

1.4. Halkla ĠliĢkilerin Temel Ġlkeleri 

Halkla ĠliĢkileri meslek edinenlerin uyması gereken bazı ilkeler vardır. Bu 

ilkeler, özünde meslek saygınlığını sağlamaya ve korumaya yönelik ilkelerdir (ĠĢçi, 

1997:99). Söz konusu ilkeler Ģöyle sıralanabilir: 

-Ġki yönlü iliĢki: Halkla iliĢkiler iki yönlü iliĢkiyi gerekli kılar. Bir taraftan 

bilinçli bir halkla iliĢkiler kampanyası ile kamuoyuna gerekli ve yeterli bilgiler 

sunarak onun ilgi ve desteği kazanılırken, diğer taraftan halkın iĢletmelerden 

beklentileri ve tepkileri anlaĢılmaya çalıĢılmaktadır (Sabuncuoğlu, 2008:73). 

-Doğru bilgi verme: Dürüstlük ilkesi halkla iliĢkilerin olmazsa olmaz 

koĢuludur. Halkla iliĢkiler görevlileri, uygulamalarının dürüstlüğüne ve yararına 
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herkesten önce kendileri inanmak zorundadırlar. Bu nedenle de gerçekleri bütün 

açıklığıyla kamuoyuna açıklamaları gerekmektedir (Geçikli, 2008:19). 

-Yineleme ve Süreklilik: Halkla iliĢkilerin olumlu sonuçlar vermesi için, 

önemli mesajların birkaç kez yinelenmesi gerekmektedir. Böylece mesajla sık sık 

karĢılaĢan hedefin verileni bir daha unutmayacak biçimde belleğine yerleĢtirmesi 

sağlanmaktadır (Geçikli, 2008:20).     

-Sabırlı ÇalıĢmak: Halkla iliĢkiler devamlı olan ve sabır ile çalıĢmak isteyen bir 

eylemdir. Çünkü birkaç günde saygı, sevgi ve nüfuz kazanılamaz (Sabuncuoğlu, 

2008:75). 

-Açıklık: Halkla iliĢkiler konusunda titizlikle uygulanması gereken ilkelerden 

biride açıklık ilkesidir. Kuruma iliĢkin bilgiler hedef kitleye çekinmeden ve 

gerçekleri gizlemeden iletilmeli ve tanıtılmalıdır (Sabuncuoğlu, 2008:76). 

-Sorumluluk: Halkla iliĢkiler uygulayıcılarının insan haklarına, yasalara ve 

içinde yaĢadıkları toplumun örf ve adetlerine uygun Ģekilde davranmaları 

amaçlanmakta; gayri ahlaki, gayri kanuni tutum ve davranıĢlarının kurum ile kendi 

meslektaĢlarına zarar verebileceği bilincini yerleĢtirmektir (Seçim, 1994:56). 

2. HALKLA ĠLĠġKĠLER SÜREÇLERĠ 

Bir halkla iliĢkiler kampanyası, araĢtırma, planlama, aksiyon/uygulama, 

iletiĢim ile sonuçların değerlendirilmesinden oluĢan süreci mutlaka yaĢamalı, bu 

süreç içinde amaçlar belirlenerek strateji ve taktikler geliĢtirilmelidir (Peltekoğlu, 

2004:148). 

Halkla ĠliĢkilerin ilk aĢaması araĢtırma aĢamasıdır. Basit olarak tanımlanacak 

olunursa, araĢtırma, kontrollü, nesnel ve sistemli bir biçimde bilgilerin toplanması ve 

bunların tanımlama ve anlama amacı ile yürütülmüĢ iĢlemlerdir (Broom ve 

Dozier’den aktaran Yayınoğlu, 2007:149). AraĢtırma aĢamasında, hedef kitleyi iyi 

tanımak gerekir. Hedef kitleyi, mevcut durumu ve beklentileriyle resmetmek ve bu 

konudaki isabet, daha sonraki çalıĢmaları etkiler. Bilgiler doğru ve geçerli olmalıdır. 

Bu bilgiler iĢletmenin iĢine yaramalı, amacı yakalamayı kolaylaĢtırmalıdır. Toplanan 

bilgi nedenli doğru ise sonuç o kadar doğru olur. "Halkla iliĢkiler çalıĢmasında hedef 

olarak ele aldığımız kitlenin özellikleri, eğilimleri, görüĢ ve düĢünceleri 
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bilinmedikçe, hazırlanacak program giyecek insanı görmeden çalıĢan terzinin diktiği 

elbiseye benzer, bol ya da dar gelir" (Asna, 2008:96). 

AraĢtırma aĢaması’nda ilk önemli konu, sorunu belirli olarak ortaya koymaktır. 

Ġkinci önemli konu, araĢtırmada kullanılan ölçü araçlarının ne derece güvenilir 

olduğunun bilinmesinin gerekliliğidir. AraĢtırmada güvenilirlik derecesini bildiğimiz 

soru kâğıtları, denemeler, telefonla ya da yüz-yüze soru-cevap görüĢmeleri gibi ölçü 

araçlarının en verimli biçimde kullanılması diğer önemli bir konudur (Asna, 

2008:97). 

AraĢtırma aĢamasında, üç bilimsel araĢtırma yönteminden bahsedebiliriz 

(Sabuncuoğlu, 2008:128). 

-Kaynak Taraması 

Kurumun kendisi ve çevresiyle ilgili basın ve yayında çıkan çeĢitli haberler 

taranır. Kuruma gelen yazılar, Ģikâyetler, öneriler ve yapılan görüĢmelerden elde 

edilen sonuçlar toplanır. Gazete ve dergiler araĢtırılır. 

-SoruĢturma 

Halkla ĠĢlikler uzmanlarının ilgili kiĢilerle yüz yüze görüĢme yapması ve belirli 

konularda bilgi alması demektir. Fakat kiĢisel görüĢme ve soruĢturmalar hem zor, 

hem de zaman alıcıdır. Bu nedenle bölgesel ya da kota örneklemesine gidilerek o 

grubu temsil edebilecek kiĢilerle iliĢki kurulmaya çalıĢılır. 

-Anket Yöntemi 

Anket yöntemi, halkla iliĢkiler uzmanları tarafından hazırlanan soru dizisinden 

oluĢur ve ayrıntılı, derinliğine bilgi elde edilmesi amaçlanır. Anket genellikle yazılı 

yapılır.  

Halkla ĠliĢkilerin ikinci aĢaması planlama aĢamasıdır. Planlama geleceğe 

iliĢkin kararların önceden alınması demektir. Bu aĢamada halkla iliĢkiler konusunda 

ne yapılmak isteniyor, nasıl yapılacak, ne zaman yapılmalı, kimlere dönük bir 

kampanya ve kimler tarafından yürütülecek gibi soruların yanıtlarının aranması 

planlama çalıĢmasının bir sürecidir. Bu süreçler daha açık Ģekliyle durum 

değerlendirmesi, amaçların tanımı, hedef kitlenin tanımı, iletiĢim araçları ve 
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tekniklerin seçimi ile bütçeleme olarak sıralanmaktadır  (Sabuncuoğlu, 2008:129-

133). 

“Uygulama aĢaması”nda etkin ve baĢarılı olabilmek için kaynak, alıcı ve 

mesajdan oluĢan üç temel unsurun her birinde etkili olabilmek gerekmektedir. 

Kaynak konu hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmalı, alıcının gözünde güvenilir 

olmalı, gönderen mesajı hedefin anlayacağı biçimde kodlamalı, mesajı alıcıya 

ulaĢtıracak kanalları seçmeli, hedef kitleye ulaĢması ve etkileyebilmesi için mesajın 

alıcının dikkatini çekmeli, alternatifler arasında kalan kiĢiye uygun seçenekler 

sunmalı ve alıcıyı motive etmelidir (Peltekoğlu, 2004: 158). 

Halkla iliĢkiler kampanyasının dördüncü aĢaması değerlendirme aĢamasıdır. 

Değerlendirme aĢamasında bir Ģeyleri kanıtlamak için değil, neyin nasıl olduğunu 

öğrenmek için yararlanılır (Peltekoğlu, 2004: 160). 

3. HALKLA ĠLĠġKĠLERĠN ARAÇLARI 

Halkla iliĢkilerin araçları, mesajları hedef kitleye iletmeye yarayan hemen her 

türden yazılı, basılı, görsel, iĢitsel, yüzyüze ve online araçlardan oluĢmaktadır. Kitle 

haberleĢme araçları denilen televizyon, radyo, sinema, gazete, dergi ile görsel 

araçlardan sergiler; basılı araçlardan broĢür, bülten, kitap vs. bunların en 

önemlileridir. Bu araçlar, seçilen hedef kitleye göre değiĢiklik göstermektedir. 

Mesajların iletilmesinde hangi aracın kullanılması gerektiği hedef kitlenin 

büyüklüğüne, eğitim durumuna, gelir seviyesine, bulunulan bölgeye, cinsiyet 

özelliklerine ve kültür yapısına göre belirlenmektedir. Yüksek eğitimli kitle için daha 

çok kitap, gazete, dergi, konferans, internet gibi araçların kullanılması tercih 

edilirken, düĢük eğitimliler için televizyon, radyo gibi araçlar kullanılmaktadır 

(Asna, 1993: 116). Küçük ölçekli hedef kitle için daha çok broĢür, ilan panosu ve 

yüzyüze etkinlikler kullanılırken, geniĢ kitleler için televizyon, gazete gibi kitle 

iletiĢim araçları kullanılmaktadır.  

3.1 Basılı ve Yazılı Araçlar 

Basılı ve yazılı araçlar, halkla iliĢkilerin en çok faydalandığı araçların baĢında 

gelmektedir. Gazete, dergi, broĢür, kitap, el kitapçığı, afiĢ, ilan tahtası, bülten, yıllık 

ve diğer yazılı araçlar bu türden araçlardandır. 
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3.1.1. Gazete 

Matbaanın icadıyla birlikte, basında ilerlemeler olmuĢ ve bu durum okuma 

alıĢkanlığının kitlelere yayılmasını sağlamıĢtır. Yazılı basın okuma alıĢkanlığının 

yüksek olduğu yerlerde son derece etkilidir. Bu yüzden faaliyet alanını geniĢletmek 

isteyen firmalar, basınla çok iyi iliĢkiler kurmak zorundadırlar (Budak ve Budak, 

1998: 169). 

Haberin ve mesajın geniĢ hedef kitlelere hızlı Ģekilde ulaĢmasında önemli 

araçlardan birisi olan gazeteler (Tortop, 1993:62); günlük, haftalık, aylık; yerel, 

bölgesel veya ulusal olarak yayınlanmaktadır. ĠĢledikleri konulara, ağırlık verdikleri 

sorunlara yönelik sınıflandırması yapılmaktadır. Bu nedenle de her gazetenin belli bir 

kategori içinde kalan okuyucu kitlesi bulunmaktadır (Kazancı, 1982:147). Örneğin 

fikir gazeteleri eğitimlilere, spor gazeteleri gençlere, ekonomi gazeteleri iĢ 

çevrelerine, magazin gazeteleri genç kız ve kadınlara hitap ederler.  

Gazetelerin diğer iletiĢim araçlarına göre bir takım avantajları vardır. 

Televizyon ve radyoya göre daha detaylı bilgiyi sunabilmesi, taĢınabilmesi, 

saklanabilmesi, gerektiğinde kesilip rapora yapıĢtırılabilmesi (küpürlenebilmesi), 

kahvehane ve bekleme salonlarında bulundurularak gün içinde veya diğer günlerde 

değiĢik kiĢiler tarafından tekrar tekrar okunabilmesi (Geçikli, 2008:104-105), kitlesel 

hareketlerin baĢlatılıp, geliĢtirilmesinde büyük rol oynaması (Budak ve Budak, 

1998:170), istenildiği zaman istenilen sürede okunabilmesi ile farklı fikir ve dünya 

görüĢüne sahip yazarlara aynı anda yer verebilmesi belli baĢlı avantajlarını 

oluĢturmaktadır. 

Kurum dıĢında yayınlanan gazeteler yanında birde kurumun kendi yayınlamıĢ 

olduğu kuruluĢ gazeteleri vardır (Geçikli, 2008:115). Bunlar bültenlerden daha 

komplex yapıdadır ve genellikle biçimsel olarak günlük gazetelere benzemektedirler. 

Yayınlanmaları kolay ve dergiye oranla daha ekonomik, periyodik haberlere 

gereksinim duyulduğu ve daha seyrek yayımlanan dergileri desteklemek gerektiği 

zaman uygun iletiĢim yöntemi olarak kullanılmaktadır (Peltekoğlu, 2004:240).  
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3.1.2. Dergi 

Gazetelerin halkla iliĢkiler aracı olarak sahip oldukları özellikler aynen dergiler 

için de geçerlidir. Dergilerin de niteliklerine göre farklı okuyucu kitleleri vardır. 

Tümüyle gençlik sorunlarına eğileninden, modaya, siyasete, ekonomiye, spora, iĢ 

hayatına, sağlığa ve ev kadınlarına hitap edenlerine kadar çok çeĢitli dergiler 

bulunmaktadır (Kazancı, 1982:152). Bu ihtisaslaĢma ise halkla iliĢkiler uzmanına, 

özel kitlelere hitap etmede önemli bir kolaylık oluĢturmaktadır.  

En fazla haftada bir yayınlanan dergiler (Kazancı, 1982:152), haftalık, onbeĢ 

günlük, aylık gibi belirli aralıklarla çıkmakta ve okuyucu kitlesi gazetelere göre daha 

özel niteliklere sahip olmaktadır (Budak ve Budak, 1998:177).  

Ġçeriğine göre konuya ilgi duyan kiĢilerin takip ettiği süreli yayınlardır ve içeriği 

belirli konulardan oluĢmaktadır. Gazetelerde haber Ģeklinde ya da bir röportaj 

Ģeklinde verilen konular dergilerde daha derinlemesine, daha uzman kiĢiler tarafından, 

sayfa sıkıntısı yaĢanmadan anlatılma fırsatı bulabilmektedir. 

Ulusal dergiler yanında kuruluĢların kendileri tarafından yayınlanan dergilerde 

bulunmaktadır. Bunlar içeriğinde daha çok kuruluĢun faaliyet ve ilgi alanlarına yer 

verirken, konuyla ilgili makale ve yorumları da içermektedir. Fotoğraf ve diğer basılı 

materyalle bolca desteklenen dergilerin maliyeti diğer kuruluĢ yayınlarına göre 

yüksek olmakla birlikte, iyi planlanan, stratejisi dikkatlice belirlenen bir dergi de o 

oranda etkin iletiĢim aracı olabilmektedir (Peltekoğlu, 2004:241). 

3.1.3. BroĢür 

BroĢür, iliĢki kurulan kitlelerin çeĢitli konular üzerinde aydınlatılması için 

etkili bir araçtır. Genellikle az sayfalı, ufak bir dergi boyutunda basılan bir tanıtma 

aracıdır. Daha çok 8 sayfa ile 16 sayfa arasında ve önemli özelliği bol resimli 

oluĢudur (Asna, 1993: 118). BroĢürler, genel ve özel amaçlı olarak tasarlanabilirler. 

Genel amaçlı broĢürler, iĢletme için olumlu imaj yaratmaya yönelik iĢletmenin 

tarihçesi, uğraĢı konusu gibi genel konuları çarpıcı bir biçimde iĢleyecek Ģekilde 

hazırlanır. 



 29 

Özel amaçlı broĢürler ise, belirlenmiĢ bir hedef kitleye yönelik olarak 

iĢletmenin ticaret hacmi, üretim teknolojisi, yeni ürün çeĢitleri gibi daha özel 

konularda bilgi vermeyi amaçlar (Gürgen, 1994: 58). 

Halkla iliĢkiler çalıĢmalarında çok sık kullanılan broĢürlerin, ilgi çekici 

olabilmesi için, yazıların, fotoğraf, resim, kroki ve harita gibi görsel malzemeler ile 

birlikte çarpıcı bir grafik tasarım içinde sunulması gerekir. Dağıtımları elden 

yapılabildiği gibi posta ile de gönderilebilmektedir (Gürgen, 1994: 59) . 

3.1.4. Kitap 

Halkla iliĢkilerin basılı araçlarından bir taneside kitaplardır. KuruluĢun yıl 

dönümlerinde ve onuncu, yirminci, ellinci kuruluĢ yıldönümü gibi özel yıllarda 

kuruluĢun tarihçesi, faaliyetleri, kurucuların hayat hikayelerini anlatan kitaplar 

basılabileceği gibi, kuruluĢun doğumundan itibaren geliĢmesini anlatan kitaplarda 

yayınlanabilmektedir. Örneğin; Vehbi Koç’un “Hayat Hikayem”, Selçuk YaĢar’ın 

ülke sorunlarına iliĢkin dizi kitapları, Sakıp Sabancı’nın hayat hikayesi bu tür 

kitaplardandır. Halkın Ģirkete sempatisinin, yöneticilere duyduğu sempati ile doğru 

orantılı olduğunu bilen halkla iliĢkilerciler, hedef kitle ile iletiĢim kurmada bu araçtan 

daha fazla yararlanmaya baĢlamıĢlardır (Budak ve Budak, 1998:176).  

3.1.5. El Kitapçığı 

BroĢürler bir formadan (16 sayfa) çok sayfadan oluĢuyorsa ve resimden ziyade, 

yazıya önem verilerek kitap ağırlığı ile sunulmuĢsa, el kitabı adını almaktadır (Asna, 

2006:141). El kitapları, kurumun uğraĢ alanları ile ilgili konular, yeni projeler, 

karĢılaĢılan sorunlara iliĢkin bilgilerin yer aldığı ve resimden çok yazıya ağırlık 

verilerek düzenlenen yayınlardır.  

El kitapları, her an baĢvurulabilecek bir kaynak olma özelliği nedeniyle öz bir 

Ģekilde, herkesin anlayacağı dille yazılmalıdır (Gürgen, 1994: 59). 

3.1.6. AfiĢ  

AfiĢ, geniĢ kitlelere öz anlatımla belirli mesajlar gönderilmek zorunda 

kalındığında kullanılan halkla iliĢkiler araçlarından birisidir (Kazancı, 1982:153). 

AfiĢler kim olduğunu bilmediğimiz kiĢilerle de haberleĢmemizi, daha doğrusu cevap 



 30 

almadan onlara ulaĢmamızı sağlar. Adreslerini bilmediğimiz kiĢilerle mektup, bülten, 

yıllık gibi yazılı-basılı araçlarla iletiĢim kurmamız mümkün olmazken, afiĢler onlarla 

iliĢki kurabilmemizi sağlayan haberleĢme araçlarından birisidir (Asna, 1993:122).  

AfiĢlerin tasarımında mümkün olduğunca yazıya az yer verilirken, buna karĢılık 

çarpıcı biçimde düzenlenmiĢ Ģekil ve resimlere daha fazla yer verilmelidir. AfiĢler, 

pano, cam, direk vb. sabit yerlere asılabildiği gibi otobüs, minibüs, tramvay gibi 

gezici araçlara da asılabilmektedir.  

3.1.7. Bülten 

Daha çok kurum içi hedef kitleye yönelik olarak yayınlanan bültenler, kurumun 

çalıĢmalarından, ilgili kiĢi ve grupları bilgilendirmek amacıyla, belirli zamanlarda 

yayınlanan çok sayfalı mektuplardır. Bunlar kurum dıĢında bulunan hedef kitlelere 

elden ya da posta ile gönderilebildiği gibi kurum içinde ise, çoğaltılarak duyuru 

panolarına asılmaktadır. Bu sayede çalıĢanların kendileri ve kurumlarıyla ilgili 

haberleri ve yapılan çalıĢmaları, alınan karları birinci ağızdan öğrenmelerine yardımcı 

olunmaktadır. Bültende çekici, renkli bir kapak, içindekileri gösteren bir bölüm ve 

kuruma iliĢkin haber, resim, fotoğraf ve yazılar bulunur (Gürgen, 1994:60). 

3.1.8. Yıllık 

Yıllık, kuruluĢun bir yıl içinde gerçekleĢtirmiĢ olduğu çalıĢmaları ve kuruluĢla 

ilgili ansiklopedik bilgileri veren yayın türüdür. Yıllıklar kurumun iç ve dıĢ hedef 

kitlesindeki kiĢilere ücretsiz gönderilebileceği gibi tüm okuyucular için ücretli 

satılabilen halkla iliĢkiler aracıdır (Kazancı, 1982:153).   

3.1.9. Diğer yazılı Araçlar 

Halkla iliĢkilerin yazılı araçlarından birisi pankartlardır. Pankartlar daha çok 

dükkan vitrinlerine, otel gibi kapalı mekanlara, ilan tahtaları gibi yerlere konulan 

duyuru kartları olmaktadır. “AfiĢet”de denilen ve genellikle 25x35 cm. boyutlarda 

olan bu kartlarda büyük puntolu harflerle yazılmıĢ mesajlar bulunur (Kazancı, 

1982:154). Üzerindeki yazıdan baĢka hiçbir özelliği olmayan pankartlarda ilginç 

karakteli harfler dikkati çekecek ve kolay okunmayı sağlayacak araçlardır (Asna, 

2006:147).  
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Bunların haricinde sokaklarda ve alıĢveriĢ merkezlerinde, insanların sık gelip 

geçtiği iĢlek yerlere asılan 3-5 mt. uzunluğundaki bez pankartlarda bulunmaktadır. 

Bunlar daha çok duyuru veya reklam mesajları içerirler; dayanıklı bez veya muĢamba 

üzerine büyük puntolarla yazılırlar. 

El ilanı, daha çok reklam amaçlı kullanılan ve elden dağıtıldığı zaman 

okunmadan atılabildiği için fazla etkili olmayan ancak çevre kirliliğine sebep 

olabilen haberleĢme araçlarıdır. Pankartların, boyca daha küçük kâğıtlara basılmıĢ 

benzerleridir. Yol üzerlerinde parayla tutulmuĢ görevli kiĢilerce elden 

dağıtılabileceği gibi, taĢıtların pencerelerinden veya uçaklardan da saçılabilmektedir 

(Gürgen, 1994:65). 

Mektup, daha çok kiĢisel iliĢkilerde, muhataba bildirilecek hususlar bir broĢür 

veya bülteni doldurmayacak kadar az ya da belirli zamanlarda yayınlanan bülten ve 

broĢürü bekleyemeyecek kadar acele ise, o zaman özel haberleĢme aracı olarak 

kullanılan bir halkla iliĢkiler aracıdır. Mektup yazmanın bir nedeni de muhatabımızla 

aramızda daha yakın iliĢkilerin kurulmasına neden olmasıdır. Mektup, diğer 

haberleĢme araçlarından daha samimi, daha Ģahsi ve daha nazik bir hitap yolu 

olmaktadır  (Asna, 2006:143). 

Rozetler, kurumu simgeleyen amblemden oluĢan küçük materyallerdir. Yakaya 

takılabilen, cam, mika ve çeĢitli metallerden değiĢik boyutlarda hazırlanan rozetler, 

çalıĢanların kurumlarına olan bağlılıklarını çevreye göstermelerinin ve kurum imajı 

yaratmanın en etkili araçlarından birisidir (Gürgen, 1994:65). 

Damgalar, mektup, yılbaĢı kartı gibi araçlara kurumu simgeleyen harf, isim 

gibi belirteçlerin damgalanmasıyla elde edilir. Kurumun tanınması ve hatırlanmasını 

sağlayan basılı araçlardır. 

Pullar, kuruluĢ yıldönümlerinde ya da benzeri kutlamalar ile ilgili 

organizasyonlar sırasında yayınlanırlar, iyi hazırlandığında, meraklıları tarafından 

uzun süre saklanacağından, kurum imajı açısından son derece etkili bir halkla 

iliĢkiler aracı olmaktadır (Gürgen, 1994:66).  

Duyurular, kiĢilere belli bir dönemdeki, kuruluĢla ilgili haberlerin periyodik 

olarak duyurulmasıdır. Bunlar, değiĢik zamanlarda farklı insanlara yönetimce 
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gönderilen yazılı bilgilerdir. Duyurular, metin olarak hedef kitleye iletilecek detaylı 

bilgilerle donatılmıĢtır (ĠĢçi, 1997: 46). 

Raporlar, kurumların faaliyet gösterdikleri sektörün sorunları, ülke ekonomisi, 

iĢsizlik ya da iĢçi iĢveren iliĢkileri gibi konularla ilgili görüĢlerin, araĢtırmaların yer 

aldığı bir yayın türüdür. Kurumların toplumsal sorumluluk anlayıĢlarının bir 

uzantısıdır ve halkla iliĢkiler aracı olarak son derece etkilidir (Gürgen, 1994:62). 

Kamusen’in her ay yayınladığı açlık ve yoksulluk araĢtırması bu türden bir 

çalıĢmanın örneğidir. 

3.2. Sözlü Araçlar 

Yazılı araçların yanında sözlü araçlardan da oldukça yararlanılmaktadır. 

Bunlar, yüzyüze görüĢme, telefonla görüĢme, toplantılar, konferanslar ve 

seminerlerdir. 

3.2.1. Yüzyüze GörüĢme 

Yüzyüze görüĢmeler, kurumu temsil eden yönetici veya yetkililerin hedef 

kitlelerle aynı mekanda bir araya gelmeleri ile yapılan konuĢma, görüĢme ve 

toplantılardan oluĢmaktadır. Ġki kiĢi arasında gerçekleĢen iletiĢimden organize 

toplantılara kadar geniĢ bir yelpazeyi kapsamaktadır (Peltekoğlu, 2004:349). 

Genellikle kurum içi halkla iliĢkiler kapsamında çalıĢanlara yönelik yapılmaktadır. 

En önemli özelliği iletiĢimin, aracısız olarak doğrudan yüzyüze gerçekleĢtirilmesidir. 

Bu sayede kurum ile hedef kitle arasında daha samimi bir ortam gerçekleĢirken, 

hedef kitlenin mesajlara verdiği tepkiyi içinde barındıran feedback de anında 

alınabilmektedir (Kalender, 2005:103). 

Yüzyüze görüĢmelerde, konuĢma, giyim biçimi, jestler ve mimiklerle 

gerçekleĢen beden dili, yüzyüze iletiĢimin etkisini güçlendirmektedir (Gürgen, 

1994:38). 

Yüz yüze görüĢmelerde kurum temsilcilerinin uymaları gereken bazı kurallar 

vardır. Bunlar (Sayers ve ark., 1993:98): 

-AnlaĢılır bir dil kullanmak, 

-Ġçten olmak, 
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-GörüĢmenin amacıyla biçimini dengelemek, 

-Aktif bir Ģekilde dinlemek, 

-Uygun geri bildirim vermek, 

-Çevre baskısını en aza indirmedir. 

3.2.2. Telefonla GörüĢme 

Halkla iliĢkilerde kullanılan araçlardan biriside telefonla görüĢmedir. Telefonla 

görüĢme, karĢılıklı, anında konuĢmaya fırsat veren bir iletiĢim yöntemidir. Telefon 

teknolojisinde yaĢanan son geliĢmeler, 3G teknolojisi, telefonda sesin yanına 

görüntüyü eklediğinden etki gücünü ve halkla iliĢkilerde kullanımını artırmıĢtır.  

Telefonla görüĢme kendine göre kuralları olan diğer araçlardan farklı bir halkla 

iliĢkiler aracıdır. Kurum adına telefonda konuĢan kiĢi bu kurallara uygun davranması 

gerekmektedir. Bunlar (Sabuncuoğlu, 2008:179-180): 

-Telefon çaldığında telefonu açan kiĢi öncelikle kendisini tanıtmalı, 

-Telefonun defalarca çalmasına izin verilmemeli, 

-Telefonun ve konuĢmacının ses tonu ne çok yüksek ne de kısık olmamalı, 

-Gereksiz konuĢmalara yer vermeden konu ve amaç kısaca anlatılmalı, 

-Telefonda eğer bir bilgi isteniyorsa ve bu bilgi baĢka bölümlerin ilgi sahasına 

giriyorsa ilgili servislerle görüĢme olanağı yaratılmalı, 

-Telefondaki kiĢinin çok beklemesi gerekiyorsa onun telefon numarası alınarak 

daha sonra kurum onu aramalı, 

-KonuĢurken gerekli notları alabilmek için el altında mutlaka kağıt kalem 

bulundurulmalı, 

-KarĢı tarafa, dikkatle dinlenildiklerini hissettirmek için “evet efendim”, “sizi 

dinliyorum” gibi onay sözleriyle destek vermek ve gerektiğinde sorular yönelterek 

konuyu olgunlaĢtırmak gerekmektedir. 
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3.2.3. Toplantılar 

Sözlü iletiĢim araçlarından biri de kurum dıĢından gelen çeĢitli kiĢiler ve 

kuruluĢların temsilcileriyle yapılan toplantılardır. Bilgi verme, değerleme ya da bilgi 

alma amacıyla yapılabilir. Katılanlar karĢılıklı görüĢ ve düĢüncelerini açıklayarak 

bilgi alıĢ-veriĢine giriĢir ve firma yetkilileri katılanlara toplantılar sırasında en 

doyurucu tanıtıcı bilgileri sunar (Sabuncuoğlu, 2008:180). 

Sözlü iletiĢim aracı olan toplantıların konusu, yeri ve zamanı iyi belirlenirse 

iĢletmeler için çok faydalı olur. Aynı zamanda, toplantılar kalabalık bir izleyici 

kitlesine ulaĢtığı sürece daha etkili olur ve katılanlar üzerinde olumlu psikolojik etki 

yapar (Asna, 1993:134). 

Halkla iliĢkiler açısından önemli olan toplantının elli kiĢi tarafından izlenmesi 

değil, bu olayın kitle iletiĢim araçlarıyla birçok insana ulaĢtırılmasıdır (Kazancı, 

1999:277). 

3.2.4. Konferanslar ve Seminerler 

Günümüzde faaliyet alanı ne olursa olsun, birçok kuruluĢ, çoğu zaman 

üniversitelerle iĢbirliği yaparak, halkın ilgisini çeken konularda bilimsel toplantılar 

düzenlemektedir. Seçilen konunun güncel olması ve ister üniversiteden, isterse baĢka 

kesimlerden konunun uzmanlarının davet edilerek konuĢturulması, toplantının 

baĢarısını artırmaktadır (Budak ve Budak, 1998:184). 

Tek yönlü bir iletiĢim aracı olan konferans, belirli bir süre içinde oldukça geniĢ 

bir kitleye değiĢik görüĢlerin iletilmesini sağlar. KonuĢmacı ile katılanlar arasında bir 

diyalog kurulmaması nedeniyle sunulan konunun ne kadarının anlaĢıldığı ise 

bilinememektedir. Konferans yoluyla, yazılı olarak veya teker teker karĢılıklı iliĢki 

yoluyla çok zaman kaybını gerektirecek bir iletiĢim olayı sadece birkaç saat içine 

sığdırılabilmektedir. 

Seminerler, genellikle birkaç oturum devam eden, çeĢitli konuların bilimsel bir 

eksen üzerinde tartıĢıldığı toplantılardır. Seminerde, birden fazla konuĢmacı, 

hazırladıkları bildirileri sunarak, ele alınan konuyu çeĢitli yönlerden incelerler 

(Gürgen, 1994:92). Seminerler süre bakımından konferanslardan daha uzun süreli 

araçlardır ve son anlarında tartıĢmaya açılarak karĢılıklı bilgi alıĢveriĢine müsaade 
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etmektedir. Bu sayede iletiĢim iki yönlü hale gelerek, eksikliklerin ve anlaĢılmayan 

kısımların düzeltilmesine imkân sunabilmektedir (Sabuncuoğlu, 2008:181). 

3.3. Görsel ve ĠĢitsel Araçlar 

Halkla iliĢkilerde kullanılan araçların en önemlilerinden biri de görsel ve iĢitsel 

araçlardır. Bunlar sesi, görüntüyü veya her ikisini aynı anda ileten radyo, televizyon, 

film, videobant, internet ve web sayfası gibi araçlardır.  

3.3.1. Radyo ve Televizyon 

Radyo, basılı olan gazete ve dergi gibi kitle iletiĢim araçlarına göre çok daha 

fazla insana, zahmetsiz ve okuma yazma bilmeseler de sesli olarak bilgiye ulaĢma 

imkanı sunmaktadır (Kalender, 2005:107). Evde, iĢyerinde, arabada ve hatta sokakta 

yürürken dinlenilebilmesi; Ģehirler ve ülkeler arasındaki sınırları aĢabilmesi ile günün 

herhangi bir saatinde dinlenilebilmesi onu diğer araçlardan üstün konuma getiren 

yönleri olmaktadır.  

Halkla iliĢkilerde kullanımı genellikle, kurum adına yapılan bir etkinliğin haber 

olarak verilmesi veya kurum yetkililerinin ilgili programlara konuk olarak katılıp 

etkinlik konusu hakkında bilgiler vermeleri Ģeklinde gerçekleĢmektedir. Bunlardan 

baĢka, bazı programlara sponsor desteği sağlamak Ģeklinde de kullanılabilmektedir. 

Televizyon, ses ve görüntüyü bir araya getirerek, uydu kanalları yoluyla 

dünyanın her yanına ulaĢtırması onu günümüzün en etkili aracı haline getirmiĢtir 

(Kalender, 2005:107). Radyoda sadece sesin mesaj taĢıma özelliğinden 

yararlanılırken, televizyonda sesle birlikte görüntüde kullanılmaktadır. Televizyonun 

söyleneni görüntü ile güçlendirmesi, görüntüyü ön plana getirip belirli düĢünce ve 

görüĢü oluĢturması radyoya oranla onu daha etkili bir duruma getirmektedir. Bireyi 

günümüzde en çok etkileyen kitle iletiĢim araçlarının baĢında gelmektedir. Ancak 

radyoya göre yaygın değildir, belirli sınırlılıkları bulunmaktadır. Ġzlemek için zaman 

ayrılmasının gerekliliği radyoya göre dezavantajını oluĢturmaktadır. Fakat ekran 

karĢısında yakaladığı seyirciyi de kolayca etkileyebilmektedir (Kazancı, 1982:157-

158). Halkla iliĢkilerde kullanımı ise, radyo ile hemen hemen aynı olmaktadır.   
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3.3.2. Film ve Videobant 

Filmler halkla iliĢkiler alanında kullanılan kitle iletiĢim araçlarından birisidir. 

Özellikle sinema filmi deyimiyle tanınan konulu filmler bu konuda etkili olmakta ve 

öteki çeĢitlere göre daha çok kullanılmaktadır. Konulu film, sinemada 

yayınlanabildiği gibi televizyondan da yayınlanabilmektedir. Bunlar izleyiciyi doğal 

konum içinde yakalamakta ve ona farkında olmadan belirli mesajları iletip, 

özümlemesini sağlamaktadır. Yapımının zorluğu daha büyük örgütlenmeyi 

gerektirmekle birlikte konulu filmler özellikle devlet ideolojisinin savunması, 

savunulması konusunda ülkemizde sık sık kullanılmaktadır. Bu tür filmlerden baĢka, 

oyuncunun bulunmadığı sadece konunun anlatıldığı dokümanter filmlerde 

kullanılmaktadır. Dokümanter filmlerin özelliği, öyküye yer verilmemesi bunun 

yanında belirli bir mesajın sık ve yoğun biçimde iĢlenmesidir. Bu amaçla bir kurum, 

bir olay, bir toplumsal sorun ayrıntılı olarak ele alınıp ekrana getirilmektedir 

(Kazancı, 1982:158). 

Videobant ve son yıllarda onun yerini almıĢ olan CD’ler, konferans, toplantı 

tanıtım gibi ortamlarda kısa vadeli kullanım için kullanılan araçlardır. Bunlar kurum 

içi, yan kuruluĢlar ve diğer ilgili örgütler için yapılan, televizyon haber bülteni 

benzer araçlardır. Belgesel türden olanları yanında, eleman bulmak için yapılanları, 

güvenliği tanıtma ve öğretme amaçlı olanları, kuruma yeni katılanlara kurumu 

tanıtma ve benimsetme amaçlı olanları (yenilenebilir olmalı), kurumsal kimliği 

yansıtıcı olanları ve ziyaretçiler için yapılanları bulunmaktadır. Bunların 

oluĢturulmasında ve dağıtımında, halkla iliĢkiler bölümleri aktif rol almakta; yapımın 

eğitici veya satıĢ desteği amaçlı olması halinde kurum içi stüdyolar, diğer amaçlar 

için ise, dıĢ mekânlar kullanılmaktadır (Geçikli, 2008:110). 

3.3.3. Ġnternet ve Web Sayfası 

Ġnternet, iki veya daha çok sayıda bilgisayarın birbiriyle bağlantısı anlamına 

gelen bilgisayar ağları (network)’nın aralarında tekrar bağlantı kurmalarıyla oluĢan, 

dünya çapında yaygın bilgisayar ağlarına dayalı bir iletiĢim sistemidir (Ġçel, 

1998:407). Gutenberg’in buluĢu, kitlesel yayıncılığı baĢlatmıĢ ama harekete geçirdiği 

okur-yazarlık artıĢı, sonunda daha çok insan insana iletiĢime neden olmuĢtu. Ağlar 
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üzerindeki bilgisayar tabanlı iletiĢimse, tam tersi yönde geliĢmiĢtir. Ġnsan insana veya 

küçük gruplar arası iletiĢim yolu olan elektronik posta ile baĢlamıĢ, sonuçta kitle 

iletiĢim biçimine dönüĢmüĢtür. Artık milyonlarca insan, farklı iletim biçimleri 

yoluyla, geniĢ ölçekte iletiĢim sağlamak için Ġnternet’in dağıtımından 

yararlanmaktadır (Gates, 1999:138).  

Ġnternet’le elektronik olarak mektuplaĢma (e-mail), etkileĢimli konferans, 

enformasyon kaynaklarına eriĢim, tartıĢma odalarının sunduğu özgür ortamlarda 

düĢünceleri dile getirebilme, bir grup Net-daĢla bireysel veya grup olarak 

konuĢabilme (chat), haber gruplarından kiĢisel ilgilere yönelik konularla ilgili 

enformasyon alma, yazı-ses-görüntü dosyalarını baĢka bir bilgisayardan kendi 

bilgisayarına çekebilme, sanal ortamda alıĢveriĢ edebilme, sipariĢ verebilme gibi 

etkinlikler ve eylemler yapılabilmekte; buna bağlı olarak da bir sanal kültür 

oluĢmaktadır (Gürcan, 1999:40-41). 

Ġnternetin kullanımıyla birlikte ortaya çıkan bir diğer kitle iletiĢim aracı web 

sayfalarıdır. Web sayfaları kurumlar tarafından, halka ve medya mensuplarına günün 

herhangi bir zamanında, kurumla ilgili olmak kaydıyla, istedikleri boyuttaki bilgiye 

ulaĢmalarını sağlamak amacıyla oluĢturulmaktadır. Kurum web sitesi kurmakla hem 

kendi tanıtımını doğrudan yapma olanağı bulabilmekte, hem hedef kitlesi ile ilgili 

bilgilere ulaĢabilmekte, hem de medya ile iletiĢimini daha sürekli hale 

getirebilmektedir. Bu teknoloji kitlesel bilgilendirme yapabildiği gibi ilgilenen 

kiĢilerin istek, Ģikâyet ve meraklarının karĢılanmasına yönelik bireysel (kiĢiye özel) 

bilgilendirmede yapabilmektedir. Günümüzün en ucuz iletiĢim kanallarından birini 

oluĢturmaktadır ve gider maliyetinin büyük çoğunluğu ilk kuruluĢ aĢamasında 

olurken, daha sonraki dönemlerde çok cüzi giderlerle döndürülebilmektedir 

(Sabuncuoğlu, 2008:185).  

3.4. Organizasyon Faaliyetler 

Halkla iliĢkilerde basılı, yazılı, sözlü, görsel ve iĢitsel araçlardan baĢka; sergi, 

fuar, festival, yarıĢma, açılıĢ, yıldönümü, ağırlama töreni ile sponsor faaliyetler gibi 

düzenlenen organizasyon faaliyetlerde araç olarak kullanılmaktadır. Bu faaliyetler 
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kuruluĢu kamuoyuna/hedef kitleye tanıtırken, kuruluĢa yönelik olumlu imajın 

oluĢturulmasına da katılar yapmaktadır. 

3.4.1. Sergi ve Fuarlar 

Sergiler, bir kuruluĢu tanıtmak, prestijini artırmak, alıcılara bilgi vermek gibi 

çeĢitli amaçlarla kurulurlar ve belirli koĢullara uymak zorundadırlar. Her Ģeyden 

önce sergi, anlatmak istediklerini kolayca anlatabilmelidir. Görüntüler açık olmalı, 

mantıksal bir sıra izlemelidir. Sergiyi izleyenlerin etkilenmelerini sağlamak için 

merak uyandırıcı ve beğenilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır. 

Ġzleyenlerin eleĢtiri ve önerileri, sorumlu kiĢilerce sözlü ve yazılı olarak alınmalıdır 

(Kazancı, 1999:276). 

Sergiler kalıĢ sürelerine göre; devamlı, geçici ve gezici olmak üzere üçe 

ayrılırlar (Budak ve Budak, 1998:182):  

Devamlı Sergiler, kuruluĢların yerleĢim alanlarında, ziyaretçilerin her zaman 

görebileceği sergilerdir. 

Geçici Sergiler, kuruluĢların ürün ve çalıĢmalarını belli bir süre için gösterime 

açmak amacıyla yapılan sergilerdir. Geçici sergilerin bazı özel günlere rastlatılarak 

daha fazla ilgi çekmesi sağlanabilir. 

Gezici Sergiler, mahiyeti yüksek olup, halkın ayağına götürüldüğü için diğer 

sergilere nazaran daha etilidir. Bu sergilerin en önemli özelliği değiĢebilir nitelikte 

olmasıdır. Yöre halkının beklentileri doğrultusunda sergide uygun değiĢiklikler 

yapılabilmektedir. 

Fuarlar, çeĢitli firma ve kuruluĢların ürünlerini halka tanıttıkları, satıcı ile 

alıcıların bir araya geldikleri yerlerdir. Fuarlar katılımcı firmalara kendi 

sektörlerindeki yenilikleri, rakiplerini ve sektör içerisinde kendi konumlarını görme 

imkanı sunarlar. Fuarlar genel ve ihtisas fuarları olmak üzere ikiye ayrılır. Genel 

fuarlara örnek olarak, Uluslararası Ġzmir Fuarı verilebilir. Ġhtisas fuarları ise, biliĢim, 

otomotiv, ayakkabıcılık, tarım makineleri gibi özel bir alandaki çalıĢmaları içeren 

fuarlardır. Firmaların bazen kendi adlarına hazırladıkları fuarlarda olabilmektedir. 

Firmalar burada broĢür, slayt, sanat ve tiyatro gösterileri düzenleyerek ürünlerini 
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tanıtabilirler (Sabuncuoğlu, 2008:187). Buralarda ürünler, tüketicinin beğeni 

duygusunu çekecek Ģekilde sergilenmelidir.  

3.4.2. Festival ve YarıĢmalar 

Festival, büyük insan gruplarının dikkatini bir bölgeye veya kente çekmek için 

uygulanan tekniklerdendir. Bu amaçla tanınmıĢ kiĢilerle, bakan veya milletvekilleri 

davet edilerek, halkın ilgisi artırılır. Yemekli ve danslı faaliyetler sayesinde de 

insanlar arasındaki sosyal mesafe kaldırılarak verim artıĢı sağlamak hedeflenir 

(Asna, 1993:131).  

Festival, düzenlemesi çok yorucu ve koĢuĢturmayı gerektiren bir faaliyettir. Bu 

faaliyetin altından tek bir firmanın kalkması zordur. Bu yüzden çeĢitli iĢletmelerle 

beraber, özellikle ilçe ve kentlerde yapılan festivallerde; bankaların, esnaf 

kuruluĢlarının, ticaret odalarının, sendikaların, vali ve kaymakamların destekleri 

alınır. Festivaller, kaplıca haftası, kiraz bayramı, karpuz ve fındık bayramı gibi 

mevsimlik gerekçelerle düzenleneceği gibi; horoz dövüĢü, deve güreĢi, yağlı 

güreĢler, müzik ve tiyatro etkinlikleri gibi sosyal ve kültürel gerekçelerle de 

düzenlenebilmektedir (Kazancı, 1999:274). 

YarıĢmalar ise, kamuoyunun ilgisini kuruluĢ üzerine çekmek için düzenlenen 

faaliyetlerdir. Genellikle ilgi çekmek ve daha çok kiĢinin katılımını sağlamak için 

ödüllü olarak düzenlenmektedirler. Bunun için hedef kitlenin ilgisini çeken, ne çok 

zor ne de çok kolay konulardan oluĢan yarıĢmalardır. Düzenlenme amaçlarına hizmet 

etmesi açısından baĢlangıcı ve sonuçları kitle iletiĢim araçlarıyla halka 

duyurulmaktadır. 

YarıĢmalar sayesinde hem yararlı bir çalıĢma yapılmıĢ olur hem kuruluĢun 

tanıtımıyla ilgili önemli bir adım atılmıĢ olur hem de kuruluĢun toplumsal statüsünün 

yükselmesinde önemli bir katkı sağlanmıĢ olur (Kazancı, 1999:275). 

3.4.3. AçılıĢ, Yıldönümü ve Ağırlama Törenleri 

Halkla iliĢkilerin kullandığı organizasyonlardan bir diğeri de açılıĢ, yıldönümü 

ve ağırlama törenleri olmaktadır.  Bunların temel özelliği katılımcılarla yüz yüze 

iletiĢime girebilme imkanını sunmasıdır.  
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AçılıĢ, bir kuruluĢun ilk hizmete giriĢi veya bir malın ilk kez pazara sürülüĢü 

nedeniyle yapılan bir etkinlik olmaktadır. Yıldönümü kutlamaları ise, bir kuruluĢun 

ilk kez çalıĢmaya baĢladığı veya bu günün yıldönümlerinde yapılan kutlamalardır. 

Her iki kutlama türü de kuruluĢun halkla iliĢkiler çalıĢmalarını gösterebilecekleri, 

anlamlı günler kapsamındadır. Bu tür kutlamalarda halk, kurum iliĢkilerini belirleme, 

iliĢki kurma veya var olan iliĢkileri daha da iyileĢtirme olanağı bulunabilmektedir. 

Anı eseri yayınlama, yarıĢma, konferans düzenleme, kokteyl, yemek verme gibi 

etkinlikler bu tür organizasyonların zenginleĢmesini ve hatırda kalıcılığını 

artırmaktadır. Ayrıca, basın konferansları, sergiler, film gösterileri, broĢürler, afiĢ, 

pankart gibi çalıĢmalarda bu organizasyonlar kapsamında yararlanılan diğer halkla 

iliĢkiler araç ve etkinliklerini oluĢturmaktadır (Gürgen, 1994:98).  

Ağırlama kurumun düzenlemiĢ olduğu etkinlik için gelen davetlilerin en iyi 

düzeyde karĢılanıp bilgilendirilmesi ve memnun edilmeleri amacıyla halkla iliĢkiler 

görevlilerinin yapması gereken çalıĢmaların toplamından oluĢmaktadır. Bu kapsamda 

etkinliğe katılan konuklar, karĢılanarak kalıĢ süresince ilgilenilir. Hatta, konuğun 

geliĢ nedeni olan etkinlik (bir açılıĢ, örgütün düzenlediği bir gezi, konferans vb.) ile 

ilgili olarak yapılan çalıĢmalarda ağırlanmalar mutlaka göz önünde bulundurulur ve 

ağırlanmanın eylem planları konuklara danıĢılarak hazırlanır. Ağırlama 

organizasyonunda halkla iliĢkiler görevlileri önceden konuklara bildirilen 

programlara uygun davranmak ve sorunsuz bir biçimde ağırlama görevlerini yerine 

getirmek zorundadırlar. Eğer önceden belirlenen programlardan sapmalar olursa, bu 

durum katılımcılar üzerinde hoĢnutsuzluk yaratacağından, etkinliğin baĢarısını da 

gölgeleyebilmektedir (Sabuncuoğlu, 2008:192).  

3.4.4. Sponsor Faaliyetler 

ĠĢletmelerin tanıtımlarını yapmak için kullandıkları bir baĢka araç da 

sponsorluk olmaktadır. Sponsorluk, kuruluĢların sosyal, kültürel ve toplumsal 

faaliyetlere verdikleri destek ve bunun neticesinde dolaylı bir fayda/kazanım amacı 

güdülen bir uygulama çeĢidi olmaktadır. Bu tür faaliyetler sponsor olan kuruluĢun 

imajına olumlu katkılar sağlarken (Asna, 1998: 147), aynı zamanda hedef kitleleriyle 

bir araya gelme, sıcak bir ortam yaratma (Bakan, 2005:130) ve iletiĢim amaçlarını 

gerçekleĢtirme imkanı da sunmaktadır (Büyükbaykal, 1999: 427). Ayrıca, devletin 
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para ayıramadığı kültür-sanat, eğitim, spor, çevre ve sağlık alanlarında yeni 

projelerin geliĢmesine önayak olurken, kuruluĢlara, topluma yararlı hizmetler sunma 

imkânı da vermektedir. 

Sponsorlukta iki yönlü, hem sponsor olunanlara hem de sponsor olanlara fayda 

sağlanması söz konusudur. Sponsor olunanlara sağladığı fayda; sportif, kültürel, 

sosyal, sanatsal ya da eğitim ile ilgili etkinliğe para, araç/gereç veya hizmet desteği 

verilmesi nedeniyle maliyetlerin önemli bir kısmının sponsorlar tarafından 

karĢılanması ile sponsorların sahip olduğu güçlü medya desteğinin etkinliğe 

aktarılmasıdır.  

Sponsor olan firmalara sağladığı fayda ise; kuruluĢa yönelik sempati, kuruluĢa 

yönelik olumlu imaj, kuruluĢun toplumsal kabulü, kuruluĢun hedef kitlesiyle 

karĢılıklı güven ve karĢılıklı iletiĢimi gibi halkla iliĢkiler boyutunda faydaları 

olmaktadır. Bunlara ek olarak, sponsorluk sayesinde kuruluĢun veya markanın 

tanınırlığı ve güvenilirliği aratacağından reklâm ve pazarlama açısından da faydaları 

bulunmaktadır (AktaĢ, 2008:230). 

 KuruluĢlar açısından özellikle de devletin bütçeden pay ayırmadığı sosyal ve 

kültürel alanlardaki toplumun çeĢitli ihtiyaçlarını karĢılayacak yatırımların 

masraflarını üstlenmek sponsorluk faaliyetinin özünü oluĢturur. Sponsorluk 

faaliyetlerinde kamu yararı esas alınır. Örneğin bir sanat faaliyetinin finanse 

edilmesi, spor faaliyetlerine katkıda bulunmak, eğitim ve bilimsel araĢtırmalar için 

burs tahsis etmek, güzel sanatlar alanında sergiler düzenlemek vb. etkinlikler 

sponsorluk faaliyetlerindendir (Sabuncuoğlu, 1993: 113). 

3.4.5. Diğer Araçlar 

Buraya kadar verilmiĢ olan halkla iliĢkiler araç ve organizasyonlarından baĢka 

kurum ve kuruluĢların halkla iliĢkiler amaçlı kullandıkları; konserler, törenler, 

geziler, kokteyller, yemekler ile eğlence, özel gün, kongre, panel, çizgi film, 

belgesel, kapalı devre televizyon yayınları gibi çok daha çeĢitli araçlarda 

bulunmaktadır. Bunlardan hangisinin ne zaman kullanılacağı düzenlenen etkinliğin 

niteliği ile halkla iliĢkiler uzmanının bilgi, beceri ve deneyimine bağlı olarak 

değiĢmektedir. Doğru seçim etkinliği artırıp halkla iliĢkiler kampanyasını olumlu 
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yönde etkilerken, yanlıĢ seçim de etkinliği düĢürerek beklenilen neticenin elde 

edilememesine neden olabilmektedir (Sabuncuoğlu, 2008:193). 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TÜKETĠCĠYĠ KORUMAYA YÖNELĠK HALKLA ĠLĠġKĠLER 

FAALĠYETLERĠ 

Teknolojik geliĢmeler, sanayileĢme, mal ve hizmetin çeĢitliliği, yeni satıĢ 

tekniklerinin geliĢimi hayatımızı kolaylaĢtırırken, aynı zamanda sorunların 

çoğalmasına da yol açmaktadır. Bu nedenle de günümüzde tüketicilerin 

korunmasının, eğitilmesinin, bilgilendirilmesinin ve örgütlenmesinin önemi daha 

belirgin olarak ortaya çıkmaktadır ki; halkla iliĢkiler de tam bu aĢamada gerekliliğini 

hissettirmektedir.  

1. TÜKETĠCĠNĠN KORUNMASI VE HALKLA ĠLĠġKĠLER 

Halkla iliĢkilerin geniĢ bir uygulama alanı vardır ve diğer alanlarla iç içe 

girmiĢtir. Ancak halkla iliĢkilerde önemli olan, çevreye doğru bilgiler aktarmaktır. 

Tüketicinin korunması konusunda ister kamu, ister özel kuruluĢlar olsun çevreye ve 

tüketicilere doğru bilgiler aktarmayı görev kabul etmektedirler. Çünkü bu sayede 

doğru bilinçlenmenin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu ise, daha çok tanıtım yoluyla 

yapılabilmektedir. Her ne kadar tanıtım iĢlevinin tek yönlü olması nedeniyle halkla 

iliĢkilerden ayrılması söz konusuysa da, aslında halkla iliĢkilerin bir tanıma ve tanıtma 

sanatı olduğu bilinmektedir. Daha doğrusu halkla iliĢkiler önce tanıma sonra tanıtmaya 

dayanmaktadır (Sabuncuoğlu, 2008:13-14). Bu açıdan bakıldığında tüketicinin 

korunmasındaki sürecin tersten iĢlediği görülmektedir. Öncelikle tüketici kuruluĢları 

tüketicileri, tüketici hakları çerçevesinde korumada; mağduriyetleri halinde ne 

yapmaları, nerelere ne Ģekilde müracaat etmeleri konusunda bilgilendirme amaçlı 

tanıtımlar yapmaktadır. Daha sonra ise tüketicilerin istekleri, Ģikâyetleri öğrenilerek 

tanıma gerçekleĢtirilmektedir. 

Tüketiciyi korumaya yönelik faaliyetlerde bulunan kuruluĢlar genellikle kar 

amacı gütmeyen ve kamu hizmeti sunan kamu kuruluĢlarıdır ve halka hizmet amacıyla 

kurulmuĢlardır. Bunlar halkla beraber hareket etmeleri durumunda baĢarılı 

olabilmektedirler. Tüketicinin korunmasında da ilgili kuruluĢlar, tanıtma görevleri 

nedeniyle ilgili yasa ve yönetmelikleri tüketicilere tanıtarak onların, daha iyi bir yaĢam 

düzeyine ulaĢmalarının gerçekleĢeceği yönünde hizmet vermektedirler. Bu tanıtma 



 44 

aĢamasında kuruluĢların Halkla ĠliĢkiler Birimlerinin kullandığı tanıtma iĢlevleri Ģu 

Ģekilde sıralanmaktadır (Gürgen, 1993:29-30): 

-Yönlendirme: Tüketicinin sorununu çözmede yetkili olan birimleri gösterme, 

tanıma-bilme eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan güçlükleri yönlendirme çabaları ile 

gidermektir. 

-Yönetsel Formalitelerin Açıklanması: Özellikle Kamu kuruluĢlarında uygulanan 

formalitelerin neler olduğu konusunda yapacakları yardım ve açıklamalar. 

-Yönetsel Dil Sorunu: Tüketiciler ile kuruluĢlar arasındaki dil uyumu. 

-Yönetsel Ġçreklik Belirli bilgi ve yöntemlerin saklanması sorunudur. 

Tanıma aĢamasında ise, kuruluĢlar hedef kitleyi tanıma çalıĢmalarına yönenerek, 

tüketicilerin istek ve Ģikayetlerini öğrenirler. Bunu da Ģu yöntemlerden yararlanarak 

yerine getirirler (Kazancı, 1982:67-76): 

-DanıĢma: Buradaki amaç tüketicilerle aradaki uyumu sağlamaktır. DanıĢmada 

kamusal anketler ve temsilcilere danıĢma yöntemleri kullanılmaktadır.  

-Basını Ġzleme: Basının gündemine almıĢ olduğu konular genellikle kamuoyunun 

da gündeminde olan konular olduğundan basının izlenmesiyle kamuoyu hakkında bilgi 

edinilmesi sağlanabilmektedir.  

-Yönetici ile Halkın Yüz Yüze ĠliĢkisi: KuruluĢ yöneticilerinin halkla yüz yüze 

iliĢkiye girmesi sorun çözme açısından etkili bir yöntem olmaktadır. ġikayet ve halk 

isteklerini öğrenmenin en etkili yolu olarak kullanılmaktadır. 

-Katılma: Kamuoyunu oluĢturan bireylerin yönetimin kararlarına katılmasını 

ifade eden bir durumdur. Tüketicilerin gerek bireysel olarak gerekse örgütlenmek 

suretiyle yönetime görüĢ bildirmelerini ifade etmektedir. 

Tüketiciyi korumaya yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluĢları ise, 

halkla iliĢkiler kapsamında; hükümetin tüketici yararına, üretici firmaları bağlayacak 

kanunlar yapması için etkili lobicilik programları uygularlar. Programların 

gerçekleĢmesi için ise, geniĢ kitlelerin desteğine ihtiyaç duyarlar. Bunun elde 

edilmesinin ilk yollarından biri tüketicileri bilgilendirerek, bilinçlendirilmesinden 

geçmektedir. Çünkü bilinçlenen tüketici örgütleneceğinden, hükümet ve üreticilerde 
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bu gücü dikkate almak zorunda kalacaklardır. Bu bilgilendirme yöntemi, çoğunlukla 

duyurum metoduyla, medyalarda yer alarak, tüketici bilinci konulu seminerler 

düzenleyerek, gönüllü kiĢilerin oluĢturduğu gruplarla okul, fabrika gibi yerlerde 

konferanslar verilerek uygulanmaktadır (Akyürek, 1993:116).        

2. TÜKETĠCĠLERĠ KORUMAYA YÖNELĠK HALKLA ĠLĠġKĠLER  

     FAALĠYETLERĠNĠN AMAÇLARI 

Dünyadaki ekonomik geliĢmeler günümüz kuruluĢlarını sadece üretim yapıp 

satan kuruluĢlar olmaktan çıkarıp kiĢi memnuniyetine önem veren ve marka değeri 

olan kuruluĢlar olmaya mecbur kılmaktadır. Bu zorunluluk kuruluĢları, tüketicilerin 

ve toplumun ihtiyaçlarını karĢılamaya yöneltmektedir. Ancak, ihtiyaçların 

karĢılanması aĢamasında ortaya çıkan bir takım olumsuz durumların en aza 

indirilmesinin hareket noktası ise, evrensel tüketici haklarından olan eğitilme, bilgi 

edinme ve örgütlenme haklarının eksiksiz hayata geçirilmesi ile mümkün 

olabilmektedir.  

2.1. Tüketicinin Eğitilmesi 

Tüketicinin eğitimi, hem koruma hem de bilgilendirme yönünden önemlidir. 

Uzun dönemde tüketicinin korunmasında en ümit verici çözüm yolunun, tüketici 

eğitimi olduğu, bilgilendirme ve koruma çabalarının toplum bireylerine “daha iyi bir 

tüketici” olma yollarının öğretilmesiyle sonuçlar vereceği, geliĢmiĢ ülkelerde kabul 

edilen bir görüĢtür. Bu amaçla düzenlenen eğitim programlarının temel amacı, 

tüketiciye ihtiyaç duyduğu bilgileri nerede ve nasıl bulacağını, bilgiyi nasıl 

değerlendirebileceğini ve kullanabileceğini öğretmek ve böylece tüketicinin mal ve 

hizmetleri satın alma ve kullanma becerisini geliĢtirmektir. Tüketicinin eğitilmesi 

konusu DPT 1995 Uyum Raporu’nda Ģu Ģekilde belirtilmektedir (1995:33): 

-Hak ve sorumluluklarının tanıtılması, öğretilmesi ve böylece bilinçlendirilerek 

umursamazlıktan kurtarılması, 

-Mal ve hizmetlerin seçimi, satın alımı, kullanımı, tamir ve bakımı, elden 

çıkarma yolları gibi konularda yol gösterici bilgiler veya bu bilgilerin nerelerden 

bulunabileceği, özellikle teknik ürünlerin ve gıda maddelerinin satın alınmasında 

kullanılabilecek kriterler konusunda aydınlatılması, 
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-Hakları arama ve kullanma yollarının gösterilmesi, 

-Para tasarruf edici stratejilerin öğretilmesi ve karar verme becerilerinin 

geliĢtirilmesi, 

-Tüketiciyi korumaya yönelik çalıĢmalar yapan ve tüketici Ģikayetlerini izleyen 

mevcut kurumların, örgütlerin ve konuyla ilgili yasaların tanıtılması ve duyurulması, 

-Diğer tüketicilerin haklarına saygılı olan, topluma ve çevreye duyarlı, sosyal 

sorunlarla ilgilenme istekliliği gösteren “bilinçli tüketici” tipinin geliĢtirilmesi ve 

yaygınlaĢtırılması, 

-GeliĢmiĢ ülkelerde tüketicinin eğitiminde devletin, özel firmaların ve tüketici 

örgütlerinin etkili rol oynadığı gibi konularda tüketicilerin eğitilmesi önem 

kazanmaktadır. 

Tüketicinin eğitilmesinde; toplantılar, konferanslar, sempozyumlar, seminerler 

tertiplemek ile CD’ler, kitaplar, dergiler, bültenler, radyo ve tv programları hazırlatmak 

veya konuĢmacı olarak programlara katılmak gibi halkla iliĢkiler araç ve 

yöntemlerinden yararlanılmaktadır.    

2.2. Tüketicinin Bilgilendirilmesi 

Tüketicinin bilgilendirilmesi, tüketicinin temel haklarından biri olup, bilgi 

edinme hakkı yazılı, görsel ve sözel tanıtımlarda mamul, hizmet ve firmalar hakkında 

doğru, tutarlı, yeterli, eksiksiz, zamanlı bilgilerin verilmesini içermektedir. 

Tüketicinin bilgilendirilmesi çift yönlü iĢleyen bir sistem olup, tüketiciden firma ve 

örgütlere gelecek bilgileri de kapsar. 

Günümüzde tüketicinin bilgilendirilme hakkını ortaya çıkaran etmenler Ģu 

Ģekilde sıralanmaktadır (DPT Uyum Raporları, 1995:32); 

-Pazarda mamul, marka ve modellerin çeĢitlenmesi ve buna bağlı olarak 

tüketicinin bilgi ve deneyimlerinin hızla demode olması, 

-Teknik özellikli mamullerin artıĢı yanında, mamul özelliklerinin çok hızlı 

değiĢmesi, 
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-Tüketicinin sosyo-ekonomik düzeyinin yükselmesi, beklentilerin artması, 

zamanının gittikçe değerlenmesi, 

-Ġthalatın serbestleĢtirilmesi sonucu yerli ve ithal mamuller arasındaki 

farklılıkların ortaya çıkması, 

-Firmaların pazarlama uygulamalarıdır. 

Bütün bu geliĢmeler ve değiĢmeler toplumda sosyal ve ekonomik bir sorun olarak 

ortaya çıkmakta ve tüketicinin “bilgilendirme eksikliği” olarak ifade edilmektedir. Bu 

bakımdan, böyle bir ortamla nasıl baĢ edileceğini bilen, bilgiye ihtiyaç duyan, araĢtıran, 

haklarını ve bunları aramasını bilen, hile ve aldatmalara karĢı bilinçli tüketicilerin 

yetiĢtirilmesi gerekmektedir. 

Tüketicinin bilgilendirilmesinde yazılı, basılı ve görsel halkla iliĢkiler araç ve 

yöntemleri (broĢür, bülten, stikır, bilboard, gazete-dergi-radyo ve tv reklamları) ile yüz 

yüze iletiĢim araç ve yöntemleri (stantlar kurmak, fuarlara katılmak vb.) 

kullanılabilmektedir. 

2.3. Tüketicinin Örgütlenmesi  

Tüketicinin temsili, tüketicilerin hak ve yararlarıyla doğrudan ya da dolaylı 

olarak çeĢitli kurum ve kuruluĢlarca alınan kararlara örgütleri aracılığıyla demokratik 

biçimde katılmaları olarak tanımlanmaktadır. Tüketicilerin kendi hak ve yararlarını 

ilgilendiren kararları alan resmi ya da yarı resmi tüm kurum ve kuruluĢlarda temsil 

edilebilmeleri için öncelikle örgütlenmeleri gerekir. Tüketicilerin örgütlenmesi ve 

temsili, birbirini izleyen ve tamamlayan evrelerdir. Tüketici haklarının korunması 

konusunda sorumluluk daha çok milli otoritelerde olmakla birlikte, tüketicilerin 

kendi aralarında kuracakları örgütlere de önemli görevler düĢmektedir. Günümüzde 

tüketiciyi korumaya yönelik örgütler beĢ grup altında toplanmaktadır. Bunlar (DPT 

Uyum Raporları, 1995:35); 

-Tüketiciler tarafından kurulan örgütler, 

-Tüketiciyi koruyan devlet kuruluĢları, 

-Tüketiciyi koruyan özel kesim örgütleri, 

-Milletlerarası tüketici örgütleri, 
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-Tüketici Kooperatifleri 

Ayrıca Türkiye’de Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı içerisinde yer alan 

Tüketicilerin eğitimi, bilgilendirilmesi ve örgütlenmesi ilkeleri Ģöyle sıralanmıĢtır 

(2001:9): 

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

yol gösterici bilgiler ve bu bilgilerin nerelerden, nasıl bulunabileceği, çeĢitli ürünlerin 

satın alınmasında dikkate alınacak kriterleri belirlemek. 

-Tüketicilere para, zaman ve enerji tasarrufu sağlayıcı yöntemleri öğretmek ve 

karar verme becerilerini geliĢtirmek. 

-Toplumun sosyal, kültürel ve moral değerlerini olumsuz yönde etkileyen, 

tüketicileri aldatıcı, yanıltıcı, gereksiz ve yanlıĢ tüketime yönlendiren pazarlama 

iletiĢimleri konusunda uyarmak. 

-Tüketiciyi korumaya yönelik kurum ve kuruluĢları, örgütleri tanıtmak, bu 

konularla ilgili mevzuatı anlatmak, duyurmak. 

-Diğer tüketicilerin haklarına saygılı, topluma ve çevreye karĢı duyarlı ve sosyal 

sorunlarla ilgilenme istekliliği gösteren “bilinçli tüketici” tipinin geliĢtirilmesi ve 

yaygınlaĢtırılmasına çalıĢmak. 

-Ülke kaynaklarının tüketicilerin temel ihtiyaçlarına uygun olarak en akılcı 

biçimde kullanılmasında etkili olmak. 

-Doğru ve sağlıklı bir tüketici kültürü ve anlayıĢı yerleĢtirerek geliĢtirmek. 

-Tüketicileri temel vatandaĢlık ve tüketici hak ve sorumluluklarının neler olduğu 

konusunda bilinçlendirerek, haklarını arama, kullanma, savunma ve örgütlenmeleri 

konusunda teĢvik etmek. 

-Tüketim ve üretim konularında yönlendirilen değil, yönlendiren olabilme 

bilincini vermek. 

-Tüketiciler arasında, dayanıĢma bilincinin geliĢtirilmesine yardımcı olmak. 

-Tüketicilerin etik bilincini ve topluma karĢı sosyal sorumluluklarının geliĢmesini 

sağlamak. 
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-Mal ve hizmetleri tüketirken temel amacın, sosyoekonomik ve kültürel 

ihtiyaçları karĢılamak olduğu, tüketimin sosyal statü göstergesi olarak kullanılmaması 

gerektiği görüĢünü benimsetmek ve bilincini vermek. 

-Enflasyon ve hayat pahalılığına karĢı mücadele bilincini geliĢtirmek. 

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

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

sektöre karĢı etkili olma bilincini kazandırmak ve yollarını göstermek. 

Bu ilkeler ıĢığında devletin tüketiciyi korumaya yönelik çalıĢmalarındaki en 

önemli adımı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı Tüketicinin ve Rekabetin 

Korunması Genel Müdürlüğü’nü kurması ve 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması 

Hakkında Kanunu yürürlüğe koyması olmaktadır. 

4077 Sayılı Kanun, amacı itibariyle tüketicileri koruyucu, aydınlatıcı, eğitici ve 

gönüllü örgütlenmeyi teĢvik edici hususları düzenlemektedir. Kanunla düzenlenen bu 

hususların iĢlevsel olabilmesi için tüketicilerle karĢılıklı iletiĢimin tesis edilmesi 

temel zorunluluk olmaktadır. Halkla iliĢkilerde var olan karĢılıklı ve sürekli iletiĢim 

ise tüketicinin bilinçlendirilip korunmasındaki en önemli özelliktir. Bu sebepten 

dolayıdır ki; tüketicinin korunmasında halkla iliĢkiler uygulamaları bir zorunluluk 

haline gelmiĢtir.  

3. TÜKETĠCĠYĠ KORUMAYA YÖNELĠK HALKLA ĠLĠġKĠLER   

    FAALĠYETLERĠ 

Tüketiciyi korumaya yönelik halkla iliĢkiler faaliyetleri de genel olarak üç ana 

baĢlık altında ele alınabilmektedir. Bunların birincisi tüketicinin eğitimi; ikincisi 

tüketicinin bilgilendirilmesi ve üçüncüsü tüketicinin örgütlenmesine yönelik 

faaliyetlerdir.  

3.1. Tüketicinin Eğitimine Yönelik Halkla ĠliĢkiler Faaliyetleri 

Kamusal amaçlarla toplumsal beklentiler arasında bir uyum yaratmak için iç ve 

dıĢ hedef kitlelerle olumlu yönde iliĢkiler gerçekleĢtirmek zorunda olan halkla 

iliĢkiler, hem kurumun çevresini etkileyerek değiĢtirmesini hem de çevreden 

etkilenerek değiĢmesini amaçlamaktadır (Bıçakçı, 2003:96). Özellikle kurumun 
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çevresini etkileyerek değiĢtirmek için çeĢitli faaliyetlerde bulunma yoluna giderler 

ki, bunların baĢında eğitim faaliyetleri gelmektedir.  

Günümüzde sürdürülebilir yaĢam ve geliĢim süreci büyük ölçüde bilinçli 

tüketici davranıĢlarına odaklanmaktadır. Buna göre bilinçli tüketim davranıĢlarının 

kazandırılmasında önemli yeri olan tüketici eğitimi günümüzde evrensel bir konu 

olarak ortaya çıkmaktadır. McNeal’e (Aktaran Hayta, 2009:144) göre, tüketici 

eğitiminin temel amacı bireylerin seçimlerini yönlendirmekten çok mevcut 

alternatiflerden bireyi haberdar etmek ve amacına en uygun olanı seçmesine 

yardımcı olmaktır. Tüketici eğitimi, bireylerin ekonomik faaliyetlerini yönlendirme, 

ihtiyaçlarını giderme, kaynaklarını bilinçli kullanma, temel haklarını öğrenme, pazarı 

etkileme gücünü hedef alan eğitim ve bilgilendirme yatırımıdır. Bunun için tüketiciyi 

eğitmeye yönelik halkla iliĢkiler faaliyetlerinden olan konferanslar, paneller, 

seminerler, radyo-televizyon programları ile reklamlar organize edilmektedir. 

3.1.1. Konferanslar-Paneller-Seminerler Tertiplemek 

Halkla iliĢkilerin sosyal sorumluluk anlayıĢı içerisinde yer alan tüketicinin 

korunması sorumluluğu, kuruluĢlara önemli görevler yüklemektedir. Toplum 

menfaatinin ön planda tutulduğu bu çalıĢmalarda bilinçli tüketicinin yaratılması 

amacıyla konusunda uzman olan kiĢiler, akademisyenler, tüketiciyi eğitmeye yönelik 

konferanslarda-panellerde konuĢmacı olarak huzura çıkartılmaktadırlar. 

 Konferanslar yoluyla oldukça geniĢ bir kitleye belirli bir süre içinde tüketici 

haklarının iletilmesini amaçlayan konuĢmacılar (Geçikli, 2008:113) tüketicinin 

korunması mevzuatının tüketicilere tanıtılması, anlatılması ve aydınlatılması, yasal 

haklarını kullanmaları konusunda özendirilmelerini, tüketici talep ve tercihlerinin 

ilgili yerlere iletilmesinde izlenecek prosedürün anlatılmasını hedeflemektedirler. 

Kamuoyunu bilgilendirmek ve eğitmek için yararlanılan etkin halkla iliĢkiler 

aracı olan paneller de (Göksel ve Yurdakul’dan aktaran Gültekin, 2006:65), 

tüketicinin eğitilmesi amacıyla kullanılan etkinliklerden olmaktadır. Bu tür 

etkinliklerde, tüketicilerle ilgili belirli bir konu açıklığa kavuĢturulmak üzere uzman 

kiĢilerin tartıĢacakları bir ortam yaratılmakta ve bu yolla katılımcıların ilgisi konuya 

çekilerek konunun tüm detaylarıyla aktarılması sağlanmaktadır.  
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Seminerler ise, konferans ve panellere göre daha samimi eğitim ortamlarıdır. 

Konun enine boyuna anlaĢılması için bir ya da daha fazla sürelerle 

gerçekleĢtirilmektedirler (Geçikli, 2008:113). Diğer halkla iliĢkiler etkinliklerinden 

en büyük farkı doğrudan eğitim amaçlı gerçekleĢtirilen bir etkinlik olmasıdır. 

Toplumun belli konularda eğitilmesi ve duyarlı hale getirilmesi için ücretsiz olarak 

halka yönelik gerçekleĢtirilirler (Gültekin, 2006:146).   

3.1.2. Radyo ve Televizyon Programları Yaptırmak 

Halkla iliĢkilerin sözlü-görüntülü araçlarından olan radyo ve televizyon 

(Kazancı, 1999:269) tüketicinin eğitilmesinde eğitici programlar yayınlanmak 

suretiyle kullanılmaktadır. Yüz yüze olmayan ama çok geniĢ halk kitlelerine mesajı 

ulaĢtıran bu iletiĢim araçları izleyiciler üzerinde büyük etkiye sahiptirler.  

Radyo, tüketicinin eğitimine yönelik programlar hazırlatılıp yayınlatılarak veya 

tüketicinin eğitimi konusunda uzman kiĢilerin ilgili programlara konuk olarak 

katılması Ģeklinde eğitim amacıyla kullanılmaktadır.  

Televizyon ise, hem sesli hem görüntülü olması nedeniyle kitleler üzerinde 

radyoya göre daha güçlü etkiye sahiptir. Tüketicinin eğitilmesi amacıyla günümüzde 

bu gücünden yararlanılmaktadır. Daha çok eğitici filmler, belgeseller ve çocuklara 

yönelik çizgi filmler yaptırılıp yayınlatılmak suretiyle kullanılmaktadır. 

3.1.3. Reklâmlar 

Yoğun rekabetin yaĢandığı ve bu rekabet baskısıyla her gün birbirinden pekte 

farklı olmayan yeni ürünlerin pazara sunulduğu günümüzde tüketicinin eğitilmesi ve 

daha etkili iletiĢimin kurulabilmesi için çeĢitli kanallar aracılığıyla mesajlar 

gönderilmektedir (Sabuncuoğlu, 2008:16-17). Halkla iliĢkiler ve reklâmlar bu 

kanalların en belli baĢlılarını oluĢturmaktadır.  

Reklâm, ele almıĢ olduğu ürün ve hizmetleri hoĢa giden tarafları ile tanıtarak 

kiĢilerde ihtiyaç uyandırmayı amaçlayan etkinliklerdendir. Reklâmın tüketiciyi 

bilgilendirmesi, ikna etmesi ve eğitmesi özellikleri vardır. Reklâmın yayınlanması 

aĢamasında genellikle, ücreti ödenen, kitle iletiĢim araçları kullanılmaktadır; böylece 

büyük kitlelere bir anda ulaĢabilmek daha kolay olmaktadır (Dalkıran, 1995:4).   
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Tüketicinin eğitilmesine yönelik hazırlanan reklamlar, ihtiyaç duyulan bir 

ürünün veya hizmetin nasıl alınması/alınmaması gerektiğini; alınmıĢ olan ürün veya 

hizmetten dolayı ortaya çıkabilecek olumsuz durumun giderilmesinde takip edilmesi 

gereken yol, prosedür ve müracaat edilecek kurumları tüketicilere anlatıp bilinçli 

tüketicinin yaratılmasını, dolayısıyla tüketicinin korunmasını hedefleyen iletileri 

içerir.  

3.2.Tüketicinin Bilgilendirilmesine Yönelik Halkla ĠliĢkiler Faaliyetleri 

Tüketicinin bilgilendirilmesi tüketiciye pazardaki ürün ve hizmetler ile ilgili 

satın alma ve kullanmada yardımcı olacak bilgilerin ve ipuçlarının konunun uzman 

kiĢileri tarafından sunulması çabalarını ifade etmektedir (McNeal’den aktaran 

Babaoğul ve Altıok, 2008:57). Halkın tüm toplumsal, politik ve kültürel olaylardan 

doğru, zamanında ve katılıma açık bir biçimde bilgilendirilmesini sağlayan halkla 

iliĢkiler (Mengü ve Görpe, 2007:4), tüketicilerin bilgilendirilmesi çalıĢmalarında bu 

amaçla yoğun Ģekilde kullanılmaktadır. 

Hayta’ya  (2006:244) göre tüketicinin bilgilendirilmesinde, tüketicilere satın 

aldıkları mal ve hizmetlerin niteliği, kalitesi, miktarı ve fiyatı hakkında temel 

bilgileri vermek, rekabet halindeki mal ve hizmetler arasından sağlıklı bir seçim 

yapabilme imkanı sağlamak, tüketicilerin bu mal ve hizmetleri güvenle ve kendi 

isteklerine uygun olarak kullanabilmelerini ve kendilerine sunulan mal ve 

hizmetlerin kullanımından doğacak zarar nedeniyle tazminat talep etmelerini 

sağlamak amaçları güdülmektedir. Dolayısıyla tüketicinin bilgilendirilmesine yönelik 

yapılan halkla iliĢkiler faaliyetleri de tüketicinin alacağı ürün ve hizmetler konusunda 

bilgilendirilmesini amaçlayan etkinliklerden oluĢmaktadır. Bunlar reklam filmleri 

hazırlamak, yazılı ve basılı araçlar hazırlamak, web sayfaları hazırlamak Ģeklinde 

yapılmaktadır.  

3.2.1. Reklam Filmleri Hazırlamak 

Reklamın temel amaçlarından olan bilgilendirme iĢlevi (KocabaĢ ve Elden, 

2002:26), teknolojinin geliĢimi, mal ve hizmet kalitesinin yükselmesi, tüketicinin 

eğitim ve bilgi düzeyinin artması nedeniyle günümüzde ön plana çıkmaktadır 
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(TikveĢ, 2003:195). Reklamın sahip olduğu bu özellik, tüketicinin bilgilendirilmesine 

yönelik halkla iliĢkiler faaliyetleri çerçevesinde onu kullanmaya itmektedir.  

Tüketicinin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan eğitici reklam filmleri, 

topluma bilgi vermek, toplumun geliĢmesi ve ilerlemesi için neler yapılacağını, nasıl 

katkıda bulunulacağını vurgulamak amacıyla yapılmaktadır. Daha çok konulu 

reklamlar Ģeklinde yapılan bu filmler, kısa sürede sonuç almayı hedeflerken; çarpıcı, 

basit, dikkat çekici ve akılda kalıcı tarzda hazırlanmaktadır. 

3.2.2. Yazılı ve Basılı Araçlar Hazırlamak 

Halkla iliĢkiler etkinlikleri çerçevesinde kuruluĢun çalıĢmalarını gerek iç 

gerekse dıĢ hedef kitlelere ulaĢtırmak ve geliĢmeleri/yenilikleri bildirmek amacıyla 

kitapçıklar, broĢürler, afiĢ ve pankartlar, bültenler, yıllıklar vb. gibi çeĢitli yazılı 

duyurum araçları (Çamdereli, 2000:82) kullanılmaktadır. Tüketicinin korunmasına 

yönelik yapılan halkla iliĢkilerde de tüketicinin bilgilendirilmesi amacıyla bu 

araçlardan yararlanılmaktadır.  

Tüketicinin bilgilendirilmesinde kullanılan basılı araçlar, okuyucunun dikkatini 

çekmek, ilgilendirmek ve etkilemek için hazırlandığından, resim, fotoğraf, Ģema gibi 

ilgi çekecek belgelerle desteklenmektedirler. Bu belgeler okuyucunun okuma isteğini 

arttırıcı, dikkatini anlatılmak istenen konu, verilmek istenen mesaj üzerine 

yoğunlaĢtırıcı etki yarattığından özenle seçilerek sıklıkla kullanılmaları 

gerekmektedir (Gürüz, 1993:97). 

3.2.3. Film-Video Bant-CD Hazırlamak  

Halkla iliĢkiler kampanyalarında tüketicinin bilgilendirilmesi amaçlı kullanılan 

önemli araçlardan birisi de filmler, video bantlar ve CD’lerdir. Filmler, video bantları 

ve CD’ler ilk bakıĢta gazete, dergi ve radyodaki kadar geniĢ bir kitleye ulaĢmaz 

gözükürler. Ancak iyi bir dağıtım mekanizması kurulduğunda geniĢ kitlelere 

seslenebilen araçlar olarak kullanılabilmektedirler. Filmler, video bantları ve CD’ler 

yaygın olarak dokümanter, eğitsel, kültürel, belgesel ve tanıtım programları olarak 

hazırlanırlar. Bu araçlar, hedef kitleler arasında seçim yapabilme ve doğrudan 

ulaĢabilme kolaylığı sağladıklarından oldukça önemli araçlar olmaktadırlar (Yatkın, 

2003:39).  
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3.2.4.Web Sayfaları Hazırlamak 

Halkla iliĢkiler uzmanlarının bilgilendirmede kullandıkları en önemli 

araçlardan birisi web sayfalarıdır. Web sayfaları halkla iliĢkiler uzmanlarını bilgiyi 

dağıtmak için daha önce kullandıkları posta, fotokopi vb. masraflardan kurtardığı 

gibi, yılın 365 günü 24 saat ulaĢılabilme özelliğine de sahiptirler. Bu sayfalarda 

sağlanacak olan elektronik posta olanağı, sayfayı ziyaret edenlerin kurum hakkında, 

marka veya hizmetler hakkında düĢündüklerinin de saptanmasına olanak vermektedir 

(Becerikli, 2002).  

Tüketicinin korunması amaçlı yapılan bilgilendirici halkla iliĢkilerde, web 

sayfaları, bilgi almak isteyen tüketicilere aracısız olarak hizmet sunarken, tüketicinin 

en hızlı, en ucuz, en zahmetsiz, en zengin içerikli (Sabuncuoğlu, 2008:186) ve en 

spesifik bilgiye ulaĢmasına imkan vermektedir. Bu nedenle tüketiciyi 

bilgilendirmeye yönelik web sayfaları günümüzde hemen tüm kuruluĢlarca 

önemsenirken, tüketiciler tarafından da talep edilmektedir.     

3.3. Tüketicinin Örgütlenmesine Yönelik Halkla ĠliĢkiler Faaliyetleri 

-Tüketicilere göre daha kolay bir araya gelerek örgütlenebilen üreticilere karĢı 

demokratik bir baskı aracı oluĢturabilmek,  

-Üretici ve tüketicilerin karĢılıklı hak ve çıkarları arasında bir denge 

oluĢturabilmek, 

-Sosyal ve siyasi açıdan bir güç oluĢturabilmek, 

-Kamuoyu oluĢturarak tüketici haklarının geniĢletilmesini sağlamak,  

-Sayıca dağınık bireylerden oluĢan tüketicileri bir araya getirerek güç birliği 

yapmak,  

-Bireysel çabalarını kurumsallaĢtırarak varlıklarını ve seslerini daha kolay 

duyurabilmek, 

-Hak ve yararlarını savunmada daha üstün konuma gelebilmek, 
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-Ürün ve hizmetlerin seçimi, satın alımı, kullanımı, tamir ve bakımı, elden 

çıkarma yolları gibi konularda yol gösterici bilgiler vermek ve bu bilgilerin nerelerde 

bulunabileceğini tüketicilere aktarmak, 

-Para, zaman ve enerji tasarrufu sağlayıcı stratejileri öğretmek,  

-Tüketicilerin karar verme yeteneklerini geliĢtirmek, 

-Tüketicileri aldatıcı, yanıltıcı, gereksiz tüketime yönlendiren reklamlar 

konusunda uyarmak, 

-Bilinçli tüketici tipinin geliĢtirilmesini yaygınlaĢtırılmasını sağlamak ve 

örgütlenme bilincini geliĢtirmek, 

-Alternatif üretim ve tüketim modelleri geliĢtirmek, 

-Ülke kaynaklarının en rasyonel biçimde kullanılmasında etkili olmak, 

-Tüketicilerin kendilerine örgütlerine ve topluma karĢı sosyal sorumluluklarının 

geliĢtirmesini sağlamak, 

-Çevre bilincini geliĢtirmek, 

-Mal ve hizmetler ile ilgili karĢılaĢtırmalı testler, tahlil ve deneyler yaparak 

sonuçlarını tüketicilere duyurmak, 

-Tekel, kartel ve tröstlere karĢı tüketicilere korunma yollarını göstermek, 

-Enflasyon ve hayat pahalılığına karĢı mücadele bilincini yerleĢtirmek, 

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

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

devlet ve özel sektöre karĢı etkili olma bilincini kazandırmak ve yollarını göstermek, 

-Sadece fiyat sömürüsüne karĢı değil, devlet hizmetleri, mevzuat gereksinimi, 

güvenlik ve sağlık sorunları, kalite kusurları, taklit, eksik ölçü ve tartı, ayıplı mal ve 

hizmet, satıĢ sonrası hizmetler gibi pek çok soruna karĢı, sadece bir satın alıcı sıfatıyla 

değil, mutluluğu için gerekli tüm kaynakların akıllı kullanılması ve korunması 

bilinciyle eğitmek ve örgütlenmek, 
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-Tüketicilerin kendileriyle ilgili kararlar alan tüm kurum ve kuruluĢlarda temsil 

edilmelerini sağlamak amaçlarını taĢıyan tüketicinin örgütlenmesi (Yüksel, 1996:16-

17), çeĢitli halkla iliĢkiler faaliyetlerini gerektirmektedir.  

Bu faaliyetler, tüketicinin bilgilendirilmesi ve eğitilmesinde olduğu gibi, yazılı 

araçlar yayınlamak, sözlü araçlar kullanmak, görsel ve iĢitsel araçlar kullanmak ile 

organizasyon faaliyetler (konferans, kongre, panel vb.) tertiplemekten oluĢmaktadır. 

Ancak daha önce bu faaliyetler hakkında bilgi verildiğinden burada tekrara 

düĢmemek açısından ele alınmaması daha uygun olmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 57 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

SANAYĠ VE TĠCARET BAKANLIĞI, TÜKETĠCĠNĠN VE REKABETĠN 

KORUNMASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

1939 yılından itibaren çeĢitli isimler altında görevleri yürütülen Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığı ilk kez 1971 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı adıyla 

gerçekleĢmesine rağmen,  asıl olarak 1983 yılında “Bakanlıkların KuruluĢ ve Görev 

Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile yeniden kurulmuĢtur. Aynı yıl 

“Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın TeĢkilat ve Görevleri hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname” ile örgütlenmiĢ, daha sonra bazı değiĢiklikler yapılmıĢtır 

(www.sanayi.gov.tr) 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, giriĢimciliğe, yenilikçiliğe ve yüksek katma 

değerli teknoloji üretimine dayalı ekonomik yapısıyla, Avrasya’nın mal ve hizmet 

üretim üssü haline gelen ve dünyanın en geliĢmiĢ on ülkesi içinde yer alan bir 

Türkiye’nin oluĢumunda öncü olmak vizyonuyla, ülkemizin küresel düzeyde rekabet 

gücünü arttırmaya yönelik olarak, sanayi ve ticaret alanlarında plan, program, strateji 

ve politikalar geliĢtirme, ekonominin itici gücünün özel giriĢimcilik olduğu bilinciyle 

ve baĢta KOBĠ’ler olmak üzere bütün sanayici, tüccar, esnaf ve sanatkârlara, güvenli, 

sürdürülebilir ve çevreye duyarlı bir iĢ ve rekabet ortamı tesis etmek, tüketicilerin 

haklarının korunmalarına yönelik sunulan desteklerle, ileri teknolojiye ve 

yenilikçiliğe dayalı, yüksek katma değer sağlayan bir üretim kültürünün oluĢmasına 

hizmet etme misyonuyla, katılımcılık, en az bürokrasi ile kaliteli, etkili ve hızlı 

hizmet, toplumsal sorumluluk, öncülük ve rehberlik, sürekli geliĢim, çevreye 

duyarlılık, giriĢimci, vatandaĢ ve çalıĢan odaklılık, sistem ve sonuç odaklılık, 

Ģeffaflık ve hesap verebilirlik temel değerleriyle çalıĢmalarını sürdürmektedir 

(www.sanayi.gov.tr) 

3143 Sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın TeĢkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanunla, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına evrensel tüketici haklarının sağlanması ve 

korunmasına yönelik hukuki ve idari tedbirleri almak, tüketicinin korunmasını ve 

sağlıklı bir rekabet düzeninin oluĢturulmasını sağlayıcı inceleme, araĢtırma ve 

düzenlemelerde bulunmak görevi verilmiĢ olup, bu görevler 1993 yılında Kanunda 
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bazı değiĢiklikler yapılarak Bakanlık bünyesinde kurulan “Tüketicinin ve Rekabetin 

Korunması Genel Müdürlüğü” tarafından yürütülmektedir. 

4.1. Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü 

Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü 494 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname ile 10.08.1993 tarihinde kurulmuĢtur. Tüketicinin ve 

Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü Sanayi ve Ticaret Bakanlığı binasında 

hizmet vermekte olup, 1 Genel Müdür, 5 Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür 

Yardımcılarına bağlı 9 Daire BaĢkanlığı ve daire baĢkanlıklarına ait alt birimlerden 

oluĢmaktadır (Bakınız Ģekil 1).  

ġekil 1: Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü Organizasyon 

ġeması (http://www.tuketici.gov.tr) 

 

 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel 

Müdürlüğü tüketicinin ve rekabetin korunması hizmetlerinin daha hızlı ve etkin bir 

Ģekilde yerine getirilmesini hedeflemekte olup, bu hedefe ulaĢmada hukuki 
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dayanakları ise 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ile 4077 Sayılı 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunudur. 

4.2. Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’nün 

Görevleri 

Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’nün görevleri 

Ģunlardır: 

-Tüketicilerin tüketim maddeleri yönünden sağlık ve güvenliği ile ekonomik 

çıkarlarını koruyucu, kayıplarını giderici tedbirleri almak, gerekli düzenlemeleri 

yapmak, 

-Tüketicilerin tüketim maddeleri yönünden çevresel tehlikelerden 

korunabilmesi amacıyla alınacak tedbirlerin belirlenmesinde, ilgili bakanlık ve 

kuruluĢlarla iĢbirliği yapmak, 

-Piyasaya sunulan mal ve hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi amacına yönelik 

olarak standart ve kalite denetimi yapmak, yaptırmak, kalite kontrol sistemleri 

kurmak, ilgili kurum ve kuruluĢlara standart tespitine iliĢkin görüĢ ve önerilerde 

bulunmak, fiyat hareketlerini izlemek, gerektiğinde ilan etmek, 

-Tüketicileri aydınlatıcı ve eğitici tedbirleri almak, tüketicilerin kendilerini 

koruyucu giriĢimlerini özendirmek ve tüketicinin korunması konusundaki 

politikaların oluĢturulmasında bunların gönüllü örgütlenmeleri yoluyla temsil 

edilmelerini sağlamak, 

-Mal ve hizmet piyasalarındaki faaliyetleri, özellikle fiyat hareketlerini 

izlemek, fiyatların serbest rekabet esaslarına göre oluĢmasını önleyici hususların 

ortadan kaldırılmasına yönelik inceleme ve araĢtırmalar yapmak, 

-Mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya ortadan 

kaldırıcı anlaĢma, uygulama ve kararların yasaklanması ile piyasaya hakim olan 

teĢebbüslerin bu hakimiyetlerini kötüye kullanmalarının önlenmesine yönelik 

tedbirleri almak, 

-TekelleĢmeye yol açacak Ģekilde rekabeti önemli ölçüde azaltacak birleĢme, 

devralma ve ele geçirmeleri önleyecek tedbirleri almak, 
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-Tüketicinin korunması ve sağlıklı bir rekabet ortamının oluĢturulmasına iliĢkin 

politikaların belirlenmesinde yurt içindeki ve yurt dıĢındaki kurum ve kuruluĢlarla 

iĢbirliği yapmak, gerekli koordinasyonu sağlamak, 

-Tüketici sorunlarının çözümüne ve rekabetin düzenlenmesine iliĢkin olarak 

diğer kanunlarla ve bakanlıkça verilen görevleri yapmak. 

4.3. Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’nün Halkla 

ĠliĢkiler Faaliyetleri  

09.09.1993 tarihinde kurulan Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel 

Müdürlüğü tüketiciyi korumaya yönelik çalıĢmalarında ilk yıllarda mevzuat 

çalıĢmaları, tüketici Ģikâyetlerinin incelenerek sonuçlandırılması, kalite ile standart 

denetimleri çalıĢmalarına öncelik vermiĢtir. 

1995 yılında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun yürürlüğe girmesiyle 

birlikte tüketiciyi korumaya yönelik halkla iliĢkiler faaliyetleri baĢlamıĢ 

bulunmaktadır. Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü 1996 yılında 

bu Kanun, Yönetmelik ve Tebliğiler ile tüketicilere sağlanan hakların en etkin, en 

kolay ve hızlı duyurulması amacıyla ilk halkla iliĢkiler faaliyetini “175 ALO 

TÜKETĠCĠ” hattının kurulmasıyla baĢlatmıĢ ve tüm illerde faaliyete geçirmiĢtir. 

1998 yılında tüketici bilincinin geliĢtirilmesi, tüketicilerin yasal haklarını 

kullanma konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan 

firmaların teĢvik edilmesi amacıyla 5 dalda verilen “Tüketici Ödülleri” halkla 

iliĢkiler araçlarından organizasyon faaliyetleri içinde yer almaktadır. 

Daha sonraki yıllarda hem Genel Müdürlük olarak hem kurum dıĢında 

düzenlenen toplantılara, konferanslara, seminerlere katkı ve katılım sağlayarak 

tüketicilerin bilinçlendirilmesi, bilgilendirilmesi ve eğitilmesi yönündeki hakla 

iliĢkiler faaliyetlerine ağırlık vermiĢlerdir. 2004-2005 yılında “ĠLGĠLEN-

BĠLGĠLEN” sloganıyla baĢlatılan “Tüketicinin Bilinçlendirilmesi Kampanyası” ile 

Tüketicinin Korunması Mevzuatının tüketicilere tanıtılması, anlatılması, 

bilgilendirilmesi ve aydınlatılması ve bu yönde eğitilmelerinin sağlanması 

amaçlanmıĢtır. Kampanya da 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması hakkında Kanun ve 

alt mevzuat ile ilgili spot filmler, spot anonslar, basılı materyaller kullanılmıĢtır. Spot 
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filmler Ulusal televizyonlarda ve radyolarda yayınlanmıĢtır. Yazılı materyallerden 

broĢürler, afiĢler, insertler, billboardlarda gösterilmek üzere hazırlanan büyük boyda 

afiĢler ve Belediye otobüslerine verilen reklamlar kullanılmıĢtır. Ayrıca büyük 

market zincirleri içerisinde kurulan stantlarda kampanyaya ait tüm materyallerin 

tüketicilere dağıtımı ve tanıtımının yapılması sağlanmıĢtır. Ülke genelinde mudii 

sayısı fazla olan bankaların hesap özeti ve zarflarına kampanya sloganı yerleĢtirilerek 

daha geniĢ tüketici kitlelerine kampanya ana temasının duyurulması amaçlanmıĢtır. 

2006 yılında da söz konusu kampanyanın olumlu etkilerinin sürdürülmesi ve 

hedeflenen tüketici bilincinin refah düzeyi en yüksek toplumların seviyesine 

yükseltilmesi için Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tüketici 

haklarının söz konusu olduğu her platformda çalıĢmalarını sürdürmüĢtür. 

Genel Müdürlüğün Türkiye-AB Katılım Öncesi ĠĢbirliği Programı kapsamında 

yürüttüğü “Tüketicinin Korunması Mevzuatının Tam Uyumu, Yürütülmesi ve 

Uygulanmasındaki ÇalıĢmalarında “Türkiye’nin Kapasitesinin Güçlendirilmesi” 

projesi ile Tüketici Mevzuatının uyumlaĢtırılması, Genel Müdürlüğün yeniden 

yapılandırılması ve idari kapasitesinin güçlendirilmesi, Ulusal DanıĢma Sisteminin 

oluĢturulması, Tüketici Örgütlerinin güçlendirilmesi, tüketicilerin eğitimi ve 

bilgilendirilmesi amacıyla toplantılar, seminerler, çalıĢtaylar düzenlenmiĢtir.  

4.3.1. Tüketiciyi Bilgilendirmeye Yönelik “175 ALO TÜKETĠCĠ” Hattının 

Kurulması  

Halkla iliĢkilerde kullanılan araçlardan birisi olan telefonla görüĢme, karĢılıklı 

ve anında konuĢmaya, bilgilendirmeye fırsat veren bir iletiĢim yöntemidir. 

Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü halkla iliĢkilerde kullanılan 

sözlü araçlardan olan telefonla görüĢme iĢlemini “175 ALO TÜKETĠCĠ” hattını 

kurma iĢlemiyle gerçekleĢtirmiĢ bulunmaktadır. Her ilde faaliyet gösteren “175 ALO 

TÜKETĠCĠ” hattı tüketiciyi korumaya yönelik tüketicilere bilgi sunmaktadır. 

Tüketiciler Ģikayetlerini bu hatta bildirerek çözüm yollarını en hızlı Ģekilde 

öğrenebilmektedir.  
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ġekil 2: Alo 175 Tüketici Hattı bilgilendirici afiĢ örneği. 

 

(1997 faaliyet raporu) 

4.3.2. Tüketicinin Bilgilendirilmesi ve Eğitilmesi Amaçlı Toplantılar, 

Konferanslar, Paneller ve Seminerlerin Tertiplenmesi 

Bilgi verme, bilgi alma ve değerlendirme amacıyla yapılan sözlü halkla 

iliĢkiler faaliyetlerinden olan toplantı, konferans ve seminerler Tüketici ve Rekabetin 

Korunması Genel Müdürlüğü tarafından da kullanılan araçlardandır. 
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Hem kurum içinde hem de kurum dıĢında yapılan bilgilendirme toplantıları 

katılanlar arasındaki karĢılıklı görüĢ ve düĢüncelerin açıklandığı, bilgi alıĢ-veriĢinin 

yapıldığı ve en iyi Ģekilde tanıtıcı bilgilerin sunulduğu ve katılımcılar üzerinde 

olumlu etki yapması nedeniyle Genel Müdürlük açısından da oldukça önemlidir. 

Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü gerek kurum içi 

gerekse kurum dıĢı toplantılara katılarak, tüketici mevzuatını ve tüketicinin kendisini 

korumasına yönelik bilgilendirmelerde bulunduğu görülmektedir. Örneğin;  

1997 yılında tüketici korumaya yönelik ilk toplantısını hakem heyeti baĢkan ve 

raportörlerine verdiği ve bu toplantıların daha sonraki yıllarda da devam ettiği 

anlaĢılmaktadır. 

Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü personeli ayrıca diğer 

kurumlar ve özel Ģirketlerle iĢbirliği içerisinde yapmıĢ olduğu toplantılara eğitimci 

olarak katılmıĢtırlar. Bunlar (Faaliyet Raporu, 2001:22); 

-2001 yılında Emar SatıĢ Sonrası MüĢteri Hizmetleri San.Tic.A.ġ.nin ev 

hanımlarına yönelik “Tüketiciyi Bilinçlendirme Eğitimleri”ne eğitimci olarak 

katılınmıĢtır. 

2002 yılında (Faaliyet Raporu. 2002:22-23); 

-Bodrum’da düzenlenen “Tüketici Hakları ve Tüketicilerin KarĢılaĢtıkları 

Sorunlar” konulu toplantıya, 

-Ege Bölgesi Sanayi Odasınca Ġzmir’de düzenlenen “Rekabet Uygulamaları ve 

Bilgilendirme” konulu toplantıya, 

-Otomotiv Distribütörleri Derneğince Ġstanbul’da düzenlenen “Tüketicinin 

Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve Tebliğler” konulu toplantıya,  

-BüyükĢehir Belediyesi zabıta memurlarına tüketici hakları konusunda verilen 

eğitimlere, 

Ayrıca Fransa, Belçika, Ġsviçre ve Romanya’da yapılan tüketici politikaları ve 

tüketici organizasyonları toplantılarına katılınmıĢtır 

2003 yılında (Faaliyet Raporu. 2003:31-33); 
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-Tüketici Hakları Derneği tarafından Gaziantep’te düzenlenen “Yeni Tüketici 

Yasası ve Kredi Kartlarında Tüketicinin Zaferi” konulu toplantıya, 

-Küçük Ev Aletleri Sanayici ve Ġhracatçıları Derneği tarafından düzenlenen 

toplantıya, 

-Hak-ĠĢ Sendikaları Konfederasyonu tarafından düzenlenen toplantıya, 

-Bakırköy Belediyesi ve TÜKODER tarafından düzenlenen “Tüketim 

Tarzımızdaki DeğiĢimler ve Yerel Yönetimlerin ĠĢlevi” konulu toplantıya, 

-Samsun BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı tarafından düzenlenen Tüketici 

Yasası Eğitimi’ne, 

-Türkiye Bankalar Birliği tarafından düzenlenen toplantıya, 

-Gaziantep Ticaret Odası tarafından düzenlenen “Tüketici ve Satıcı Eğitimi” 

konulu toplantıya, 

-Ayrıca Ġsviçre, Macaristan, Belçika, Ġsveç, Lüksemburg, Yunanistan, Fransa, 

Ġtalya’da yapılan uluslar arası toplantılara eğitimciler gönderilmiĢtir. 

Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü 2004 yılında 

tüketicilerin tüketici mevzuatı konusunda bilgilendirilmesi, aydınlatılması ve bu 

yolla eğitilmelerini sağlamaya yönelik bir kampanya baĢlatmıĢ ve böylece 

kuruluĢundan bu yana en yoğun halkla iliĢkiler faaliyetlerine bu dönem ağırlık 

vermiĢtir. Bu faaliyetler arasında 2004 yılında hem kendi düzenlediği hem de 

eğitimci olarak katıldığı toplantılar Ģunlardır (Faaliyet Raporu. 2004:32-41); 

-Sağlık Bakanlığı Ġlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, TAIEX Ofisi, Metro AG 

Türkiye Ġrtibat Bürosunca, Real Hipermarketler Zinciri A.ġ., TMMOB Kimya, Çevre 

ve Petrol Mühendisleri Odası, Otomotiv Distribütörleri Derneği, Televizyon 

Yayıncıları Derneği, Radyo Televizyon Üst Kurulu, DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı, Denizli 

Ticaret Odası, Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği, Hürriyet Gazetecilik ve 

Matbaacılık A.ġ., Emar SatıĢ Sonrası MüĢteri Hizmetleri San.Tic.A.ġ., Mali 

MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliği tarafından düzenlenen 

tüketicinin korunmasına ve bilinçlenmesine yönelik toplantılara, 
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-Sanayi ve Ticaret Bakanlığı APK BaĢkanlığı tarafından organize edilen “Son 

DeğiĢikliklerle Tüketici Kanunu ve Tüketici Haklarının Korunması” konusunda 

bilgilendirme toplantısına, 

-Genel Müdürlük tarafından düzenlenen “Tüketicinin Hak Arama” konulu 

toplantısına, 

-Aydın, Ġstanbul, Ankara, Tekirdağ, Balıkesir, Kars, Erzincan, Düzce, 

Kastamonu, Kütahya, Adana, Mersin, Adıyaman, Rize ve KırĢehir illerinde yapılan 

toplantılar, 

2005 yılında (Faaliyet Raporu. 2005:47-62); 

-Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü öğrencilerine, 

Türkiye BiliĢim Derneği’nce, Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu, 

Alarko Carrıer San.Tic.A.ġ., Kültür ve Turizm Bakanlığı AraĢtırma ve Eğitim Genel 

Müdürlüğü, 75. Yıl Lisesi, Gazi Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Halkla ĠliĢkiler ve 

Tanıtım Bölümü, Ġstanbul Tekstil Konfeksiyon Ġhracatçılar Birliği Genel 

Sekreterliği, Türkiye Reklam Konseyi, Turizm Sağlığı Merkez ÇalıĢma Grubu 

tarafından düzenlenen toplantılara, 

-Sanayi ve Ticaret Bakanlığı APK birimince organize edilen “Tüketicinin 

Korunması Hakkında Kanun” hakkında,  

-Rekabet Kurumunun Mesleki Eğitim Programı dahilinde “Genel 

Müdürlüğümüz ĠĢleyiĢi” konulu toplantı, 

-Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 

“Ġdari Para Cezalarının Uygulanması” konulu eğitim toplantısı, 

-“Tüketicinin Korunması Mevzuatının Tam Uyumu, Yürütülmesi ve 

Uygulanması ÇalıĢmalarında Türkiye’nin Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi” 

konulu toplantıya,  

-Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü ile Federal Alman 

Tüketicinin Korunması, Gıda ve Tarım Bakanlığı iĢbirliği ile yürütülen “Tanıtım 

Toplantısına”, 
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-TSE, Gümrük MüsteĢarlığı, Vakıflar Bankası, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı ve Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel 

Müdürlüğü ile ortaklaĢa gerçekleĢtirilen “Veri Entegrasyonu” konulu toplantılara 

eğitimci görevlendirilmiĢtir. 

2005 yılında Almanya, Singapur, Belçika, Azerbaycan, Fransa, Cenevre’de 

yapılan uluslararası toplantılara eğitimciler gönderilmiĢtir. 

2006 yılında (Faaliyet Raporu. 2006:58-67); 

-Türkiye Ġstatistik Kurumunun düzenlediği “Ġlk BeĢ Yıllık Resmi Ġstatistik 

Programı” konulu toplantıya, 

-Kültür Bakanlığı Turizm Sağlığı Merkez ÇalıĢma Grubu’nun düzenlediği 

“2006 yılı ilk toplantısına”, 

-Dünya Sağlık Örgütü tarafından düzenlenen “Obezite ile Mücadele” konulu 

toplantıya, 

-Türk-Alman ĠĢbirliği konseyince Ankara’da gerçekleĢtirilen “Tüketicinin 

Korunması ve ġikâyet Yönetimi Uygulamaları” konulu toplantıya, 

Ayrıca 2006 yılında AB ile Tüketicinin ve Rekabetin korunması Genel 

Müdürlüğü arasında sürdürülmekte olan “Tüketicinin Korunması Mevzuatının Tam 

Uyumu, Yürütülmesi ve Uygulanması ÇalıĢmalarında Türkiye’nin 

Güçlendirilmesi”ne yönelik olarak tüketicilerin korunması alanında AB üye 

ülkelerindeki kamu kurum ve kuruluĢları, hakem heyetleri ve tüketici örgütlerinin 

uygulamalarının görülmesi, Alman ve Ġngiliz sistemlerinin karĢılaĢtırılarak Türkiye 

için sonuçlar çıkarılması amacıyla Almanya ve Ġngiltere’de gerçekleĢtirilen 

eĢleĢtirme projesine, Belçika, Hırvatistan, Ġsviçre, Güney Kore, Almanya, Fransa ve 

Ġtalya’da gerçekleĢen toplantılara hem katılım hem de katkı sağlanmıĢtır. 

2007 yılında (Faaliyet Raporu. 2007:72-77); 

-ĠçiĢleri Dairesi BaĢkanlığı Eğitim Dairesi BaĢkanlığınca, Kayseri Ticaret 

Odasınca, Esco Döküm San.Tic.A.ġ.nce, Denizbank tarafınca, TMMOB’nce, Isparta 

Sanayi ve Ticaret Odasınca düzenlenen toplantılara, 
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-Ankara Ulubatlı Hasan Ġlköğretim öğrencilerine yönelik “Tüketici Hakları” 

konusunda bilgi verme toplantısına, 

-Genel Müdürlük personeli 2007 yılında 17 ayrı toplantıya iĢtirak ederek 

katılım sağlamıĢtır. 

-Ayrıca Ġsveç, Belçika, Fransa, Malta, Suriye, Tayland, Macaristan, BudapeĢte, 

Polonya, Hollanda ve Almanya’da gerçekleĢtirilen toplantı ve eğitimlere 

katınılmıĢtır. 

2008 yılında (Faaliyet Raporu. 2008:124-132); 

-Ankara, Ġzmir Sanayi Odaları tarafından, Gümrük MüsteĢarlığı, ĠçiĢleri 

Bakanlığı, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, Gaziantep Odası ve Tüketici 

dernekleri ile ortaklaĢa, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji 

Üniversitesince, Antalya Sanayi ve Ticaret Odasınca, Ġstanbul Colgate firmasınca, 

Sağlık Bakanlığınca, Elektrik ĠĢleri Etüt Ġdaresi Genel Müdürlüğünce, Kültür ve 

Turizm Bakanlığınca, Avrupa Birliği Koordinasyon Genel Müdürlüğünce, DıĢ 

Ticaret MüsteĢarlığınca, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince, Ġstanbul TURSAB 

tarafınca, TÜSĠAD, Telekomünikasyon Kurumunca, Türkiye Bankalar Birliğince, 

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesince, Merkez Bankası BaĢkanlığınca, 

Doğrudan satıĢ derneğince, Adalet Bakanlığınca, Türkiye Müteahhitler Birliği, 

BirleĢik ĠnĢaat Müteahhitleri Federasyonu ve Gayrimenkul Ortaklığı Derneğince, 

Tüketici, Çevre ve Eğitim vakfınca, AB Koordinasyon Genel Müdürlüğünce, 

Türkiye Ġstatistik Kurumunca, Ankara Ticaret Odasınca, Ġstanbul Üniversitesi ve 

Ġsviçre Mukayeseli Hukuk Enstitüsünce düzenlenen toplantılara, 

-Ġstanbul Ġli Tüketici Sorunları Hakem Heyeti üyelerine “4077 Sayılı 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Uygulaması, Tüketici Sorunları ve 

Hakem Heyetleri” konulu toplantıya, 

-Sanayi ve Ticaret Bakanlığı TeĢkilatlandırma Genel Müdürlüğü 

kontrolörlerine verilen “Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğünün 

Genel Yapısı ile Görev ve Yetki Alanına Giren Konular” hakkındaki toplantıya, 

-Antalya’da “Piyasa Gözetim ve Denetiminde Görev Alacak Personelin Eğitim 

Programı” konulu toplantıya, 
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-“AB Müktesabına Uyum Hedefimizin Sağlanması” amacıyla AB Komisyonu 

uzmanlarıyla yapılan toplantıya, 

-Genel Müdürlük personeli 2008 yılında 67 ayrı toplantıya iĢtirak ederek 

katılım sağlamıĢtır. 

-Ayrıca Fransa, Belçika, Bulgaristan, KKTC, Ġngiltere, Ġsviçre, Güney 

Afrika’da gerçekleĢtirilen toplantı ve eğitimlere katılınmıĢtır. 

Genel Müdürlüğün baĢvurduğu halkla iliĢkiler araçlarından biri de seminerler 

dir. Bunlar; 

2000 yılı içerisinde 42 il ve ilçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine yönelik 

verilen bölgesel eğitim seminerleri,  

2001 yılında Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı TeĢkilatlama ve Destekleme Genel 

Müdürlüğü ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı iĢ birliği ile yapılan “Tüketici Hakları ve 

Korunması” konulu seminerlere, 

-Turizm Bakanlığınca Bodrum ve Marmaris’te gerçekleĢtirilen “Esnaf Turist 

ĠliĢkileri Bilgilendirme Semineri”nde “Tüketici Hakları ve Tüketicinin KarĢılaĢtığı 

Sorunlar” konusunda, 

2002 yılında (Faaliyet Raporu. 2002:22-23); 

-ECA, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı tarafından düzenlenen tüketici hakları 

konulu seminerler, 

-Turizm Bakanlığı tarafından Antalya’da turistlere yönelik düzenlenen 

seminerler, 

-Turizm Bakanlığınca Gaziantep’te ve Ankara’da düzenlenen seminer ve 

toplantılara, 

2004 yılında (Faaliyet Raporu. 2003:32-41); 

-Datateknik Bilgisayar Sistemleri San.Tic.A.ġ., Türkiye Likit Petrol Gazcılar 

Derneği, TSE; Kayseri Ticaret Odası ve TÜKODER, Trabzon Tüketiciyi Koruma ve 

DayanıĢma Derneği, Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Mezunları derneği, 

Hacettepe Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu, Ankara Ġncirli Teknik ve 
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Endüstri Meslek Lisesi, Ġktisadi Kalkınma Vakfı, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, 

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye Serbest Muhasebeci, TESKOMB tarafından 

düzenlenen tüketiciyi korumaya yönelik seminerlere eğitimci olarak, 

Ayrıca Bakanlık ve Genel Müdürlük olarak kendi düzenlediği toplantı ve 

seminerlerde bulunmaktadır. Bunlar; 

-Hatice-Hikmet OĞULTÜRK Anadolu Kız Meslek Lisesi, Ankara Ġncirli 

Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, ġehit Albay Ġbrahim KARAOĞLAN Ġlköğretim 

Okulu, Özel Yüksel Sarıkaya Ġlköğretim Okulu, Yalçın Eskiyapan Ġlköğretim Okulu, 

Ayten ġaban Diri Ġlköğretim Okulu, Azmi Ertuğrul Ġlköğretim Okulu, Beytepe 

Ġlköğretim Okulu, DSĠ Ġlköğretim Okulu, Göktürk Ġlköğretim Okulu, Cumhuriyet 

Ġlköğretim Okulu, Metin Oktay Ġlköğretim Okulu öğrencilerine “Tüketicilik ve 

Verimlilik” ünitesinin iĢlenmesi amacıyla verilen eğitimler, 

2005 yılında (Faaliyet Raporu. 2005:47-62); 

-Hacettepe Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi öğrencilerine, ETS 

Turizm Seyahat Acentası, Ġstanbul Ticaret Odası, Türkiye Adalet Akademisi 

BaĢkanlığı, YataĢ, ATAUM tarafından düzenlenen seminerlere, 

-Ġzmir Sanayi ve Ticaret Ġl Müdürlüğünce organize edilen “Enerji 

Etiketlemesi” konulu bilgilendirme seminerine eğitimci olarak katılınmıĢtır. 

Ayrıca Genel Müdürlük tarafından 2005 yılında dinleyici ve eğitim almak 

amacıyla da 15 ayrı toplantı, panel, konferans ve seminerlere personel 

görevlendirilmiĢtir. 

2006 yılında (Faaliyet Raporu. 2006:58-67); 

-Adana Sanayi ve Ticaret Ġl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Ev Tipi 

Elektrikli Ürünlerin Enerji, Tekstil ve Ayakkabı Etiketlemesi” Tebliğleri eğitim 

seminerine 

-Ankara’da Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Üyeleri için düzenlenen “4077 

Sayılı Kanun” konulu seminere, 

-Ankara’da personele yönelik verilen hizmet içi eğitim programında yer alan 

“4077 Sayılı Kanun” konulu eğitime 
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-Rekabet Kurumunca düzenlenen “Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel 

Müdürlüğü ve ĠĢleyiĢi” konulu eğitim seminerine,  

-Ankara Büyük Koleji, Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu, 

Elmadağ Cumhuriyet Ġlköğretim öğrencilerine, Yenimahalle Anadolu Meslek ve 

Meslek Lisesi, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi ile Kozmetoloji 

Eğitmenleri Derneği, Ankara Mamak Ortatepe Ġlköğretim öğrencilerine verilen 

eğitim seminerlerine,  

-Avrupa Birliği Koordinasyon Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği “Tüketicinin 

ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğünün Organizasyon Yapısı, Görevleri ve 

Avrupa Birliği ile ĠliĢkiler Kapsamında Yürüttüğü Faaliyetler” konulu hizmet içi 

eğitime, 

-Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü ile Azerbaycan 

Cumhuriyeti arasındaki iĢbirliği kapsamında “Tüketicinin ve Rekabetin Korunması 

Genel Müdürlüğü’nün Organizasyon Yapısı ve Görevleri”, “Ayıplı Mal ve 

Hizmetler”, “SözleĢmeli SatıĢlar”, “Ticari Reklam ve Ġlanlar”, “Garanti Belgesi ve 

SatıĢ Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi”, “Piyasa Gözetim ve Denetimi”, 

“Tüketicinin Hak Arama Yolları ve Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri”, 

“Tüketicinin Eğitilmesi, Tüketici Konseyi, Tüketici Ödülleri, Tüketici Sorunları 

Hakem Heyetleri Eğitimleri ve Genel Müdürlük tarafından basılan her türlü tez, 

doküman, yayın v.b” konularında,  

-Gaziantep Ticaret Odası ve Gaziantep Tüketiciyi Koruma Derneği tarafından 

düzenlenen “Tüketiciyi Koruma Politikası” konulu seminere, 

-TMMOB kimya Mühendisleri Odasınca, Türkiye Adalet Akademisi Eğitim 

Müdürlüğü’nce, Antalya Ticaret ve Sanayi Odasınca, Doğalgaz Sanayici ve 

ĠĢadamları Derneği’nce, GiriĢim Uluslar arası Yayıncılık Reklam ve tanıtım 

Hiz.Ltd.ġti.nce, Franke Mutfak ve Banyo Sistemleri San.Tic.A.ġ.nce düzenlenen 

eğitimlere eğitici olarak katılınmıĢtır. 

Genel Müdürlüğün katıldığı konferanslar ise; 

2005 yılında (Faaliyet Raporu. 2005:47-62); 
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-ĠçiĢleri Bakanlığınca düzenlenen “4077 Sayılı Tüketicinin Korunması 

Hakkında Kanun ve Uygulamaları” konulu konferansa, 

-Milli Prodüktive Merkezince Diyarbakır, ġanlıurfa, Mardin ve Batman 

illerinde düzenlenen “Tüketici Hakları ve Tüketicinin Korunması” konulu 

konferansa, 

-MLG DanıĢmanlık Hizmetleri Ltd.ġti. tarafından organize edilen “Tüketici 

Hakları” konulu konferansa,  

-2008 yılında Antalya Sanayi ve Ticaret Odasınca Antalya’da düzenlenen 

“Satıcının Hak ve Yükümlülükleri” konulu konferansa, 

-“Enerjinin Verimli Kullanılması, Elektrikli Ev Aletlerinde ve Aydınlatma 

Cihazlarında Enerji Verimliliği” konulu konferansa, 

2009 yılında 26 adet tüketici eğitimi yapılmıĢ olup, yurt dıĢındada tüketicinin 

eğitimi konusunda 17 adet eğitim ve toplantıya iĢtirak edilmiĢtir. 

Devlet-vatandaĢ iliĢkisini güven ekseninde yapılandıracak ve devlet imajını 

daha sıcak ve ılımlı çizgiye getirmeye yardımcı olacak, önemli bir halkla iliĢkiler 

etkinliği olan panelden de yararlanan Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel 

Müdürlüğü bu sayede tüketicileri bilinçlendirmektedir. Bu amaçla; 

-Ankara, Ege Bölgesi ve Ġstanbul Sanayi Odaları ile Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı koordinatörlüğünde sanayiciler, ĠĢçi Konfederasyonları, Akademisyenler, 

Sivil Toplum Örgütleri Temsilcileri ve gazetecilerin katılımıyla yapılan panellere, 

-TSE ve Kayseri Ticaret Odası katkılarıyla Tüketiciyi Koruma ve DayanıĢma 

Birliği tarafından düzenlenen “Yerli Malı, Kalite ve Tüketici Bilinci” konulu panel’e 

- BayrampaĢa Sivil Ġnisiyatifi ve BayrampaĢa Belediye BaĢkanlığı iĢbirliği ile 

düzenlenen “DeğiĢen Dünyada, DeğiĢen Ekonomide, DeğiĢen Yasada Tüketici 

Hakları” konulu panele  

-Tüketiyorum Dergisi tarafından düzenlenen “Avrupa Birliği Yolunda Tüketici 

Hakları ve Uygulamaları” konulu panele, 
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-Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Derneğince düzenlenen “Çevre ve Tüketici 

Sağlığı” konulu panele, 

-TSE tarafından düzenlenen “Tüketici hakları ve TSE” konulu panele, 

-Reklam Özdenetim Kurulu’nun düzenlediği panele, 

-Ankara Barosu BaĢkanlığı tarafından düzenlenen “Yeni Tüketici Yasası” 

konulu panele, 

-Tüketici Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen panele 

-Ankara Ticaret Odasının düzenlediği “Markalar” konulu panele, 

-Tüketici Hakları Derneği Çayyolu ġubesi’nce düzenlenen “Türk Reklam 

Mevzuatı, Reklamların Çocuklar Üzerindeki Etkisi” konulu panele, 

-Ġstanbul Barosu BaĢkanlığı’nca düzenlenen “Tüketici Sorunları Hakem 

Heyetlerinin Görev Alanları” konulu panele, 

-Tüketiciler Derneği tarafından 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü nedeniyle 

organize edilen AB-Türkiye müzakere sürecinde “Tüketicinin Korunması Hakkında 

Kanun” ile ilgili panele, 

-TSE, Kayseri Ticaret ve Sanayi Odası ile TÜKO-Bir iĢbirliği ile düzenlenen 

“Tüketicinin Korunmasında Yeni Eğilimler” konulu panele,  

-Hacettepe Üniversitesi tarafından organize edilen “Üreticinin Sorumluluğu” 

konulu panele, 

- Kayseri Ticaret Odası ve Tüketiciyi Koruma ve DayanıĢma Birliği Derneği 

iĢbirliği ile düzenlenen “Güncel Tüketici Sorunları” konulu panele, 

-Milli Prodüktivite Merkezi tarafından düzenlenen “Enerji, Çevre, Tüketicinin 

Korunması ve Rekabet Açısından Verimlilik” konulu panele,  

-Çocuk Ġstismarı ve Ġhmalini Önleme Derneği tarafından düzenlenen “Medya ve 

Çocuk Ġstismarı” baĢlıklı panele katılınmıĢtır. 
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4.3.3. Tüketicinin Eğitilmesi ve Bilgilendirilmesi Amacıyla ĠĢtirak Edilen 

Radyo- Televizyon Programları 

Halkla iliĢkilerde kulağa hitap eden araçlarından olan radyo Tüketicinin ve 

Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğünün tüketicileri bilgilendirme ve eğitme 

konusunda oldukça yararlandığı iletiĢim araçlarından birisidir. Bu amaçla Genel 

Müdürlük; 

-2001 yılında 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda 

DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısında öngörülen düzenlemelere iliĢkin 

çeĢitli Radyo ve Televizyon kanalarındaki programlarda (Faaliyet Raporu, 2001:22), 

-2003 yılında TRT Ankara Radyosu, Sizin Radyo, Radyo 1, Radyo Anadolu’da 

“Tüketici Yasası” hakkında çeĢitli programlarda (Faaliyet Raporu, 2003:35), 

-2004 yılında TRT Ankara Radyosunda “Kredi Kartları”, “Kanunla Getirilen 

Yenilikler”, “Tüketici Hakları” konusunda, çeĢitli programlarda (Faaliyet Raporu, 

2004:42), 

-2005 yılında TRT Ankara Radyosu, TRT FM Radyosunda “Ġlgilen-Bilgilen 

Kampanyası”, “Tüketicinin Hak Arama Yolları ve Hakem Heyetleri”, “Tüketici 

Ödülleri ve Kredi Kartları” konusunda çeĢitli programlarda (Faaliyet Raporu, 

2005:63-65), 

-2006 yılında Meteor Radyosu Tüketici Programında “4077 Sayılı Kanun” 

hakkında (Faaliyet Raporu, 2006:72), 

-2007 yılında TRT Ankara Radyosunda “Ticari Reklam ve Ġlanlar” hakkında 

(Faaliyet Raporu, 2007:80), 

2008 ve 2009 yıllarında da konuyla ilgili radyo programlarına katılınmıĢtır.  

Hem göze hem kulağa hitap etmesi nedeniyle halkla iliĢkilerde mesajların daha 

etkili ve daha kolay aktarılmasını sağlayan televizyon; Tüketicinin ve Rekabetin 

Korunması Genel Müdürlüğü tarafından da tüketici hakları konusunda tüketicileri 

bilgilendirmek amaçlı kullanılan araçların baĢında gelmektedir. Bu amaçla: 
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-2003 yılında NTV, 18.30, Anadolu Haberleri, TRT, Kanal A, TRT Gap, TRT 

1, ATV, TRT, TRT Sabah Haberleri gibi çeĢitli program ve kanalarda 12 ayrı 

programda “Tüketici Yasası” hakkında (Faaliyet Raporu, 2003:35), 

-2004 yılında TRT 1 (Ġstanbul Televizyonu), TRT 2 (Tüketirken Programı), 

TRT GAP (Karınca Kararınca, Gide Gide Gap Programı, TRT 1 (Ondan Önce, Gün 

BaĢlıyor, 9. Senfoni Programı), ATV (Ana Haber Bülteni), Kanal B (Tüketirken 

Tükenmek, Yeni Gün Programları), CNN Türk (A’dan Z’ye Programı), TGRT 

(Haber Programı), Kanal 7 (Röportaj), Manisa ETV (Esnafa BakıĢ Programı), Kanal 

A (Hayatın Rengi Programı), CNBC-E (Dosya Programı) gibi kanallarda (Faaliyet 

Raporu, 2004:42), 

-2005 yılında TRT 2 (ĠĢ Günü, Alan Razı Satan Razı Programı), NTV (NTV’ye 

Sorun Programı), Kanal B (Tüketirken Tükenmek Programı), Kanal A (Hayatın 

Rengi, Öğlen Haberleri Programı), Avrasya Radyo-Tv (Günaydın Avrasya 

Programı), BaĢkent TV (Tüketmeden Tüketmek Programı), Habertürk TV (Ana 

Haber Bülteni), Star TV (Ana Haber Bülteni), TRT 1 (Karınca Kararınca, Sabah 

Haberleri, Gün BaĢlıyor ve 9. Senfoni programları), TGRT (Röportaj, 17:00 

Haberleri), Kanal Türk (Kadınlar Kulübü Programı), TRT 3 (Karınca Kararınca 

Programı), EXPOCHANNEL (BaĢkanlar KonuĢuyor Programı), CNN Türk (Editör 

Programı), CNBC-e (Haber Programı), ATV (Ana Haber Bülteni), BürtaĢ TV 

(Tükenmeden Tüketmek Programı) gibi kanallarda (Faaliyet Raporu, 2005:63-65), 

-2006 yılında TRT 2 (Alan Razı Satan Razı, Avrupa Vizyonu, ĠĢ Günü 

Programı), ATV (Siyaset Meydanı, Satır Arası ), TRT 1 (Alan Razı Satan Razı, 

sabah Haberleri Programı), NTV (Ekonomi Gündemi), Kanal A (Hayatın Rengi 

Programı), Kanal 7 (AkĢam Haberleri), Kanal B (Tüketirken Tükenmek Programı), 

TGRT (Öğle Haberleri) olmak üzere 73 programa (Faaliyet Raporu, 2006:69-72), 

-2007 yılında TRT 2 (Alan Razı Satan Razı, Güncel, Haber Vizyon Programı), 

STV (Haber ), TRT 1 (Alan Razı Satan Razı, Sabah Haberleri, Ġyi Sabahlar 

Programı), CNBC-e, NTV (NTV’ye Sorun Programı), TV 8, Kanal A (Kadına Dair 

Programı), Kanal 24, SKY-Türk (Ekonomi Dünyası), Kanal B (Tüketirken 

Tükenmek Programı) olmak üzere 138 programa (Faaliyet Raporu, 2007:78-81), 
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-2008 yılında Kanal B (Tükenmeden Tüketmek Programı), TRT 2 (Alan Razı 

Satan Razı Programı), Kanal Türk, Kanal A (Kadına Dair Programı) olmak üzere 74 

programa Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili bilgilendirmeler 

yapılmıĢtır (Faaliyet Raporu, 2008:133-135). 

-2009 yılı içerisinde ise çeĢitli radyo ve televizyon kanallarında tüketicinin 

korunması kapsamında değiĢik konularda 43 adet programa katılım sağlanarak 

eğitimler verilmiĢtir. 

4.3.4. Tüketicinin Eğitilmesi ve Bilgilendirilmesi Amaçlı Film, Videobant 

veya CD’ler Hazırlanması 

Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü halkla iliĢkiler  

faaliyetleri kapsamında yer verilebilecek etkinlikler arasında önemli yer tutan 

filmler, video bantlar ve CD’ler aracılığıyla tüketicilere Tüketici Mevzuatını 

kapsayan konularda hem tanıtıcı hem de eğitici bilgiler vermektedir. 

Bu kapsamda Genel Müdürlük, Tüketicinin Korunması Mevzuatı alanında 

“Ayıplı Mal, Ayıplı Hizmet, Garanti Belgesi, Taksitle SatıĢ, Devre Tatil, Paket Tur, 

Kampanyalı SatıĢ, Kapıdan satıĢ, Mesafeli SözleĢmeler, Ticari Reklam ve Ġlanlar, 

Kredi Kartları, Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, Abonelik SözleĢmeleri, Fiyat 

Etiketi, SatıĢ Sonrası Hizmetleri, Teknik Etiketli Mallar (Ayakkabı, Tekstil ve 

Enerji) ve Tüketici Kredisi” konularında süresi en az 20 ve en çok 60 saniye süreyle 

spot filmler çektirerek tüketiciyi bilgilendirme yönünde mesajları ileterek tüketicinin 

özümlemesini sağlamaktadır. 

HazırlamıĢ olduğu filmde kampanyanın sloganı olan “Bu Sizi Korumaz” 

uyarıcı ve esprili bir dille ele alınmaktadır. Hem eğelendirici olması hem de akılda 

kalıcılığı düĢünülerek traji komik bir dilde anlatım özellikle seçilmiĢtir. Skeçler ve 

Yasayı açıklayıcı spotların arkasından tekrar farklı bir sloganla “Bu da Sizi 

Korumaz” ifadesinin kullanılmasıyla diğer spotlara da dikkatin çekilmesi 

hedeflenmektedir. Tüketicinin alıĢveriĢte yaĢadığı olaylar, konu baĢlıklarına göre 

drama-skeç haline getirilmiĢtir. Oyuncular büyük bir özenle seçilerek kast 

oluĢturulmuĢ ve bilgilendirici yasa maddesi daha otoriter bir Ģekilde verilmeye 

çalıĢılmıĢtır. Yasayı anlatacak isim de bu çerçevede kamuoyunun yakından tanıdığı 
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Erman Toroğlu ile Levent Ülgen olarak belirlenmiĢtir (Tüketiciyi Koruma Kanunu 

Kapsamında Kampanya ÇalıĢması, 2005:1). Kampanya ve senaryolarda yalın bir dil 

kullanılarak daha geniĢ halk kitlelerine ulaĢılması amaçlanmıĢtır (Bkz. ġekil 3). 

ġekil 3: Eğitici ve bilgilendirici film çekimi örneği. 
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Kampanyanın tekrar tekrar izlenebilmesi, daha kalıcı olabilmesi, 

saklanabilmesi ve eğitimlerde kullanılabilmesi için CD olarak çoğaltılıp okullara, 

kamu kuruluĢlarına, valiliklere, tüketiciyle ilgili kuruluĢlara dağıtılmıĢtır.      

ġekil 4: Eğitici ve bilgilendirici CD örneği. 

 

4.3.5. Tüketicinin Eğitilmesi ve Bilgilendirilmesi Amaçlı Ġnternet ve Web 

Sayfası Hazırlanması 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanarak yürürlüğe konulan 4077 Sayılı 

Tüketicinin Korunması hakkında Kanun ve ilgili mevzuat tüketicilere yeni haklar 

getirmektedir. Ancak tüketiciler tarafından bilinmeyen veya kullanılmayan yasaların 

hazırlanması, sarf edilen çabanın ve kaynağın kaybolmasına sebep olacağı için bu 

hakların tüm tüketiciler tarafından bilinmesini sağlamanın Tüketicinin ve Rekabetin 

Korunması Genel Müdürlüğü’nün önemli bir görevi olduğu kabul edilmektedir. Bu 

görevi nedeniyle Genel Müdürlük öncelikle, tüketicilerin bilgilendirilmesine ve 

bilinçlendirilmesine hizmet eden baĢta Sivil Toplum KuruluĢları olmak üzere, 

tüketicinin korunmasına yönelik faaliyette bulunan tüm tarafların faaliyetlerini 

duyurabileceği “Tüketici Bilgi Sistemi” kapsamında bir internet sayfası hizmete 

sunmaktadır (Tüketici Bilgi Sistemi, 2010:1-4). 

Ġnternet sitesine “www.tuketici.gov.tr, www.tüketici.gov.tr, 

www.consumer.gov.tr ve www.turco.gov.tr” adreslerinden eriĢim 

sağlanabilmektedir. Ġnternet sitesinin tasarımında “Devletin Gülen Yüzü” olmak 

temel hedef olarak belirlenmektedir. Sadece tüketicilere değil, aynı zamanda 
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üreticilere, sanayicilere, esnaflara ve tacirlere de yön göstermek amaçlanmaktadır. 

Site 5 temel baĢlık üzerine inĢa edilmiĢ olup, temel baĢlıklarda kendi aralarında alt 

baĢlıklara ayrılmaktadır. 

Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü Tüketici Bilgi Sistemi 

kapsamında: 

-Tüketcilerin sistem üzerinden çevrimiçi tüketici Ģikayetlerinde bulunabilmesi 

ve sonuçlarını takip edebilmesi, 

-Sistemin gerisinde çalıĢan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri otomasyonu ile 

TSHH’lerinin iĢ ve iĢlemlerini elektronik ortamda yapması, iĢ süreçlerini takip 

edilebilirliğinin arttırılması, 

-Sivil Toplum KuruluĢlarının faaliyetlerinin kamuoyu ile paylaĢılabilmesi, 

-UYAP ile sağlanacak entegrasyonla TSHH’ler ile Tüketici Mahkemeleri 

arasındaki  iĢ ve iĢlemlerin kısaltılması, 

-E-Devlet kapısı ile entegre olunarak, tüketicilerin portal üzerinden hizmetlere 

e-devlet kapısı üzerinden de ulaĢabilmelerinin sağlanması ve VatandaĢ Kimlik 

doğrulama Sistemi entegrasyonu ile kiĢisel verilerin güvenliğinin sağlanması, 

-Ġnternet sitesi aracılığıyla tüketicilerin etkin, verimli, hızlı ve doğru 

bilgilendirilmesi, 

-TÜBĠS’te toplanacak verilerin analiz edilmesi ile daha doru ve etkin tüketici 

politikalarının geliĢtirilmesi yer almaktadır. 
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ġekil 5: Eğitici ve bilgilendirici internet ve web sayfası örneği 

 

 

4.3.6. Tüketici Bilincinin GeliĢtirilmesi Amacıyla “Tüketici Ödülleri”  

        Verilmesi 

Tüketici Hakları konusunun gündemde tutulması, öneminin topluma ve iĢ 

çevrelerine anlatılması açısından önemli bir halkla iliĢkiler etkinliği olan ödül 

törenleri Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’nce geleneksel hale 

getirilerek her yıl dağıtılmaktadır.  
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Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü 1998 yılında, ilk defa, 

tüketici bilincinin geliĢtirilmesi, tüketicilerin yasal haklarını kullanma konusunda 

özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların teĢvik edilmesi 

amacıyla 1997 yılı faaliyetlerini dikkate alarak 5 dalda “Tüketici Ödülleri” vermiĢtir.  

Genel Müdürlük ilk olarak 1998 yılında 5 dalda vermiĢ olduğu tüketici 

ödüllerini, daha sonraki yıllarda Tüketici Hukuku veya tüketicinin korunması ile 

ilgili bilimsel çalıĢmaları özendirmek amacıyla geleneksel hale getirerek 7 dalda 

vermeye baĢlamıĢtır. En son 2010 yılı 14.Geleneksel Tüketici Ödüllerini 2011 

yılında verecektir.  

ġekil 6: Geleneksel tüketici ödülü fotoğrafı 

 

 

Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü, Tüketici Ödüllerini 

her yıl Ģu dallarda vermektedir: 

-Radyo- Televizyon Programı Ödülü  

-Programın, özel olarak tüketici sorunlarını konu edinmesi; tüketicileri eğitici, 

aydınlatıcı ve bilgilendirici nitelikte olması, 
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- Programın, 07:00 -23:00 saatleri arasında yayınlanıyor olması, 

-Programın, radyo ve televizyon kuruluĢunun haftalık yayın süresinin % l' 

inden az olmaması,  

-Yazılı Basın Tüketici KöĢesi Ödülü  

-Yazıların, ilgili yayın organında, bağımsız bir "Tüketici KöĢesi" veya benzer 

bir isim altında yayınlanmakta olması, 

-Yazıların, tüketici sorunlarını aktarıcı ve bunları çözücü olmasının yanı sıra, 

tüketicileri bilinçlendirmeyi esas alan nitelikte olması, 

-Yazıların, belirli aralıklarla sürekli olarak yayınlanmakta olması,  

 -Bilinçli Tüketici Ödülü   

 - Tüketicinin, mağduriyetine neden olan bir konuda, yasal haklarını sonuna 

kadar kullanmada duyarlılık göstermesi, 

-Tüketicinin, bu yönüyle diğer tüketicilere örnek olması, 

-Yargıya intikal etmiĢ konularda yargı sürecinin tamamlanmıĢ olması. 

 -Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un Uygulanmasında BaĢarılı 

KuruluĢ Ödülü   

 -Ġlgili kuruluĢun, 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 'un 

uygulanmasında ve geliĢtirilmesinde yoğun çaba göstermiĢ olması  

-Tüketici Memnuniyetini ilke Edinen Firma Ödülü   

 -Firmanın, tüketici memnuniyetini firma politikası olarak benimsemesi ve 

buna uygun davranmıĢ olması, 

-Firmanın, tüketicilere kanunlar ve diğer mevzuatla tanınan haklardan daha 

ileri haklar tanıması, 

-Firmanın, tüketicilere yönelik "Tüketici DanıĢma Masası" veya ücretsiz 

"DanıĢma Hattı" kurmuĢ ve bunları fiilen iĢletir olması, 

- Firmanın, tüketicileri bilgilendirici çalıĢmalar yürütmüĢ olması, 

-Bilimsel ÇalıĢma Ödülü   
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Ödül verilecek kiĢinin veya kiĢilerin veya kurum / kuruluĢların; 

-Tüketici hukukuna veya tüketicinin bilinçlendirilmesine, korunmasına iliĢkin 

yayımlanmıĢ kitabının bulunması, 

-Tüketici hukukuna veya tüketicinin bilinçlendirilmesine, korunmasına iliĢkin 

kabul edilmiĢ doktora veya yüksek lisans tezinin bulunması, 

-Hizmet Ödülü   

Ödül verilecek kiĢinin veya kiĢilerin veya kurum / kuruluĢların; kamu veya 

özel sektörde, tüketicinin korunması, tüketici sorunları veya tüketici hukuku 

alanlarında hizmette bulunmuĢ olması, koĢulları aranmaktadır.  

KiĢi veya kuruluĢlar, yukarıda dalları ve değerlendirme ölçütleri belirtilen 

"Tüketici Ödülleri" ne doğrudan aday olabilecekleri gibi, diğer kiĢi veya kuruluĢlar 

tarafından da aday gösterilebilir. Her iki durumda da adayların yukarıda belirtilen 

ölçütleri taĢıdıkları belgelenmelidir.  

Bu ölçütlere göre en son 2009 yılında on ikincisi düzenlenen Geleneksel 

Tüketici Ödül töreniyle aĢağıdaki tabloda belirtilen 25 kiĢi, kurum ve kuruluĢa 

ödülleri verilmiĢtir (Bkz. ġekil 7). 
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ġekil 7: Tüketici Ödülleri sahiplerini gösterir tablo örneği 

2008 YILI 12. GELENEKSEL TÜKETiCi ÖDÜLLERi SAHiPLERi 

ÖDÜL ALAN KĠġĠ, KURUM VE KURULUġLAR GELENEKSEL TÜKETĠCĠ ÖDÜL DALI 

1 TRT 2 "Alan Razı Satan Razı" Radyo Televizyon Programı Ödülü 

2 YENĠ ASIR TV "Kentin Sesi" Radyo Televizyon Programı Ödülü 

3 KANAL 38 TV "Tükenmeden Tüketmek" Radyo Televizyon Programı Ödülü 

4 Kanal B TV "Tükenmeden Tüketmek" Radyo Televizyon Programı Ödülü 

5 MEHMET UĞUR ATAKAN Kütahya Tic. Odası Kutso Dergisi Tüketici KöĢesi Yazılı Basın Tüketici KöĢesi Ödülü 

6 MEHMET ÇETĠNKAYA Kent Gazetesi Tüketici KöĢesi Yazılı Basın Tüketici KöĢesi Ödülü 

7 NECDET ATAY Tüketici Haber Gazetesi Yazılı Basın Tüketici KöĢesi Ödülü 

8 MUSTAFA COġKUN Bilinçli Tüketici Ödülü 

9 NECLA KOBAK Bilinçli Tüketici Ödülü 

10 VEYSEL SÖNMEZ Bilinçli Tüketici Ödülü 

11 ÖMER ERYILMAZ Bilinçli Tüketici Ödülü 

12 DĠNÇER PEKCAN Bilinçli Tüketici Ödülü 

13 H. YILMAZ ÇAĞLAYAN Bilinçli Tüketici Ödülü 

14 ZEYNEP BÖBÜR Bilinçli Tüketici Ödülü 

15 FATĠH OZAN KAHVECĠ Bilinçli Tüketici Ödülü 

16 Kayseri Ticaret Odası Tüketicinin Kor. Hakk. Kanun. Uygul. BaĢarılı 

KuruluĢ Ödülü 

17 FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ Ankara Mesl. Yüksekokulu Tüketicinin Kor. Hakk. Kanun. Uygul. BaĢarılı 

KuruluĢ Ödülü 

18 TÜKETĠCĠ VE ÇEVRE EĞĠTĠM VAKFI-TÜKÇEV Tüketicinin Kor. Hakk. Kanun. Uygul. BaĢarılı 

KuruluĢ Ödülü 

19 ETS ERSOY TURĠSTĠK SERVĠSLERĠ A.ġ. Tüketici Memn. Ġlke Edin. Firma Ödülü 

20 KÜTAHYA PORSELEN SANAYĠ A.ġ. Seramik Fabrikası Tüketici Memn. Ġlke Edin. Firma Ödülü 

21 Meltem KELEġ "Etnosentrik (Ulusal MenĢeli Ürün) Tüketim Değerleri Modeli Uygulaması" Bilimsel ÇalıĢma Ödülü 

22 Dr. Ferudun KAYA "Kredi Kartları" Bilimsel ÇalıĢma Ödülü 

23 Dr. Eda PURUTÇUOĞLU "Üniversite Öğrencilerinin Demografik Ġnc.." Bilimsel ÇalıĢma Ödülü 

24 Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Zabıta Dairesi BaĢkanlığı Tüketici Hakları Zabıta Amirliğ Hizmet Ödülü 

25 TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ-TSE Hizmet Ödülü 

 

4.3.7. Tüketicinin Eğitilmesi ve Bilgilendirilmesi Amaçlı Basılı-Yazılı 

Araçlar Yayınlamak 

Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tüketicileri eğitmek ve 

bilgilendirmek amaçlı broĢür, afiĢ, insert, billboard, bülten, dergi, kitap, el kitapçığı, 

el ilanı, rozet, ajanda, blok not, kokart, kitap ayracı vb. basılı ve yazılı araçlardan 

yoğun Ģekilde yararlanmaktadır.  

4.3.7.1. BroĢürler 

Bu amaçla 1998 yılında tüketiciler için hazırlanan 12 ayrı broĢürden toplam 1 

milyon 200 bin adet; 2000 yılında her yaĢ ve meslek grubundan tüketicileri 

bilgilendirmek için “Bilinçli AlıĢveriĢte Temel Ġlkeler” adlı broĢürden 2 milyon adet; 

2004 yılında Tüketicinin Korunması Mevzuatı kapsamında ayıplı mal, ayıplı hizmet, 

garanti belgesi, taksitli satıĢ, devre tatil, paket tur, kampanyalı satıĢ, kapıdan satıĢ, 
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mesafeli sözleĢmeler, ticari reklam ve ilanlar, kredi kartları, tüketici sorunları hakem 

heyetleri, abonelik sözleĢmeleri, fiyat etiketi, satıĢ sonrası hizmetler, teknik etiketli 

mallar (Ayakkabı, tekstil ve enerji) ve tüketici kredisi konularında 100.000 adet 

broĢür bastırmıĢtır (Bkz Ģekil 8).  

ġekil 8: Tüketicinin bilgilendirilmesi amaçlı broĢür örnekleri 
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4.3.7.2. Kitaplar ve El Kitapçıkları 

Kitap ve El Kitapçığı olarak “Mevzuat Kitabı”, “Tüketici El Kitabı”, (Faaliyet 

Raporu, 1998:), “101 Soruda Tüketici Mevzuatı ve Örnek Yargıtay Kararları Kitabı”, 

“Tüketici Bilgi Sistemi Tanıtım Kitapçığı”, “Bilinçli Tüketici Tüketici Bilinci 

Kitabı”nı bastırıp dağıtmıĢtır. 

 

ġekil 9: Tüketicinin bilgilendirilmesi amaçlı kitap 

 

4.3.7.3. AfiĢler 

Tüketicinin bilgilendirilmesinde kullanılan basılı araçlardan afiĢler de 

Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’nün kullanmıĢ olduğu bir 

diğer halkla iliĢkiler aracını oluĢturmaktadır. Bu amaçla Tüketici Mevzuatını 

kapsayan konulardan 1000’er adet olmak üzere 17000 afiĢ, çeĢitli Bakanlık binalarına, 
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BüyükĢehir Belediyesi otobüslerine ve eğitim amaçlı olarak gidilen 

kurum/kuruluĢların panolarına asılmak suretiyle kampanyanın mümkün olduğunca 

çok sayıda kurum, kuruluĢ ve tüketiciye ulaĢtırılması amacıyla hazırlanıp 

kullanılmıĢtır (Bkz. ġekil 10)(Faaliyet Raporu 2005:36). 

 

ġekil 10: Bilgilendirici basılı araçlardan afiĢ örnekleri 
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4.3.7.4. Ġnsertler 

Gazetelerle birlikte dağıtılan halkla iliĢkilerin basılı araçlarından biriside 

insertlerdir. Halkın bilgilendirilmesi amacıyla kullanıldıklarından Genel Müdürlük 

tarafından tirajı en yüksek 5 gazete ile birlikte bir Pazar günü dağıtılmak üzere 

hazırlanmıĢtır.  

 

ġekil 11: Bilgilendirici basılı araçlardan insert örnekleri 
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4.3.7.5. Billboardlar 

Billboardlarda gösterilmek üzere hazırlanmıĢ tamamı renkli 1700 adet resimli 

ve yazılı afiĢlerin BüyükĢehirlerde ve Ģehir merkezlerinde 15 gün süreyle asılması 

sağlanmıĢtır. Ayrıca ülke genelinde mudi sayısı fazla olan Vakıfbank, Ziraat Bankası 

ve Halk Bankası gibi bankaların ekstre ve zarflarına yerleĢtirilen sloganlar sayesinde 

daha geniĢ tüketici kitlelerine ulaĢım sağlanmıĢtır (Bkz. ġekil 12) (Faaliyet Raporu, 

2005:37).  

 

ġekil 12: Bilgilendirici basılı araçlardan billboard örnekleri  
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4.3.7.6. Bülten 

2007 yılından itibaren çıkarılan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri 

Bültenleriyle, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü, Tüketici 

Mevzuatı çerçevesinde yaĢanan sıkıntıları azaltmaya yardımcı olmak amacıyla hem 

hakem heyetlerinin almıĢ oldukları kararların niteliğini arttırmak, hem de alınan 

kararlarda uyum sağlamak ve hakem heyetleri arasında bilgi paylaĢımı ve 

koordinasyonu en yüksek düzeyde tutmak amacıyla her yıl 4 ayda bir 

yayınlanmaktadır (Bkz. ġekil 13). 

ġekil 13: Süreli basılı araçlardan bülten örneği 
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4.3.7.7. Dergiler 

Tüketicinin bilgilendirmesiyle ilgili uzman bilgiler içeren dergiler, belirli 

periyotlarla çıkartılarak kampanyanın ve kuruluĢun desteklenmesi sağlanmıĢtır. Bu 

amaçla Ġlköğretim çağındaki öğrencileri eğitmek maksadıyla hazırlanan “Tüketici 

Ailesi” dergisinden 100 bin adet bastırılarak ilgili yerlere posta yoluyla ulaĢtırılmıĢtır 

(Bkz. ġekil 14) (Faaliyet Raporu, 2000). 

 

ġekil 14: Basılı halkla iliĢkiler araçlarından dergi örnekleri 
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4.3.7.8. El Ġlanları 

Kampanyanın özünün basit Ģekilde anlatıldığı araçlar olan el ilanları, doğrudan 

bilgilenmenin sağlanması için posta kutularına bırakma, büyük alıĢveriĢ 

merkezlerinde ödeme kasalarından müĢterilere verilme ve sokakta elden dağıtılmak 

suretiyle tüketiciye ulaĢtırılmıĢtır (Bkz. ġekil 15). 

ġekil 15: El Ġlanı örnekleri 
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4.3.7.9. Mektuplar 

Tüketici haklarının tanıtılması, tüketici haklarına iliĢkin bilincin oluĢturulması ve 

bu hakları kullanmanın yaygınlaĢtırılması amacıyla baĢlatılan kampanyanın daha geniĢ 

kitlelere ulaĢtırılıp sahiplenilmesini sağlamak için halkla iliĢkilerin etkili araçlarından 

olan mektuplar, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’nce kullanılan 

bir diğer basılı-yazılı araçları oluĢturmaktadır. Bu amaçla basına ve kamuoyuna yönelik 

mektuplar yazılıp gönderilerek, bunların basın yayın organlarında yayınlanması da 

sağlanmıĢtır (Bkz. ġekil 16).  

ġekil 16: Yazılı-Basılı araçlardan mektup örneği 
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4.3.7.10. Rozetler ve Kokartlar 

Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’nün tüketici hakları ile 

ilgili bilincin yerleĢtirilmesi kampanyasında kullandığı halkla iliĢkiler araçlarından 

biriside rozetler ve kokartlardır. Bu basılı halkla iliĢkiler araçlarıyla kampanyanın 

tanıtılması ve kuruma yönelik iyi imajın yaratılması hedeflenmiĢtir (Bkz. ġekil 17).  

ġekil 17: Basılı araçlardan kokart örnekleri 
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4.3.7.11. Kitap Ayıracı, Blok Not ve Ajanda 

Halkla iliĢkiler kampanyalarının basit, kalıcı ve etkili araçlarından olan kitap 

ayıraçları, blok notlar ve ajandalar tüketicinin bilinçlendirilmesi, kampanyanın 

etkisinin uzun süre hatırlanması amacıyla hazırlanarak hedef kitlelere dağıtımları 

yapılmıĢtır (Bkz. ġekil 18). 

ġekil 18: Basılı araçlardan kitap ayıraçları, blok not ve ajanda örnekleri 
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4.3.8. Tüketicinin Eğitilmesi ve Bilgilendirilmesi Amaçlı Organizasyon 

Faaliyetler 

Tüketicinin eğitilmesi ve bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenen etkinliklerden 

oluĢmaktadır. Bunlar, stantlar kurmak, basın toplantıları tertiplemek, gala gecesi 

düzenlemek vb. etkinliklerden oluĢmaktadır.  

 

4.3.8.1. Stantlar 

Hedef kitleyle yüz yüze iletiĢimin doğrudan yaĢandığı ortamlardan olan standlar, 

Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından değiĢik yer ve 

zamanlarda açılmıĢtır. Örneğin, 2005 yılında Ġstanbul’da düzenlenen CEBĠT BiliĢim 

Fuarında e-tüketici ve tüketicinin bilgilendirilmesi ile ilgili “Ġlgilen-Bilgilen 

Kampanyası”nın katılımcılara tanıtılması amacıyla standlar açılmıĢtır. Ayrıca 

kampanyanın daha genel halk kitlesine ulaĢması açısından büyük alıĢveriĢ merkezleri, 

otogar ve tren garları gibi kalabalık mekânlara da kurulmuĢtur. 

 

4.3.8.2. Basın Toplantıları 

Kitle iletiĢim araçlarının temsilcileriyle kuruluĢun temsilcilerinin doğrudan yüz 

yüze geldiği ve sorulu cevaplı konuĢma imkanının elde edildiği ortamlar olan basın 

toplantıları, tüketici mevzuatıyla ilgili düzenlemeleri ve tüketiciyi alakadar eden 

konuları kamuoyuna duyurmak amacıyla değiĢik zamanlarda tertiplenmektedir.  

Bakanlığın ve Genel Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu her anda önceden planlanmak ve 

hazırlanmak suretiyle basın toplantıları düzenlenmektedir. 
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4.3.8.3. Gala Gecesi 

Tüketicinin korunması hakkındaki mevzuat değiĢikliklerinin tüketicilere 

anlatılması, dolayısıyla tüketicilerin bilgilendirilmesi, aydınlatılması ve bu yönde 

eğitilmelerinin sağlanması amacıyla, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 4 Ocak 2005 

tarihinde yapılan gala gecesiyle basına ve kamuoyuna duyurulan “Tüketicinin 

Bilinçlendirilmesi Kampanyası” BaĢbakanın katılımıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. 

ġekil 19: Organizasyon faaliyetlerden gala gecesi örneği  
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SONUÇ 

Tüketici sorunlarının çözümünde ve tüketicinin korunmasında tüketici eğitimi 

en etkili faaliyetlerdendir. Tüketici eğitimi bireyin bir tüketici olarak toplumdaki yeri 

ile ilgilidir. KiĢinin davranıĢ ve değerlerini değiĢtirici bir disiplindir. KiĢi 

değiĢmedikçe kiĢinin dıĢında değiĢen yasa ve uygulamaların fazla bir önemi yoktur. 

Çünkü tüketici her Ģeye rağmen son sözü söyleme gücü olan bir kiĢidir. EğitilmiĢ 

tüketici tipinin geliĢtirilmesi ile de tüketicinin bu gücünü sağlıklı ve etkili bir 

biçimde göstermesi, ihtiyaçlarına göre önceliklerini daha iyi saptayabilmesi ve 

böylelikle de sorumlu bir tüketici kitlesinin oluĢması sağlanabilir. GeliĢmiĢlik düzeyi 

ne olursa olsun her ülke bu sorumlu tüketici tipini yaratmak zorundadır.  

Ülkemizde de özellikle son on yılda tüketicinin korunması konusunda büyük 

ilerlemeler kaydedilmiĢtir. Her yıl yapılan yasal düzenlemelerin etkili ve caydırıcı 

olduğu bir gerçektir. Ancak sadece yapılan yasal düzenlemeler mal ve hizmet 

çeĢitliliğinin bu baĢ döndürücü artıĢ hızı, reklam tekniklerinin geliĢimi karĢısında 

yeterli kalmamaktadır. Bu nedenle yasal düzenlemeler yanında tüketicilerin 

eğitilmesi, bilinçlendirilmesi önem arz etmektedir. YaĢı, cinsiyeti, eğitim durumu, 

mesleği ne olursa olsun toplumdaki herkes tüketicidir ve her tüketicinin mal ve 

hizmetler hakkında bilgilerini arttırıcı, gelirlerini en iyi Ģekilde kullanabilmeleri, 

geliĢen teknoloji karĢısında bilgi sahibi olabilmeyi sağlayabilmek için hakları 

hakkında eğitilmeleri ve bilinçlendirilmeleri gerekmektedir.  

Tüketiciler sahip oldukları haklarının ne olduğunu öğrenmesiyle hak arama 

bilinci geliĢecek ve bu sayede topluma ve çevreye saygılı, duyarlı, anlayıĢlı bireyler 

yetiĢecektir. Bilinçli tüketiciler istikrarlı ekonominin temelini oluĢturarak, sonuçta 

sağlıklı, refahlı, huzurlu bir yaĢam standardına kavuĢacaklardır. Bu durum ise, ancak, 

tüketiciyi korumaya yönelik kuruluĢlar olan kamu kuruluĢlarının, eğitim 

kurumlarının, sivil toplum kuruluĢlarının iĢbirliğiyle ve tüketiciyi korumaya yönelik 

halkla iliĢkiler faaliyetlerine gereken önemi vermeleriyle baĢarılacak bir olgudur.  

Halkla iliĢkilerin tanıma ve tanıtmadan oluĢtuğunun bilincinde olan tüketici 

kuruluĢları, toplumda yakınmalara neden olan usulsüz, kandırmaya yönelik ve gerçek 

dıĢı uygulamaları; bu uygulamalar karĢısında toplumun devletten beklentilerini, 
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öncelikle öğrenmekte; sonrada bu olumsuzlukların nasıl ve ne Ģekilde ortadan 

kaldırılabileceği ile ilgili bilgilendirici, eğitici ve örgütlenmeyi teĢvik edici, tanıtıcı, 

halkla iliĢkiler faaliyetlerini yapmaktadırlar.  

Tüketicinin korunması ve bilinçlendirilmesi konusunda devlet tarafından atılan 

en önemli adım 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundur. Kanunda 

tüketicilerin eğitimi ile ilgili ayrı bir maddeye yer verilmiĢ olup, konunun eğitim 

kurumlarının ders programlarında yer alması ve konuyla ilgili radyo-televizyon 

programlarının düzenlenmesi hususunu da belirtmektedir. Ayrıca, Radyo ve 

televizyon kuruluĢlarında tüketicileri eğitici, aydınlatıcı ve bilgilendirici 

programların içeriği, yayımlanması, yayımlanma oranı ve zaman dilimini belirleyen 

düzenlenmelerde, tebliğlerle hayata geçirilmiĢtir.  

Tüketicilerin eğitimi, bilinçlendirilmesi ve örgütlenmesi için ilgili kuruluĢlar, 

radyo ve televizyon programları, afiĢler, broĢürler, insertler, kitaplar, dergiler, 

tüketici eğitiminde yardımcı olacak reklam ve ilanlar gibi basılı halkla iliĢkiler 

materyalleri ile paneller, konferanslar, internet, tüketici bilincini geliĢtirmeye yönelik 

ödüller, basın toplantıları, basın bültenleri, faaliyet raporları, web sayfaları, telefonla 

bilgilendirmeler gibi diğer halkla iliĢkiler araç ve organizasyon faaliyetlerinden 

büyük oranda yaralanmaktadırlar. Bu tür halkla iliĢkiler araçları, konunun istenilen 

Ģekilde hedef kitleye aktarılabilmesinde, konunun anlaĢılabilirliğinin sağlanmasında, 

konuya taraftar bulabilmede ve konunun akılda kalıcılığını sağlamada önemli 

iĢlevleri yerine getirmektedir. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması 

Genel Müdürlüğü de tüketici haklarının korunması konusunda tüketicilerin eğitimi, 

bilgilendirilmesi ve örgütlenmesi ile ilgili önlemleri alarak, yasal düzenlemeleri 

yaparak, denetim ve eğitim faaliyetlerinde bulunarak, bu alanı kendisine görev olarak 

üstlenmiĢtir. Genel Müdürlük tüketicilerin mağdur olmaması amacıyla koruyucu 

tedbirlerin ve tüketici haklarının tanıtımı ile ilgili çalıĢmalarda, halkla iliĢkiler 

faaliyetlerinden çokça yararlanmaktadır.  

1993 yılında kurulan Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü, 

1995 yılında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun yürürlüğe girmesiyle 
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birlikte tüketiciyi korumaya yönelik halkla iliĢkiler faaliyetlerine baĢlamıĢ, 2003 

yılından itibaren de bu yöndeki halkla iliĢkiler çalıĢmalarına daha fazla ağırlık verir 

duruma gelmiĢtir. 

Genel Müdürlüğün tüketiciyi korumaya yönelik en kapsamlı halkla iliĢkiler 

faaliyetleri, 2004-2005 yılındaki “ĠLGĠLEN-BĠLGĠLEN” sloganıyla baĢlattığı 

“Tüketicinin Bilinçlendirilmesi Kampanyası” ve “Tüketicinin Korunması 

Mevzuatının Tam Uyumu, Yürütülmesi ve Uygulanması ÇalıĢmalarında Türkiye’nin 

Kapasitesinin Güçlendirilmesi” isimli projede yer almıĢtır. Kampanyada radyo ve 

televizyon programları, basılı yayın olan afiĢler, broĢürler, insertler, kitaplar, 

dergiler, mektuplar, tüketici eğitimine yardımcı olacak reklâm ve ilanlar, paneller, 

konferanslar, internet, tüketici bilincini geliĢtirmeye yönelik ödüller, basın 

toplantıları, basın bültenleri, faaliyet raporları, web sayfaları, telefonla 

bilgilendirmeler gibi halkla iliĢkiler araç ve ortamlarının hemen hepsi kullanılmıĢtır.  

Söz konusu kampanya çerçevesindeki halkla iliĢkiler faaliyetleri neticesinde 

tüketici konumundaki halk bilgilenmiĢ, haksızlık karĢısında nasıl davranacağını, 

hakkını arama konusunda ne kadar sürede nereye müracaat edeceğini öğrenmiĢ; 

ilköğretim müfredatına tüketici bilincinin geliĢtirilmesi konusu eklenmiĢ; radyo ve 

televizyonlara tüketici programları yayınlama zorunluluğu getirilmiĢ; tüketiciyi 

kandırmaya-aldatmaya yönelik satıĢ yapanların karĢılaĢacağı cezai müeyyideler ilgili 

kiĢilere öğretilmiĢtir. 

Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’nün yapmıĢ olduğu 

halkla iliĢkiler faaliyetlerinin sonucunda, 2004 yılı baĢına kadar yıllık 30.000-60.000 

arasında olan Ģikayet baĢvurusu sayısı, kampanyanın yürütülmesiyle birlikte 2004 

yılında 91.029’a çıkmıĢ, ilerleyen yıllarla birlikte 2009 yılına gelindiğinde 185.760 

adete ulaĢmıĢtır. Ortaya çıkan bu istatistiki verilerin de gösterdiğine göre, 

Tüketicinin Korunması Mevzuatının tüketicilere tanıtılması, anlatılması, 

bilgilendirilmesi ve aydınlatılması ile bu yönde eğitilmelerinin sağlanmasını 

amaçlayan Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’nün yapmıĢ 

olduğu halkla iliĢkiler faaliyetleri hem toplum hem de satıcılar üzerinde etkili olmuĢ, 

onlarda istenilen sonucun ortaya çıkmasını sağlamıĢtır.    
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Sonuç olarak, “tüketicinin korunması” konusu ülke ekonomisinin olumlu 

yönde geliĢmesine katkıda bulunan önemli bir faktör olduğu kadar, tüketicinin 

bilgilendirilmesi, eğitilmesi ve örgütlenmesi konularını kapsayan halkla iliĢkiler 

çalıĢmaları açısından da önemlilik arz etmektedir.  Bu bağlamda tüketicinin 

korunmasına yönelik halkla iliĢkiler faaliyetlerine önem verilmesi konunun 

anlaĢılırlığını artırmakta, konuyu gündemde tutmakta ve istenilen baĢarının elde 

edilmesine katkı sağlamaktadır. Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel 

Müdürlüğü’nün ilk kuruluĢundan itibaren baĢladığı fakat “Tüketicinin 

Bilinçlendirilmesi Kampanyası” ve “Tüketicinin Korunması Mevzuatının Tam 

Uyumu, Yürütülmesi ve Uygulanması ÇalıĢmalarında Türkiye’nin Kapasitesinin 

Güçlendirilmesi” projesiyle yoğunlaĢtırarak uygulamıĢ olduğu halkla iliĢkiler 

faaliyetleriyle elde etmiĢ olduğu baĢarı bu durumun kanıtı olmaktadır. 
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