
Üyelik

Tamamen ücretsiz olarak hizmet vermekte olan bu platforma kaydınızı 
yaptırarak üye olabilir ve site içeriklerinden hemen faydalanmaya 
başlayabilirsiniz.

“Bu yayın Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 
Avrupa Birliği Erasmus+ Programı desteğiyle ‘Tüketici Akademisi’ 
Projesi çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu yayının içeriği tamamen 
Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın sorumluluğunda 
olup hiçbir şekilde Türkiye Ulusal Ajansı ve Komisyon’un görüşlerini 
yansıtmamaktadır.”

SAĞLIKLI EKONOMİNİN TEMELİDİR.”
“BİLİNÇLİ TÜKETİCİ



Tüketici Akademisi Nedir?

Türkiye, İngiltere, Macaristan ve Polonya’dan ortak kuruluşların 
katılımıyla hayata geçirilen “Tüketici Akademisi” web sitesi,  tüketicilerin 
faydalanabileceği zengin içerikli bir online eğitim platformudur. 

Amacı

Tüketici Akademisi, günlük hayatta ihtiyaç duyulan bilgi, beceri ve 
davranışların kazandırılması yoluyla tüketicilerin daha bilinçli kararlar 
vermesini ve tüketicilerin bilinç düzeyinin artırılmasını sağlamayı amaçlar. 
Tüketicilerin bilinç düzeyini artırma çabası, duyarlı, güvenilir, şeffaf, adil ve 
hesap verilebilir bir alış-veriş ortamının oluşturulması için geleceğe yapılan 
bir yatırımdır.
Kullanıcı ayrımı yapmayan Tüketici Akademisi tüketiciler, eğitimciler, kamu 
görevlileri ve özel sektör için gerçek bir eğitim platformu işlevi görmektedir.

Tasarım ve İçerik

Tüketici Akademisi kullanıcı dostu ve erişimi kolay bir tasarım sunar.
Tüketici Akademisinin esnek teknik altyapısı, değişen ihtiyaçları 
doğrultusunda yeniden düzenlenebilecek ve geliştirilebilecek menüler, 
içerikler ve tasarımlar üzerine kurulmuştur.

www.tuketiciakademisi.gov.tr adresi üzerinden tüketiciler, 
 ‣ Mevzuat, Örnek Karar Metinleri, Dilekçe Örnekleri, Bilimsel Yayınlar 

vb. diğer metinlere yer veren “Bilgi Bankası”
 ‣ 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun ilgili ikincil 

mevzuatına detaylı yer veren “Öğrenmek İstiyorum”
 ‣ Güncel ve geçmiş dönem anket ve saha çalışmalarına yer veren 

“Anket”
 ‣ Tüketicilerin genel; reklam ile güvensiz ürünlere ilişkin veya 

uluslararası şikâyetlerini iletme süreçlerine dair bilgi, yönlendirme ve 
linklerin yer aldığı “Şikayetim Var” 

 ‣ Tüketicilerin uzun metinler okumadan, hızlı ve kolay şekilde temel 
tüketici mevzuatı ve ikincil düzenlemeler ile Tüketici Akademisi 
projesine dair videolara ulaşmalarını sağlayan “Tüketici TV”

 ‣ Kullanıcılar arası bilgi ve deneyim paylaşımına imkân veren “Tüketici 
Forum” sayfalarına ve içeriklerine erişme imkânı bulmaktadır.

Böylece Tüketici Akademisi, tüketicilerin her gün karşılaştıkları sorunlar 
ile bu sorunların işlendiği yasal çerçeveyi en kolay biçimde birleştirerek 
bilinçli tüketim toplumunun oluşmasına katkı sağlamaktadır.

Dil Seçenekleri

Türkçe, İngilizce, Macarca ve Lehçe dillerinde hizmet vermekte olan web 
sitesi, kullanıcılara farklı ülkelerdeki tüketicinin korunması mevzuatı, 
uygulamaları ve diğer bilgilere ulaşma fırsatını da sunmaktadır.

İşlevleri

Web sitesinde yer alan araçlar sayesinde;
 ‣ Merak ettiğiniz konulara ilişkin arama yapabilir,
 ‣ Video, sunum, oyun, faydalı linkler, rapor ve mevzuat gibi alanlarda 

oluşturulmuş olan kaynaklara erişebilir,
 ‣ Tüketicinin korunması alanında ders formatında hazırlanmış olan 

içerikten yararlanabilir,
 ‣ Bu dersler için düzenlenmiş sınavlarda kendinizi test edebilir,
 ‣ Dolduracağınız anketlerle ilgili alanda araştırma yapan kişi ve 

kuruluşlara katkı sunabilir,
 ‣ Şikâyetlerinizi nasıl ve nereye yapacağınızı öğrenip başvuruda 

bulunabilir,
 ‣ Forum aracılığı ile diğer kullanıcılarla iletişime geçebilir,
 ‣ Profiliniz aracılığı ile ilginizi çeken dokümanları daha sonra erişmek 

üzere düzenleyebilir ve
 ‣ Faydalı gördüğünüz içerikleri platforma yükleyebilirsiniz.


