


Hayatın idamesi tüketime bağlıdır. Beslenme, barınma, 
korunma, ısınma, aydınlanma, ulaşım ve haberleşme gibi 
temel ihtiyaçlarının karşılanması için pek çok madde ve 
mamül tüketilmektedir. Günümüzde gelişen teknolojiyle 
birlikte mal ve hizmetler olağanüstü çeşitlenirken, bir yan-
dan da küreselleşen ve gelişen pazarda yüz binlerce mal ve 
hizmet tüketicinin albenisine sunulmaktadır. Böyle bir or-
tamda tüketicilerin, sağlıklı, güvenli standarda uygun kali-
teli ve ekonomik ürünleri tercih etmeleri, alış verişlerini bu 
kiriterleri  dikkate alarak yapmaları, tüketicilerin etkinliği-
ni artırmakta ve onları ekonominin en önemli aktörü hali-
ne getirmektedir.

Türk Standardları Enstitüsü yürüttüğü
faaliyetlerle;

- Üreticilerin yasal mevzuata ve standardlara uygun mal 
ve hizmet üretmelerini,

- Üretimde kayıp ve artıkların en az seviyeye indirilerek 
verimliliğin artırılmasını,

- Sanayimizin uluslararası rekabet şartlarında gelişerek, 
kalitenin ön plana çıkmasını,

- İhracatın daha kolay gerçekleştirilmesini ve ithalatın de-
netlenmesini,

- Tüketicilere standarda uygun, kaliteli ve güvenli ürünler 
sunulmasını sağlamaktadır.

Standartlar, 

Üretici için Tüketiciye Saygı,

Tüketici için Üreticiye

Güven Demektir.



Bilinçli Tüketici Ekonominin Lokomotifidir.

Bilinçli Tüketici Olmak Nedir? 

Hakkını aramak, sorumluluğunu bilmek, satın alacağı mal 
ve hizmetlerin seçiminde rasyonel davranmak, diğer tüke-
ticilerin haklarına saygılı olmak, topluma çevreye duyarlı 
ve sosyal sorumluluğun farkında olmaktır.

ÖNCELİKLE HAKLARIMIZI BİLECEĞİZ

Evrensel Tüketici Hakları

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 09.04.1985 tarihinde 
oy birliği ile kabul edilen Türkiye’nin de imza atmış olduğu 
Evrensel Tüketici Hakları şunlardır.

1. Temel İhtiyaçların Karşılanması Hakkı;

 Beslenme, barınma, ısınma, aydınlanma, içecek su bul-
ma, ulaşım ve haberleşme gibi yaşamın devamı için ge-
rekli olan temel ihtiyaçların karşılanması hakkı.

2. Sağlık ve Güvenliğin Korunması Hakkı;

 Tüketicilerin tehlikeli ve riskli mal ve hizmetlere karşı 
korunması hakkı. 

 Piyasaya sunulan her türlü mal ve hizmetin yaşam ve 
sağlık açısından tüketicilere zarar vermeyecek kalite 
ve nitelikte olması zorunludur.

3. Ekonomik Çıkarların Korunması Hakkı;

 Tüketicilerin çeşitli mal ve hizmetler arasında gelir dü-
zeylerine göre kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme hakkı.

 Tekelciliğin olmadığı, serbest rekabet şartlarında tüke-
ticiler istedikleri mal ve hizmetleri ucuz ve kaliteli ola-
rak satın alabilmelidirler. 

4. Bilgi Edinme Hakkı;

 Tüketicilerin satın alacağı her türlü mal ve hizmetler ile 



bunları üreten ve satan kuruluşlara ait bilgilenme 
hakkı. 

 Tüketiciler satın aldıkları mal ve hizmetle-
rin özellikleri, kullanım ve bakım şartla-
rı ve risklerine karşı doğru ve eksiksiz ola-
rak bilgilendirilmeli, üretici ve satıcının 
iletişim bilgileri ile satın aldıkları mal ve 
hizmetin teslimatının ne zaman ve nasıl 
olacağı konusunda bilgi sahibi olmalıdır.

5. Eğitilme Hakkı;

 Tüketicilerin ekonomik faaliyetlerini yön-
lendirme, ihtiyaçlarını optimal düzeyde 
karşılama ve serbest piyasa şartlarını tüketici 
lehine etkileme gücünü elde etmeye yönelik ola-
rak eğitilme hakkı.

 Eğitim ile tüketicilerin ihtiyaç duydukları mal ve hiz-
meti satın alma ve kullanma becerileri gelişecek, çevre-
yi koruma bilinci oluşacak hak ve sorumlulukları konu-
sunda duyarlılıkları artacaktır.

6.  Tazmin Edilme Hakkı;

 Tüketicilerin, satın aldıkları mal ve hizmetlerin ayıplı  
eksik ve hatalı olmasından kaynaklanan zararların kar-
şılanması hakkı.

 Satın alınan mal ve hizmetin ayıplı çıkması durumun-
da, malın iade edilmesi, yenisi ile değiştirilmesi, ayıplı 
hizmetin yeniden görülmesi ve ayıpların neden olduğu 
her türlü maddi, hukuki ve ekonomik zararların karşı-
lanmasıdır. 

7. Temsil Edilme Hakkı;

 Tüketicilerin haklarını alabilmeleri ve koruyabilmeleri 
için bir araya gelerek güç birliği oluşturabilmeleri hak-
kı. 



 Tüketiciler, Tüketici Dernekleri ve Tüketici Vakıfları ku-
rarak örgütlenmeli ve kendilerini ilgilendiren her konu-
da görüş ve düşüncelerini belirtebilmeli, gerektiğinde 
tüketiciler lehine piyasada baskı oluşturabilmelidir. 

8. Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı;

 Sağlık şartlarına uygun, ekolojik dengenin bozulmadığı 
temiz bir çevrede yaşama hakkı.

 Kirletilmeyen tertemiz hava, yeterli ve temiz su, yemye-
şil bir alan. Sağlıklı ve kaliteli altyapı hizmetlerinin bu-
lunduğu bir ortamda yaşamak bütün tüketicilerin hak-
kıdır.

YASAL HAKLARIMIZ

Satın aldığınız herhangi bir mal ve hizmetin ayıplı (kusur-
lu) olduğunu fark ettiğinizde, mal veya hizmetin teslim 
tarihinden itibaren altı (6) ay içinde, satın aldığınız yere 
başvurunuz.

Bu durumda; dört hakkınız bulunmaktadır.

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleş-
meden dönme,

b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indi-
rim isteme,

c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masraf-
ları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılma-
sını isteme,

ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilme-
sini isteme,

bunlardan herhangi birini talep edebilirsiniz.

Satın aldığınız yer bu taleplerinizi karşılamadığı taktirde 
üretici veya ithalatçı firmanın ücretsiz tüketici hattını ara-
yarak şikayetinizi iletiniz. Bundan da sonuç alamadıysa-
n ı z , malı satın aldığınız veya ikamet ettiğiniz yerdeki 

il merkezlerinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl 
Müdürlüğü Tüketici Sorunları İl Hakem He-
yeti”, ilçe merkezlerinde Kaymakamlık bün-

yesinde faaliyet gösteren “Tüketici Sorunları 
Hakem Heyeti”ne şikayetinizi içeren dilekçe ve ekinde 
ürüne ait belgelerle (fatura, satış fişi, garanti belgesi, söz-
leşme vb.) başvurunuz.

Arızalı ürünün tamir süresi en fazla otuz (30) iş günüdür. 
Bu süre aşıldığı takdirde yine tüketicinin malın ücretsiz 
yenisiyle değiştirilmesi, bedel iadesi veya ayıp oranında 
bedel indirimi isteme hakkı vardır.



SORUMLULUKLARIMIZ

Alışveriş öncesi dikkat etmemiz gereken hususlar :

- Önce bir planlama yapmalı ve öncelikli ihtiyaçlarımızı 
tespit etmeliyiz.

- Bir alışveriş listesi hazırlamalıyız.

- Satın aldığımız ürünün fiyatı ve kalitesi ve satış sonra-
sı servis hizmetleri hakkında piyasadan ve çevremizden 
bilgi almalıyız.

- Alışveriş için tenha ve geniş zamanları tercih etmeli, aç, 
yorgun, hasta ya da üzüntülü, dar zamanlarda alışverişe 
çıkmamalıyız.

Alışveriş sırasında dikkat etmemiz gereken hususlar :

- İhtiyacımıza uygun olan ürünü almalıyız.

- Ürünün teknik özellikleri ve kullanım özellikleri hak-
kında bilgi almalıyız.

- TSE Belgeli yerli ürünleri tercih etmeliyiz.

- Uluslararası markaları taşıyan her ürünün kaliteli oldu-
ğunu düşünmemeliyiz. Bu yanlış bir ön yargıdır.

- Gıda maddelerinde mutlaka üretim ve son kullanma ta-
rihlerine bakmalıyız.

- Satın aldığımız ürünlere ait fatura, kasa fişi ve garanti 
belgesini almalı ve saklamalıyız.

- Ambalajı bozulmuş, bombaj yapmış, şişmiş, delinmiş, 
sızıntı yapmış ve çökmüş ambalajlı gıda ürünlerini satın 
almamalıyız.

- Satın alınan malları mümkün olduğunca mutlaka ma-
ğazada kontrol etmeliyiz. Görülen ayıp ve hataları he-
men satıcıya bildirmeli, ayıp ve hatası olmayan malı al-
malıyız.

- Satın aldığımız mal veya hizmetle ilgili bir sözleşme 
veya senet imzalayacaksak iyice okuyup, anladıktan 
sonra imza atmalıyız.

Üretici ve ithalatçılar, tüketiciye yönelik üretilen veya ithal 
edilen mallar için içeriği yönetmelikle belirlenen bir garan-
ti belgesi düzenlemek zorundadır. Bu belgenin tekemmül 
ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu satıcıya aittir. 
Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlamak 
üzere asgari iki (2) yıldır. Tüketici yedi (7) gün içinde her-
hangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin 
taksitle satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.

Tüketici ondört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe gös-
termeksizin ve cezai şart ödemeksizin tüketici kredi söz-
leşmesinden cayma hakkına sahiptir.

TSE Belgeli ürünlerin standarda uygun olmamasından veya 
imalat hatalarından kaynaklanan her türlü maddi ve ma-
nevi zarar ve ziyandan üretici firma sorumludur. Tüketici-
nin başvurusu üzerine firma kusurlu ürünü hiçbir bedel ve 
fark talep etmeksizin onarmak veya yenisi ile değiştirmek 
veya satın alma bedelini defaten ödemekle yükümlüdür.



- Kapıya gelen satıcıya karşı temkinli davranmalıyız. Aynı 
malın çarşıdaki fiyat ve kalitesini araştırmalıyız.

- Kapıya gelen satıcıların hediye, çekiliş kuponu vb. vaat-
lerine kanmamalıyız.

Alışverişten sonra dikkat etmemiz gereken hususlar :

- Satın aldığınız mallara ait tanıtma ve kullanma kılavuz-
larını mutlaka okuyunuz.

- Satın aldığınız mallara ait fatura, kasa fişi ve garanti bel-
gesini saklayınız.

- Herhangi bir arıza durumunda yetkili servise haber ve-
riniz.

- Yetkili servisin TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi olup olma-
dığını sorunuz.

GÜNLÜK YAŞANTIMIZDAKİ

SORUMLULUKLARIMIZ 

Isıtma, Aydınlatma, Elektrikli Ev Eşyalarının kullanımın-
da  ve Su Tüketiminde dikkat etmemiz gereken hususlar :

- Yaz aylarında odanızın perdesini veya güneşliğini kapa-
lı tutun, böylece odanız daha serin olacaktır.

- Kış aylarında perdelerinizi kapalı tutun. Gündüzleri gü-
neş ışığını doğrudan alan yerlerde perdeleri açık tutun.

- Radyatörlerin ısı akışına engel olacak şekilde uzun per-
deler kullanmayın.

- Kış aylarında binalarınızın giriş-çıkış kapılarını açık bı-
rakmayın.

- Gün ışığından mümkün olduğunca faydalanın. Odala-
rı doğal aydınlık avantajını daha iyi kullanacak şekilde 
düzenleyin.

- Kış aylarında kullanılmayan odalarda radyatörleri ta-
mamen kapatmak yerine düşük ısıda tutun. Soğumuş 
odaları tekrar ısıtmak, bu odaları sürekli olarak düşük 
bir ısıda tutmaktan daha fazla enerji harcanmasına ne-
den olur.

Buzdolabı kullanımında :

- Buzdolabınız TSE Belgeli olmalı.

- Buzdolabında tanıtma ve kullanma kılavuzunda belirti-
len sıcaklık değerlerine uyalım.

- Buzdolaplarımızı; fırın, radyatör gibi ısı kaynakların-
dan en az 30 cm uzak bir yere yerleştirelim, güneş ışın-
larından uzak tutalım. 

- Duvarla arasında 10 cm, yanlardan ise 15 cm mesafe bı-
rakalım, ızgarasını yılda en az bir defa uygun yumuşak 
bir süpürgeyle temizleyelim.

- Buzdolabının içini mümkün olduğunca çok doldurarak 



yiyeceklerin soğuğu tutma avantajından faydalanalım. 
Ancak hava akışını engellemeyelim.  

- Buzdolabı kapısını uzun süre açık tutmaktan kaçına-
lım.  

- Yiyecekleri sıcakken buzdolabına koymayalım. Oda sı-
caklığına gelinceye kadar bekleyelim.  

- Gıdaları saran fazla paketleri mümkün olduğunca azal-
talım. Fazla ambalaj soğutma için daha çok enerji de-
mektir.  

- Aşırı buzlanma enerji kaybına yol açar, buzdolaplarını 
buzlanmaya karşı düzenli olarak temizlemeliyiz.  

- Düzenli bakımla buzdolabının verimliliğini artırabilir 
ve ömrünü uzatabiliriz.  

- En fazla kullanılan malzemeleri üst raflara yerleştire-
lim, malzemeleri kolayca ulaşabileceğimiz şekilde dü-
zenleyelim, mümkünse numaralandıralım.  

- Buzluktaki yiyeceklerin ve diğer donmuş gıdaların bu-
zunu eritmek için su kullanmayalım. Bu tür gıdaların 
buzlarını buzdolabının alt gözünde bir gece bekleterek 
çözebiliriz. 

Çamaşır Makinesi kullanımında :

- Çamaşır makineniz TSE Belgeli olmalı.

- Yıkama kapasitesi ailemize uygun olanı tercih etmeli-
yiz. Küçük aileler için büyük kapasiteli makineler ge-
reksizdir, fazla su ve enerji harcar.  

- Makineyi yerleştirirken etrafında en az 5 cm boşluk ol-
masına dikkat etmeliyiz.  

- Çamaşır makinesini tam kapasiteyle çalıştırmalıyız. Ça-
maşırları bastırdığımızda tamburla arasında bir karış 
boşluk kalmalıdır.  

- Fazla miktarda ve aşırı köpüren deterjanlar yıkamayı 



güçleştirir ve tekrar durulama gerektirebilir. Deterjan 
üzerindeki sıcaklık değerlerini de göz ardı etmemeliyiz. 

- Az kirli çamaşırlarda ekonomik programı uygulamalı-
yız. 

Bulaşık Makinesi kullanımında :

- Bulaşık makineniz TSE Belgeli olmalı.

- Bulaşık makineleri elde yıkamaya oranla daha az su  ve 
elektrik tüketimi sağlar. 

- Kısa süreli yıkama ve durulama özellikli makineleri kul-
lanmalıyız.  

- Bulaşık makinesinin etrafına en az 5 cm boşluk bıraka-
rak yerleştirmeliyiz. Bu sayede ısınmadan dolayı oluşan 

sıcak havanın kolayca dağılmasını sağlayabiliriz. Aksi 
durumda daha fazla enerji harcanmaktadır. 

- Bulaşık makinesini tam kapasiteyle çalıştırmalıyız. Dol-
mayan makineyi çalıştırmamalıyız. Her durumda maki-
nenin aynı su ve enerjiyi harcadığını unutmamalıyız. 

- Az kirli bulaşıklar için kısa veya ekonomik devirli, dü-
şük sıcaklıklı program kullanmalıyız. 

- Bulaşıkları makineye koymandan önce durulamak yeri-
ne yemek artıklarını sıyırmakla, daha az elektrik, su ve 
deterjan tüketilmektedir. 

- Makinenin son durulama yaptıktan sonra kapatılma-
sı ve kapağını açıp bulaşıkların bu şekilde kurutulma-
sı daha az enerji tüketimi sağlayacaktır. 

- Bulaşıkların yıkanması için 60 derece sıcaklık istenir 
ancak 50 derecede de bulaşıkların yıkanması mümkün-
dür. Bu sayede yüzde 10 daha az enerji tüketmiş oluruz. 

Elektrik Süpürgesi kullanımında :

- Elektrik süpürgeniz TSE Belgeli olmalı.

- Elektrik süpürgesinin torbasını sık sık boşaltmalı ve do-
lan torbaları değiştirmeliyiz. Bu şekilde emiş gücünü 
artırıp süpürgeyi daha verimli kullanabiliriz. 

- Fırça ve boruları emiş kaybını önlemek için sürekli te-
mizlemeliyiz, gerekirse değiştirmeliyiz.  

- Yılda en az bir kez motor bölümünü açıp buradaki toz 
ve pamukçukları temizlemeliyiz. 

Televizyon, VCD/DVD Gösterici ve

Müzik Seti kullanımında :

- Televizyon, VCD/DVD Gösterici ve Müzik Seti’niz TSE 
Belgeli olmalı. 

- Cihazlar kumandadan kapatılması halinde, “Stand-by” 
konumunda enerji tüketmeye devam ederler. Harcanan 



bu enerji yaklaşık olarak cihazın kendi enerjisinin %5’i 
kadardır. 

- Çalışmayan cihazların “Stand-by” konumunda iken 
elektromanyetik kirliliğe yol açtığını unutmamalıyız. 

- Radyo, televizyon ve müzik setlerinin ses düzeyinin dü-
şük tutulması enerji tüketimini azaltır. 

Ütü kullanımında :

- Ütünüz TSE Belgeli olmalı.

- Çamaşırları nemli olarak ütüleyelim. Bu durumda bu-
har ayarını kapatalım. 

- Ütüleme işini ütüyü yeniden ısıtmayacak şekilde plan-
lamalıyız. 

- Ütüye başlamadan önce ütülenecek kıyafetleri düzgün 
bir şekilde askıya asmalıyız. 

- Termostat ayarını ütü yapılacak kumaşa göre en düşük 
düzeyde ayarlamalıyız.  Su damlacıklar halinde kumaş 
yüzeyinde kalıyorsa buhar ayarı kısılmalıdır. 

- Ütüleme işi bitmeden birkaç dakika önce ütüyü fişin-
den çekersek son parçayı ütünün kalan ısısıyla ütüleye-
biliriz. 

Elektrikli Fırın ve Ocak kullanımında :

- Fırın ve ocağınız TSE Belgeli olmalı.

- Donmuş yiyeceklerin fırına sürülmeden önce çözülme-
sini beklemeliyiz. 

- Elektrikli fırın ve ocakların pişirme süresinden birkaç 
dakika önce kapatırsak mevcut  sıcaklıkta pişmeye de-
vam etmesini sağlayıp bir miktar enerji tasarrufu sağla-
yabiliriz. 

- Cam ve seramik kapların ısıyı daha fazla tutması nede-
niyle bu kapları fırınlarda  kullanıyorsak ısıyı 15 derece 
daha düşürebiliriz. 

- Ocakta yemek pişirirken mutlaka kapağını kapayarak 
pişirmeliyiz. Kapağı açık pişen  yemekler için 3 kat daha 
fazla enerji tüketilmektedir. 

- Yemek pişirirken basınçlı tencereler kullanmak bize za-
mandan ve enerjiden ciddi tasarruf sağlar. 

- Fırının içerisinde havanın rahatça hareket edebilmesi 
için fırın ile tepsi arasında en az 5 cm boşluk bırakıl-
malıdır. Böylece havanın sirkülasyonunu rahatlatıp ye-
meğin hızlı pişmesini sağlarız. Ocaklarda tencere, tava, 
tepsi çaydanlıkların tabanlarının düz olmasına dikkat 
etmeliyiz.

Bilgisayar kullanımında :

- Kullanılmayan zamanlarda bilgisayarlarımızı kapalı 
tutmalıyız. Bilgisayarlar için harcanan enerjinin büyük 
çoğunluğunun kullanılmadığı zamanlarda açık kalması 
sebebiyle olduğunu unutmayalım 



- Kısa süreli aralarda ise ekranı düğmesinden kapatabili-
riz.   

Su tüketiminde :

- Hayatın kaynağı sudur.  Suyu tasarruflu kullanalım. 

- Mümkün olduğunca suyu boş yere akıtmamalıyız.

- Muslukların su kaçırmadığından emin olmalıyız. (Dam-
layan bir musluk bir günde yedi kova su harcar.)

- Diş fırçalarken, ellerimizi ve yüzümüzü yıkarken mus-
luğu açık bırakmamalıyız. 

- Bulaşıkları elde değil, makinede kısa programda yıkaya-
lım.

- Sebze ve meyveleri su dolu bir kapta biraz bekletip yı-
karsak daha az su tüketmiş oluruz.

- Kapı önü, balkon, merdivenler ve teras gibi yerlerin te-
mizliğinde hortumla su tutmak yerine kova veya sünger 
kullanmalıyız.

- Sebze ve meyveleri yıkadığımız suyla çiçekleri ve bahçe-
yi sulamalı, temizlik yapmalıyız. 

- Temizlikte kullandığımız sabun ve deterjan gibi her tür-
lü temizlik ürününün TSE’li olmasına dikkat etmeliyiz.

Sosyal Sorumluluğumuzun Farkında Olmalıyız 

- Bilgilerimizi çevremizdekilerle paylaşmalıyız.

- Çocuklarımızın tüketim bilinci kazanmasına yardımcı 
olmalıyız.

- Çevre temizliğine önem vermeliyiz.

- Pazarda markette naylon poşet yerine file, kesekağıdı ya 
da kumaştan yapılmış çantalar kullanmalıyız.

- Komşularımızı, arkadaşlarımızı rahatsız edecek şekil-
deki aşırı gürültünün, bir gürültü kirliliği olduğunu ve 
çevreye zarar verdiğini dikkate alalım.

Şikayetinizde haklıysanız pes etmeyiniz

TSE Belgeli ürünler için, TSE’nin web say-
fasında yer alan TÜİM linkine girerek ilgi-
li formu doldurup başvurunuzu yapabilir-
siniz ya da TSE merkezine veya bütün illerde bulunan TSE 
Temsilciliklerine bir dilekçe ile şikayetinizi iletebilirsiniz.

Dilekçenize üretici firmayı, ürünün markasını, şikayeti-
nizi, adresinizi belirtip, ürüne ait garanti belgesinin veya 
faturasının, yetkili servisçe bir işlem yapılmışsa servis fiş-
lerinin birer suretini ekleyiniz.

TSE’li olsun olmasın her türlü mal ve hizmetle ilgili şika-
yetlerinizi, illerde Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlük-
lerine, İlçelerde Kaymakamlık bünyesinde faaliyet göste-
ren Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine iletebileceğiniz 
gibi ALO 175 Tüketici Hattına başvurabilirsiniz.

Ayrıca, internet üzerinden www.tuketici.gov.tr adresine 
girerek şikayette bulunabilirsiniz.

Gıda ürünleri konusundaki şikayetlerinizi, Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüklerine ilete-
bileceğiniz gibi, www.tarim.gov.tr veya www.alo174.gov.
tr adreslerine girerek de şikayetinizi iletebilir ya da ALO 
GIDA 174 hattını arayabilirsiniz.

Sağlık hizmetleri ile ilgili şikayetlerinizi Sağlık Bakanlığı’nın 
www.saglik.gov.tr internet adresine iletebilir ya da Sağlık 
Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) ALO 184 hattını ara-
yabilirsiniz.

TSE, KALİTE ve GÜVEN DEMEKTİR.

TSE Belgeli ürünler kullanarak can ve mal güvenliğinizin 
korunmasına, standard dışı, kalitesiz ürünlerin pazardan 
kovulmasına ve milli ekonomimizin güçlenmesine siz de 
katkıda bulununuz.
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