Tük etic inin Korunması

Yrd. Doç. Dr. Seval YAKIŞAN

Gelişmiş ülk ele rde 1950'lerd e ortay a çıka rak kurum laşmı ş olan
bu kavr am ülke miz için çok yenid ir. Herkes kendi açısında n yorum
ge tirm ek ted ir. Farklı tanı mlar , fark lı yor um lar olma kta maale sef bir
bir lik yar atılam am akt ad ır. Tük etic i kimd ir? kime karşı korun malıd ır?
Bu koru ma nasıl ola ca ktı r?
Aslında so rul ar bu şek ilde sıral anın ca sanki suçlu kim, kime
karşı suç işle nm işt ir? Suç lu bulunm alı yar gıla nma lıdır gibi hoş ol
mayan ça ğrı şım lar yap ma ktad ır. Tab iiki olayı bu şekilde ele alm a
mak lazımdır.
Tü ke tic i mala en yakın kişi dir. Mal alır, gere ksin imin i gider ir,
her han gi bir boz ukl ukt a dir ek t olar ak zar ar gören dir. Ayrıca gerçek
ger eks inim i olma dığı hald e mal ve hizmet e yöne liyors a, satın alma
güc ünü suni ger eks inm ele r için de dağı tıyor sa (tüke tim kalıbının de
ğiş imi ) hem kendi , hem de ülke ekon omis i zar ar görü yor deme ktir.
Ayrı ca tük eti m kalıbı nın sık sık değ işik lik göste rmes i tcs arr uf eği 
lim inin de bozu lmas ını orta ya çıkarı r. Tüke ti açısınd an yukarıd a say 
dığım ız olu ms uzl ukl arı serg ileye n gös terg eler dışında sayısızca ör 
ne kle r ver ebi liriz .
Tü ke tic i koru nma sı konu sunu üçlü ilişk i ile açık lama kta yarar
gör me kte yiz.
Ür etic i - Arac ı - Tük etici
Ür et ic i: Mal ve hizm eti üreten, (üretim kalit esind en ve fiy a
tınd an soru mlu ).
Tü ke tic i: Ge rek sin iml erin in tatm ini için, mal ve hizmet üretile n.
A ra cı : Mal ve hizm etin isten ilen yer ve zamanda tük etic iye
ula ştı ran , mal ve hizm etin varlığı nı habe r veren, yönle ndire n olara k
tan ım lay ab ilir iz. Bu şek ilde iliş kil eri açık lama k daha anlamlı ve kolay
olur .
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Üçlü ilişki içinde tük eti ci ne zaman ko run ac akt ır?
— Eğer üretici işletme :
— Diğer işlet mele r ile birle şer ek, ya da an laş ara k hede f piyasayı
payl aşm ışlar ise,
— Fiyat teke li ya rat mışla r ise,
— Çeşit sınırla masın a gid ilm iş ise,
—■ Tük etic i çok çe şitl i mal ile karşı karşı ya oldu ğu mal piya 
sasında marka farkı ndan başka hiç bir değ işik yanı veya birb irind en
üstün lüğü olmayan piyasa ile karşı karşı ya ise,
— Üret ici işletm e çevre kir lili ğin e seb ebiy et veriy orsa .
— Aracı işle tmel er:
— Aracı işlet mele ri ikiye ayırı yoru z :
1 — Malın fizik sel har eke tini sağ laya n aracı işlet mele r.
2 — Malın tanımını yapan işlet mele r.
Fiziksel hare keti sağl ayan aracı iş le tm el er :
— Malı isteni len yerde iste nile n zama nda ve iste nile n miktard a
tük etic iye ulaşt ırmıy orsa, burad a kendi lehin de bir kası t varsa,
— Dağıtım kanalın da teke l olu ştu rmu şsa ,
— Malın fiyatı nı kendi lehine yük sel tiyo rsa ,
— Perak ende cilere sata cağ ı malla rın çe şit ve mik tarı nı seçme
hakkını vermi yorsa.
Malın tanıtım ını yapan aracı iş le tm el er :
— Mal hakkınd a alda tıcı yanı ltıcı hab er ve me saj lar ile tük eti ciy i
yönl end iriyo rsa,
— Suni ger eks inim ler yara tıyo rsa ,
Tü ket icin in içinde oldu ğu orta m şu şekl i alıy ors a :
— Fiy atla r devamlı ve suni ola rak yük se ltili yo rsa ,
— Malın kalit esi bozuksa,
— Mal sağlığa aykırı ise,
— Satın alma gücü yön len diri liyo rsa ,
Tü ke tici nin korunm ası ger eki yor dem ektir .
Yuka rda üre tici - a racı - tü ke tic i iliş kis ind e ayrı ayrı saydığ ımız
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şar tlar ı orta ya çıkm ası tük eti ci kad ar ülke ekon omis inde zarar gör 
mesidir. Zate n zıt olan kay nak ları n israf ı dem ektir . Art ık ülkemizin bu
isra flar a eko nom ik açıd an tah am mü lü yokt ur.
Tü ke tici nin koru nma sınd a alın aca k önle mle ri ise şu şekilde to 
par lay abi liriz .
1 — Eği tim : (Tü ket icin in bilin çle ndi rilm esi ),
2 — Tü ke tic ini n kur um sall aşt ırılm ası ,
3 — Ya sal ar (Ür etic i, dağıt ıcı, reklâm ajans ları, tük etic i konu 
sun da düz enle me ve yönl endi rme) ,
4 — Den etim : (Kanun koyu cun un ve tük etic inin denetim i),
5 — Tü rk St an da rtl ar Ens titüs ünü n dünya stan dar tlar ına uygun
çalış mas ı,
6 — Rek abe t orta mın ın yara tılma sı,
a) Mal çe şit lili ği,
b) Fiya tın kırılm ası.
Bu önl em ler son ucu nda tü ke tic i :
— Art an ger ek sin iml eri ni tam anlam ıyle karşı layac ak mal ve
hiz me ti ara ya ca k hale gelme li,
—• Kulla nım alışk anlı ğı, kulla nım kül türü nün arttırılması ,
— Ka lite kar şıla ştır ılm ası yapma sını (en iyisin en uygun fiya tla,
bir son rak i ge rek sin imine geçmed en tatm in etmesi) sağlamalı,
— Tü ke tim alış kan lıkl arın ın gözden geçi rebil me yeniden düzenliye bilm e sev iye sin e çıkm asın a yardım cı olunmalı,
—■ Malı alm ada n önc e ken disi nde yara tılan imaj ile, malın tü 
ket imi sıra sınd a ya da, sonra orta ya çıkan sonu çları karşı laştırı lma,
yanı lma var sa hak ları nı savu nac ak şekle get irilm elid ir.
Ya sa lar ile her üç müesse se dene tim altına alına bilir. Kontro l
old uğu ora nd a da başar ı sağ lan abi lir. Fakat, iş bu kada r bas it de
ğil dir . Çün kü tü ke tic in in kon tro lü bir eğitim sorunudu r. Ayrıca uzun
vad eli bir işt ir. Ülke miz de bu soru nu sık sık gündeme getiren eko no
mik bun alım dır. Bel irli bir bili nç değ ildir . Bunalımd an uzakl aşıldık ça
ra fa ka ldı rılm ak tad ır. Bu yüzden de sorun sürü ncem ede kalma ktadır .
Ha lbu ki, bu konu üre tic i ve arac ı arasın da sosyal soru mlulu ktur.
Ay rıc a bir diz i ön lem ler alın dığın da işlet me için olum lu tanıtım yol 
ları nda n bir idir.
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