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Aldığı

mal ve hizmeti tekrar satışa arz etmeyen kullanan, nihai olarak
tüketen kişi olan tüketici, gelir seviyesi n,e olursa olsun, kendi hayat ve stan~
dartlarına göre bir plan yaparak ihtiyaçlarını seçme ve sınırlandırma durumundadır. Üretimde gaye satmaksa tüketicinin tercihlerine uygun 'üretim yapmak kaçınılmazdır. Piyasa kuralları içinde oluşan rekabet şartları yanında bu
hususunda gözden uzak tutulmaması gerekir. Ekonomik faaliyetlerin en
önemli amaçlarından biri, kıt kaynakların rasyonel bir şekilde kullanılıp tüke,
ticinin haklarıda gözden uzak tutulamaz. Bu hakların başlıcaları:
- Temsil edilme isteklerini duyurma hakkı,
- Satın aldığı mal ve hizmeti geri verebilme veya değiştirme hakkı,
- Mamul veya hizmeti ferdi istek veya ihtiyaçlarına göre bilinçli seçebilme hakkı,
- Tehlikeli veya sağlığa ilişkin mamul ve hizmetler karşısında tüketicinin fiziki emniyet hakkı
- Bilgi edinme hakkı (Mamul ve hizmeti satın almada doğru karar verebilmek için etiket veya ambalajlardan yeteri kadar, fakat doğru bilgi ,
edinebilmenin sağlanması),
..:. Çok çeşitli mallardan ve hizmetlerden seçebilme
- Tüketici eğitimi alabilme hakkı, v.b.

hakkı,

İnsan, tabiatı gereği olarak mevcut imkanlarını en üst düzeyde kullan-

mak çabası içerisindedir. Ayrıca toplumdaki kalkınmaya parnlel olarak tüketici kitlesindeki eğitim düzeyinin yükselmesi, seçim ve tercihlerde belli bir kap·asite yaratmakla birlikte, mal ve hizmeti doğru olarak tanımlama, algılama ve
de kullanmada yeterli olmamaktadır.
Tüketicilerin korunması hareketi aldatıcı r~klamlar, haksız rekabet, istismarcı fiyatlandırma, tüketici aleyhine rakiplerle fiyat anlaşmaları, ambalajla-
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çevreyi kirletmesi, etiketlerin yeterli bilgi taşımamaları, sahte garanti ve
hizmetler, mamullerin hammaddelerinin eksikliği gibi tüketici}ri doğrudan ilgilendiren nedenlerden doğmuş ve gelişmiştir. Genel olarak tüketicinin korunması hareketini "mal ve hizmetlerin alacılarının haklarını korumak ve pazardaki güçlerini artırmak için ilgili kimse ve teşkilatlarla, devletin birlikte hareketi" şeklinde tanımlanmaktadır. Bu tanımdan şu sonuç çıkarılabilir : Tüketiciyi koruma; siyasal, ekonomik, toplumsal ve psikolojik bir olaydır. Tüketicilerle birlikte, devleti ve işletmeleri de ilgilendirir.
Tüketicinin korunması konusuyla ilgili olan bu üç tarafı incelemeden önce' yanlış bir anlayışın açıklanması gerekmektedir. Tüketici korumanın üreticiyi kaliteli mal yapımına zorlamak olmadığı anlaşılmalıdır. Her malın ayrı alıcı
sı vardır.

Bu sebeple genel sağlık koşullarına aykıı:ı olmamak kaydıyla üretici
malda bulunacak vasıfları serbestçe tayin etme hakkına sahip olmalı
dır. Ancak. tüketici aldığı malda bulunan vasıfları doğru olarak bilmelidir.
Üretici sattığı mamulün ne olduğı1 iyi ve doğru ifade etmesi gerekir.
üreteceği

Tüketicinin korunması çabalarını tüketici açısından incelendiğinde; tüketiciler, kişisel olarak ve örgütler oluşturarak haklarını savunabilirler. Bunun
için de, tüketicinin eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi g~rekir. Devlet ise yasalar
çıkararak ve yasalar koyarak tüketicileri koruyabilir. Yalnız etkili ve sürekli
denetim yöntemleri de geliştirip uygulamalıdır.
Bunun yanı sıra işletmelerde ya ke.ndi kendilerine, ya da örgütler oluştu
rarak gerçekçi ve inançlı bir kendi kendine çlenetirrı düzeni kurabilirler. İşlet
melerin geliştirecekleri önlemler ve düzenlemeler malların üretilmesinden önceki dönemde yoğunlaştırılırsa, hem tüketiciler, hem de ülkenin kaynakları etkili biçimde korunabilir. İşletmelerin amacı satabileceği mali üretmesi olmalı
dır. Bu malda tüketicinin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda üretilmelidir. An~ak bu koruma çabalarını yalnızca devlet, işletmeci ve ' tüketiciye yüklemek
yanlış bir yaklaşımdır. Koruma hareketinin konuya taraf olan bütün ilgililerce

ele alınması, ele alınması, uyumlu bir işbirliği ile çözüm getirilmesi gerekmektedir. Bilinçlenmemiş ve haklarını bilmeyen bir tüketici kesimini devlet dahil
hiçbir kurum koruyamaz. Bu örgütleri beş başlık altında toplanabilir:
- Tüketici Birilikleri,
- Tüketiciyi Koruyan Devlet Kuruluşları,
- Tüketiciyi Koruyan Özel Kesim Kuruluşları,
- Uluslararası Tüketici Kuruluşları,
- Tüketiciye Öğüt Veren Kur~luşlar.
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Tüketici Birlikleri:
Günümüzde çeşitli ülkelerde etkinliklerini sürdüren tüketici bi~likleri genellikle 1950'li yıllarda kurulmuştur. Bu birlikler, çok sayıda tüketici oyunun
desteğini almakta, çeşitli mallar karşıl~ştırmalı olarak test edilmekte ve sonuçlar raporlar halinde birliklerin yayın organında yayınlanmakta, böylece tüketiciler pazar konusunda bilgilendirilmeye çalışılmaktadır. Genellikle, birlik devletten az miktarda

yardım

almakta,

diğer

gelirler üye

aidatlarından .sağlan

maktadır.

·Tüketiciyi Koruyan Devlet Kuruluşları:
Birçok ülkede Ticaret Bakanlığı içinde genel müdürlük düzeyinde organlar, tüketicinin çeşitli yönlerden korunmasıyla görevlendirilm işlerdir. Tüketiciniµ korunmasına verilen önem arttıkça bazı ülkelerde "Tüketicinin Bakanlığı"
oluşturu lmuştur. Bunlara örnek olarak Norveç, Jamaika, Portorika, İngiltere
ve Avustralya'yı verebiliriz. Tüketicinin korunma~ına yönelik devlet kuruluşla- '
rı,

daha çok

danışma

ve

araştırma konularına ağırlık

vermektedir.

Tüketiciyi Koruyan Öz.el &:,esim Kuruluşları:
Bu uygulama ilk olarak Amerika Birleş.ik Devletlerin' de başlamış ve tüketicinin satın aldığı mal ve hizmetlerden doğabilecek sorunları, doğrudan satın aldığı kesime yöneltmesi gerektiği düşüncesinden doğmuştur. Sistem daha
sonraları geliştirilmiş ve günümüzde "Better Business Bureau" ile tüketici kesiminin sorunl arını değerlendiren ve çözüm getiren bir. yapı işlerliğine kavuş
turulmuştur. Bu bürolar, çeşitli eğitim programları ile tüketici sorunlarını düzenli bir biçimde ele alır, tüketici bilgilendirme veri bankası yoluyla, kuruluş
larla ilgili ayr;ntılı istatistiksel veri toplar ve gerekli analizleri yapar. Gerektiğinde tüketiCinin korunmasında devletle işbirliği yapar. Ulusal düzeyde reklam. etkinliklerini denetler ve reklam konusunda sorunları inceler.
Uluslararası

Tüketici

Kuruluşları:

Tüketicinin korunması konusu sadece tek tek ülkelerin değil, tüm dünyanın ilgilendiği ortak bir konudur. Bu nedenle çeşitli uluslararası tüketici kuru- .
luşları kurularak, bu düieyde bir işbirliği ile tüm dünya tüketicilerinin korunması amaçlanmıştır. Bu kuruluşlardan , bazıları, zaten var olan bir topluluk
içinde oluşturulan bir birimde etkinliklerini sürdürmektedirler. Avrupa Kon165

seyi Tüketici Çalışma Grupları, OECD Tüketici Politikası Komitesi bunlara
örnek verilebilir. Bunların dışında sadece tüketicinin korunması amacıyla bir
örnek verilebilir. Bunların dışında sadece tüketicinin korunması amacıyla bir
araya gelen kuruluşlara örnek olarak da, Uluslararası Tüketici Birlikleri Örgütü, Karaibler Tüketiciler Birliği, Uluslararası Standardizasyon Örgütü gösterilebilir.
Tüketiciye Öğüt Veren Kuruluşlar:

Bu kuruluşlar uygulamada "Öğüt Merkezi" ya da "Öğüt Bürosu" şeklin
de görülmektedir. Öğüt merkezleri, tüketici birlikleri tarafından birçok ülkede kurulmakla birlikte, sadece bu amaçla bağımsız olarak kuruldukları da
gözlenmektedir. Öğüt büroları ise, tüketiciler tarafından kurulabilecekleri gibi devlet tarafından da kurulmaktadır. Gelir düzeyi düşük olan tüketiti grupları için daha etken hizmet veren bir kuruluş olan öğüt merkezleri, tüketicilere piyasadaki mal ve hizmetler hakkında teknik ve ekonomik yönden bilgi veriler. Bu merkezlerin kurulması önce Avrupa'da başlamış ve daha sonraları
çeşitli ülkeler tarafından benimsenerek uygulamaya geçilmiştir.
İlk olarak 19. yüzyıl sonralarında ortaya çıkan tüketicinin korunması ça-

bugüne kadar başlıca şu aşamalardan geçmiştir. Aşamalardan ilki,
1900 yılında, uzun yıllar boyu aratan fiyatlar ve düşen gelirler sonucunda ortaya Çıkan huzursuzluklar ve hareketlenmelerdir. Bu hareketlenmeler sonucunda sendikal çalışmalar hızlanmıştır. 193Q'larda ise, büyük ekonomik bunalı
mın doğurduğu huzursuzluklar yaşanmış ve tüketicilerin bazı toplu davranışla
rı gözlenmiştir. 1960'lı yıllara gelindiğinde, gelirler üzerindeki baskılar aynı
şekilde tüketici hareketlerine yol açmıştır. Bu hareketler, 1966 yılında en üst
düzeye ulaşmış ve bunun üzerine tüketiciyi korumak için devlet tarafından çelışmaları

önlemlerin alınmasına yönelik çalışmalar başlamıştır. Bu aşamalardan
sonra, tüketiciyi korumaya yönelik örgütlerin kurulma çalışmaları hızlanmış
ve bu örgütlerin etkinlikleri giderek artış gösteren bir ivme kazanmıştır.
şitli

Tüketicinin korumasına_ yönelik çalışmalarda 1927 yılı bir dönüm noktası özelliği taşımaktadır. 1972 yılında F.J. Schink adlı bir Amerika Birleşik
Devletler vatandaşı "Paranızın 'Değeri" adlı bir kitap yayınlamış ve bu kitabı
yayınlama amacının, hileli satış ve reklamların ardındaki gerçekleri gözönüne
sermek olduğunu belirtmiştir. Kitap bir anda büyük bir ilgi görmüştür. Kitapta verilen bilgilerin daha ayrıntılısını öğrenmek isteyenlerin çokluğu üzerine
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Şchink bazı yardımcılar bularak okuyucu mektuplarını yanıtlayıp, bunları tek-

sir etmeye başlamıştır. Böylece "Tüketiciler Klübü Emtia Listesi" adlı ilk tüketici yayını basılmıştır. 1929 yılında ise "Tüketici Araştırmaları Örgütü" çalış
malarına başlamıştır. Bu kuruluşun tüzüğünde amaç. maddesi, tüketici sorunları

ve bunların kullanıldığı mal ve hizmetlerle ,ilgili bilimsel araştırmalar yapmak şeklinde tanımlanmıştır. Tüketici Araştırmaları Örgütü aynı zamanda tüketicinin satın aldığı malları test etmek amacıyla kurulan ilk kuruluştur. Gün

geçtikçe yerini sağlamlaştıran ve giderek güçlenen bu kuruluşun ça~ışma yöntemleri, tüketicinin koruması için harekete geçmek isteyen birçok ülke tarafın
dan incelenmiş ve benimsenmiştir.
Avrupa' da ilk teşkilat ise 1947'de Danimarka tüketici birliğinin kurulması ile ineydana çıkmıştır. Avrupa Topluluğu birliğinin kurulma~ı ile meydana
çıkmıştır. Avrupa Topluluğu ülkelerinin konuya yaklaşı1'nı da esas olarak aynı
yöndedir. 1972 yılında Paris'te toplanan topluluk zirvesi şu tespiti yapmıştır.
"Ekonomik gelişmenin kendisi varılacak son amaç değildir. Ekonomik geliş
me hayat se.,iyesinin iyileştirilmesi için kullanılması gereken hayat seviyesinin
iyileştirilmesi için kullanılması gereken bir araçtır." Bu düşünceyle tüketicinin
korunması sahasında çalışmalara başlayan AT Komisyonu, politikasını çok
açık olarak şu esasa bağlamıştır: "Tüketicinin zarar görememesi için tüm önlemlerin alınmasına çalışılacak ancak bu tedbirler, topluluğun sanayi yapısı
nın bozulması ve mal değişimlerinin engellenmesi sonucunu doğuracak seviyelere çıkarılmayacaktır. "AT komisyonu, kendi içinde bir "Tüketiciyi Koruma
Servisi" kurarak işte başlamış ve ayrıca "Tüketiciler Danışma Komitesi" kurulmuştur.

Gelişen

bir ülke olan Türkiye' de tüketicinin korunması, son derece
önemli ekonomik ve yasal so.runlar arasında yer almaktadır. Tarih içerisinde
tüketicinin korı.ı,nması ile ilgili dönemlerinde kasabalara ve köylere kadar yayı
lan Ahi Birlikleri güçlü bir teşkilat olmuştur. Bu birlikler, meslek ahlakına sı
kı sıkıya bağlı, köklü, sağlam ve düzenli bir toplum yapısı kurulması ve bunun
devamı yönünde faaliyet göstermişlerdir. Keza "Loncalar" da pazarın denetiminde bir hayli etken olmuştur. Her mesleğin dürüst. uygula~masını sağlamak. la görevli olan bu örgütler, mesleğin kendi içinden seçilen kişiler tarafından
yönetilmekte ve ürünün kalitesi ile fiyatını denetleyerek hatalı üretim yapılma
sını engellemekteydiler. Cumhuriyet döneminde ise, Ticaret Odaları, Sanayi
Odaları ve Borsalar kurularak bu gibi meslek gruplarını bir çatı altında toplamaya çalışılmıştır. Ayrıca, Türk Standartlar Enstitüsü ile tüketim mallarına
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belirli bir standart konusu, giderek artan bir şekilde önem ·kazanmaktadır. Tüketicinin Korunması konusu ilk kez 1971'de gündeme gelmiştir. Ank~ra'da
yapılan bir bilimsel toplantının ardından Ticaret Bakanlığı bünyesinde bir "Tüketici Sorunları Şubesi" kurulmuş ancak bu örgüt uzman personel temin edememe gerekçesiyle 1975' de lağvedilmiştir.
Ülkemizde 1970'li yıllarda başlayan çalışmalar yeterli bir sonuç vermemiştir. Aslında anayasamızın 172. Maddesi "devlet tüketicileri koruyucu, aydınlatıcı tedbirleri alır ve' tüketicilerin bu konuda kendilerini koruyucu girişim
lerini de teşvik eder" demektedir. Anayasa'nın bu maddesi ile tüketicilerin korunmasına ilişkin hüküm getirilerek Devlete görev yüklenilmiştir. Aslında, tüketicilerin dolaylı veya dolaysız korunması .ile ilgili olarak bugüne kadar çıkarı
lan yasal metinler 58 kanun, 5 tüzük, 10 kararnaır,ıe, 7 ·yönetmelik ve 10 tebliğden oluşmaktadır. Kural koyucu, düzenleyici ve yönlendirici yasal metinlerin sayıca fazlalığı tüketicilerin korunması ile ilgili bir kavram kargaşasına beraberinde getirmekte ve tartışmaların ağırlığı bu meselenin tek bir yasa kapsamında düzenlemesi gerektiğinde sonuçlanmaktadır. Ancak, tüketicinin sadece kanun yoluyla korunabileceği söylenemez, tüketicinin korunmasına en etken yöntemlerden biris! de tüketiciyi eğitim yoluyla bilinçlendirmektir. Tüketiciyi kQruyan en etken kuruluşlar ise tüketiciler tarafından kurul anlardır. Yurdumuzda 1986'da gazeteciler ve ev hanımlarından oluşan "Ti.im Tüketicileri
Koruma

Derneği" adı altında

tüketici

birliği kurulmuştur .

ifade etmek gerekirse, bağımsız, apolitik ve ululararası Tüketici
Birlikleri Örgütü tarafından kabul edilebilecek nitelikte tüketici örgütlerin bir
an önce kurulup yaygınlaşması gerekmektedir. Tüketici eğitimi ise ilkokuldan
başlayarak üniversitelere kadar ti.im öğretim sisteminde yerini almalıdır. Tüketici Koruması ile ilgili olan kanun, ~üzi.ik, kararname, yönetmelikfer yeniden değerlendirmeye ve gelişen teknolojinin gereklerine, mevcut ekonomik
şartlara uygun bir hale get.irmeye muhtaçtır. Ancak mevzuat, yeni di.izenle~e
Jerle hem tüketicinin sağlığını ve ekonomik çıkarlarını koruyan hem de işlet
melerinin önünü açan bir muhtevaya kavuşturulmalıdır. Ti.i~etici ile işletmeci
karşı karşıya getirerek ya ·da birini diğerine feda edecek kanuni müeyyideler
uygulayarak hiçbir yere varılmayacağının artık anlaşılması gerekir. .
Kısa

.
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