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Tüketici Politika Rehberi 

Türkçe Özet 

 Mal ve hizmetlerle ilgili piyasalar son 20 yılda önemli değişiklikler geçirdi. Hükümetler 

tarafından alınan piyasayı düzenleyici reform önlemleri, daha açık küresel piyasalar, yeni 

teknolojiler ve ekonomik faaliyetlerdeki hizmetlerin rolünün artması, çoğu durumda tüketicilere 

büyük yararlar sağladı. 

 Tüketicilere meydan okuyan bu gelişmelere oldukça az dikkat ayrıldı. Çoğu piyasalardaki daha 

fazla tercihe dayalı karmaşık durumlar ürün ve hizmetlerin değerini tüketicilerin kıyaslayıp 

değerlendirmelerini gitgide güçleştirdi. Tüketicilerin karşı karşıya geldiği zorluklar haksız ticari 

uygulamalar ve dolandırıcılıklardan onları korumakla görevli devlet yetkililerini de zor durumda 

bıraktı. 

 Bu kitapta piyasaların nasıl bir gelişme gösterdiği incelenmekte ve daha iyi bir tüketici politikası 

izlenmesi konusunda analitik ipuçları verilmektedir. Burada ilk kez davranış ekonomisini 

inceleyerek edindiğimiz deneyimlerin politika oluşturucuların sorunlara eğilişlerini nasıl 

değişikliğe uğrattığı araştırılmaktadır. 
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OECD ülkelerinde gayrisafi ulusal hasılanın %60'ından fazlasını oluşturan tüketiciler ekonomilerde hayati 

bir rol oynarlar. Tüketicilere gücünün ve girişkenliğinin arttırılması, rekabet ve iş alanındaki yenilikçiliğe de 

ivme kazandırarak ekonomik performansı geliştirir. Ancak böyle bir durum, tüketicilerin bilgiye dayalı 

kararlar alabileceği, gerek firmaların gerekse tüketicilerin hak ve sorumluluklarını bildikleri, haksız piyasa 

uygulamalarından korundukları etkin bir tüketici politikası rejimi gerektirir. 

OECD'nin Tüketici Politika Rehberi, tüketici sorunlarını belirleme ve değerlendirme yolunda karar 

mercilerine sistemli bir yaklaşım sunabilme ve tüketicilerin dinamik bir ekonomi yolunda üzerlerine düşeni 

yapabilmeleri için etkin tüketici politikaları geliştirme, uygulama ve bunları gözden geçirmelerine yardımcı 

olma amacıyla pratik bir rehber olarak tasarlanmıştır. Bu rehber, yetkili tüketici kurumlarının tipik olarak 

sorumlu oldukları politikalar üzerine odaklanmaktadır. Burada rekabetle ilgili konular üzerinde durulmamış 

olup bu konu Rekabet Değerlendirme Rehberi başlıklı başka bir OECD raporunda ele alınmıştır. 

Piyasa ve tüketici profilinin değişimi 

Mal ve hizmetlerle ilgili tüketim piyasaları son 20 yıl içinde büyük dönüşümler geçirmiştir. Hükümetlerin 

düzenleyici önlemleri, daha açık küresel pazarlar, yeni teknolojilerin gelişmesi ve tüketici hizmetlerinin 

büyümesi bu değişikliğin itici güçleri olmuştur. Ne var ki, bu gelişmelerin gerek tüketiciler gerekse tüketici 

politikası oluşturanlar için yol açtığı üstesinden gelinmesi gereken güçlüklere yeterince dikkat ayrılmamıştır. 

Örneğin modern pazar alanında gitgide daha çok sayıda karmaşık ürünler yer almaktadır. Dahası, ilgili ürün 

ve hizmetler arasındaki dikkate değer çeşitlilik ve ayrışma, tüketicinin sunulan malın değerini kıyaslama ve 

değerlendirmesini çok daha zorlaştırmaktadır. Bir yandan küresel ticaretin artması ve Internet'in gelişmesi 

tüketicilere yeni fırsatlar sunarken, öte yandan tüketiciyi koruma kurumlarının yabancı meslektaşlarıyla 

işbirliğinde daha aktif ve uyanık olmasını gerektiren yeni dolandırıcılık biçimleri ortaya çıkmıştır. 

Bu arada tüketicilerin profilinde de değişiklikler oldu. Gitgide artan sayıda yaşlı yetişkinler bazen piyasada 

eşine rastlanmadık güçlüklerle karşı karşıya kalırken, tüketici sıfatıyla çoğunca deneyimden yoksun çocuklar 

ve genç yetişkinler piyasalarda daha fazla önemli bir güç olmaya başladılar. Tüketiciler genellikle daha iyi 

eğitim görmüş olmakla birlikte, yine de bunların çoğu günümüzün daha karmaşık, bilgi yoğun pazar alanının 

gerektirdiği sayı ve okuma becerilerinden yoksundurlar. 

Piyasaların ve tüketici kararlarının gitgide daha iyi anlaşılması 

Ekonomi bilimi tüketiciler yararına devletin piyasalara müdahalesini gerektirebilecek alanları belirlemeye 

yardımcı olur ve en etkili müdahale türlerine ışık tutabilir. Standart ekonomik teori serbest piyasanın 

tüketiciler için genellikle en iyi sonuçları getireceğini varsayar. Ancak piyasaların optimal sonuçları 

veremeyeceği durumlar da vardır. Örneğin rekabetin yokluğu ya da eksikliğinde durum böyledir. Piyasaların 

başarısız olduğu bir başka kaynak ise, burada mevcut ürün ve fiyatlar hakkında tüketicilerin yeterince bilgi 

sahibi olmamalarıdır. Eksik, yanıltıcı, son derece karmaşık bilgi yığınının sunulduğu durumlarda tüketiciler 

aydınlatıcı bilgiye dayalı kararlar veremezler. Davranış ekonomisi, başka şeylerin yanı sıra, bilginin sunuluş 

ve tercihlerin formüle ediliş şeklinin piyasa tercihlerini önemli ölçüde etkileyebileceğini, bunun bazen 

tüketicinin yararına olmadığını göstermiştir. 

Tüketici sorunlarını belirlemek ve değerlendirmek 

Tüketici sorunlarını saptamak, değerlendirmek ve ortaya çıkan tüketici zararı düzeyinin devlet müdahalesi 

gerektirip gerektirmediğini belirlemek, politika yapıcıların önünde duran çetin sorunlar arasındadır. Bu 

kapsamda tüketim kurumu yetkililerinin elinde kullanabilecekleri bazı yöntemler vardır. Ülkeler 

çalışmalarına ışık tutabilecek tüketici şikayetlerinden büyük ölçüde yararlanmışlar, ama bunun yanı sıra 

önemli yöntemleri de araştıragelmişlerdir. Piyasalardaki gelişmeleri incelemek için memnuniyet ve 

memnuniyetsizlik anketleri, odak grupları ve derinlemesine kantitatif araştırmalar yapılmıştır. Dahası, bazı 
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ülkeler son yıllarda piyasaları daha sistematik şekilde analiz etmek ve taramak için daha ince, karmaşık, 

çetrefil yöntemler geliştirme yolunda büyük mali kaynaklar tahsis edip zaman ayırmışlardır. 

Tüketici politikasını geliştirip uygulamaya koymak 

Tüketici koruma kurumlarının piyasa sorunlarına eğilme konusunda ellerinde bazı eylem planı araçları 

vardır. Bu plan ve araçlar; ürünlerle ilgili bilgilerin kalitesi ve türünü güçlendiren, tüketici sözleşmelerinin 

adaletsiz olmamasına yönelik tüketiciye güç katıcı (talep yanlısı önlemlerden) zorunlu ürün standartlarının 

ya da davranış tarzlarının gelişmesini teşvik edici katı davranışları değiştirmeye odaklanmış (arz yanlısı 

önlemlere varıncaya kadar) çeşitlilikler gösterir. 

Politika oluşturucular halkın beklentilerini karşılayabilmek için hemen karar verme baskısını üzerlerinde 

hissedebilirler. Ancak çabuk politika oluşturmak, tüketiciler ve diğer paydaşlar için beklenmedik ve olumsuz 

sonuçlara yol açabilir. Bundan sakınabilmek için tüketici kuruluşları, karar verirken, politika oluştururken 

sağlam kanıtlara dayalı yaklaşımlar benimsemelidirler. Elinizdeki rehber bunu sağlayabilmek için 

hazırlanmıştır. Tüketici piyasalarının nasıl işlediğine, tüketicilerin nasıl karar verdiklerini yeniden anlamaya 

dayalı bu rehber, bir sorunu ele alıp çözümlemek için ne zaman piyasaya müdahale edilmesi gerektiğine 

karar verirken politika oluşturuculara ışık tutucu bir çerçeve oluşturur. Elde kullanılabilecek araç çeşitlerini, 

bu araçların en etkin kullanılacağı durum ve yöntemleri değerlendirip gözden geçirir. 

Bu rehber, gerek yerel gerekse ulusal ve uluslararası konularda bütün yönetim kademelerinde karar verirken 

kullanılabilecek kapsamlı ve altı adımdan oluşan bir işlem önermektedir. (Şekil 0.1) 

1. adım: Tüketici sorununu ve kaynağını 

tanımlamak 
 

Sorunun ve kaynağının tanımlanması, potansiyel politika geliştirme sürecine katılabilecek kurum ve 

paydaşların belirlenmesine yardımcı olacaktır. Tüketicilerle ilgili karar mercilerinin genellikle çözüm 

aradıkları sorunların kaynakları arasında katı davranış (örneğin yanıltıcı reklamlar), bilgilendirme eksikliği, 

tüketicinin davranışsal önyargıları, piyasanın ve/veya düzenleyici kurumun hatalarını sayabiliriz. 

Bu aşamada karar vericilerin belirlemesi gereken hususlar: 

 Bir bütün olarak ya da tüketici sorununun belirli yönleri açısından bu sorunun kaynağını ele alıp 

çözüme kavuşturma bakımından söz konusu kurum acaba en uygun kurum mudur? 

 Acaba bu sorun başka bir kurum tarafından daha iyi ele alınabilir mi? Eğer sorun ya da sorunun 

düzeltilmesi için kullanılacak olası politika araçları tüketici kurumun yetki alanı dışındaysa böyle bir 

durum söz konusudur. 

 Acaba sorunu kaynağında çözüme kavuşturabilecek makul bir çalışma ya da işlev alanı var mıdır?  

 Acaba sorunu çözüme kavuşturmak diğer kamu politika hedefleriyle çelişiyor mu? 

Eğer tüketici kurumu sorunu daha ayrıntılı olarak ele almak isterse, tüketicilerin nasıl zarara uğradıklarını da 

incelemelidir. (2. adım) 

2. adım: Tüketici zararının ölçülmesi 
 

Pazar sonuçları gerçekleştirmesi umulan potansiyelinin altında kalırsa tüketicinin zararı doğar; bu da 

tüketicilerin refah kaybıyla sonuçlanır. Tüketici zararının niteliğini ve çapını belirleyip ölçmek (tüketicilerin 

nasıl zarara uğradığı, ne kadarının ne ölçüde zarar gördüğü) kanıta dayalı karar verme mekanizmasının son 

derece önemli bir parçasıdır. 

Zararın bileşenleri arasında doğrudan mali kayıplar, zaman kaybı, stres ve bedensel yaralanma gibi mali ve 
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mali olmayan etki ve sonuçlar sayılabilir. Zararın tesbitini sayıya vurup rakamlarla ortaya koymak genellikle 

zor olabilir. Ama eğer bunu yapmak sadece nitel olarak mümkün olsa bile, zararın değerlendirilmesi son 

derece önemlidir. Değerlendirmelerle ilgili olası bilgi kaynakları arasında odak grupları, şikâyet verileri, 

tüketici anketleri, pazar taramaları ve ekonometri analizleri yer alır. 

Tüketici zararının iyi bir değerlendirmesi, karar vericiye konunun temelini oluşturan kanıtlar, gerekirse 

pazara müdahale olanağı sağlar (3. adım) ve bu da etkin bir politika hedefi oluşturma açısından yararlıdır (4. 

adım). 

3. adım: Tüketici zararının müdahale kararı 

gerektirip gerektirmediğini belirlemek 
 

Müdahale edip etmeme kararı için bazı hususlar dikkate alınmalıdır: 

 Tüketici zararının çapı nedir? Zarar küçük olmakla birlikte çok sayıda tüketici tarafından 

hissedilmişse ya da küçük bir tüketici grubu buna maruz kalmış olsa bile zarar çok büyükse bir 

müdahale gerekebilir.  

 Tüketici zararına maruz kalan kimlerdir? Belirli gruplar, örneğin çocuklar, yaşlılar ya da sosyal 

bakımdan dezavantajlı kesimler üzerinde orantısız etkilerin olup olmadığı dikkate alınmalıdır.  

 Tüketici zararının öngörülen süresi nedir? Zararın zamanla ne gibi değişiklikler gösterebileceği 

değerlendirilmelidir. Durumun daha kötüye gidebileceği düşünülüyorsa, müdahale olasılığı güç 

kazanabilir. 

 Müdahale kararı vermemenin olası sonuçları nelerdir? Müdahale kararı vermemenin politik, sosyal 

ve ekonomik sonuçları dikkate alınmalıdır. 

 Ekonomiye diğer büyük çaplı zararlar söz konusu mudur? Tüketici sorunu diğer paydaşlar için kayıp 

ve zararlar doğuruyor mu? Örneğin şirketler arasında rekabeti çarpıtıp saptırıyor mu? 

Tüketici kurumu şu etmenleri göz önüne alarak karar vermelidir: i) Müdahale kararı alınmalı mı? (4. adıma 

geçin), ii) Müdahale kararını geliştirmeye geçmeden önce daha fazla kanıt gerekiyor mu? (2.adıma geri 

dönün), iii) tüketici sorununun niteliğini ve/ya kaynağını daha iyi anlamak gerekiyor mu? (1. adıma geri 

dönün) ya da iv) herhangi bir müdahale gerekmiyor mu? Bu durumda soruşturmaya son verilmelidir. 

4.adım: Bir politika hedefi koymak ve çeşitli 

politika seçenekleri belirlemek 
 

Politika hedefleri koymak 

Politikanın tüketiciler ve genel olarak pazar için neyi gerçekleştirmek istediğini somut olarak gösteren net bir 

politika hedefi konulmalıdır. Politikanın etkinliğinin ileride gözden geçirilmesine yardımcı olacak uygun 

başarı göstergeleri, hedefler ya da ölçü birimleri belirlenmeli (6. adım) ve tüketiciler için (ara sonuçlar değil) 

piyasa sonuçları üzerinde odaklanılmalıdır. Eğer ölçü birimleri kullanılacaksa, politikanın uygulanmasından 

önce mukayeseye esas bir ölçü oluşturulması için gerekli çabalar gösterilmelidir. 

Çeşitli pratik politika eylemlerinin belirlenmesi 

(Gerçekçi olarak uygulanabilecek) her çeşit pratik müdahaleyi belirlemek üzere her türlü çaba 

gösterilmelidir. Bunlar arasında tüketiciyi güçlendirmeye ve şirket davranışını değiştirmeye odaklanan ve 

aynı zamanda her ikisinden de unsurlar içeren girişimleri sayabiliriz (Şekil 0.2). Hem yeni müdahale 

kararları, hem de mevcut eylem planı ve kararların daha iyi uygulamaya geçirilmesi göz önüne alınmalıdır. 

Bu aşamada, uygulamaya ve yürürlüğe koyma işlemlerinin, müdahaleyi sürdürmenin gider ve maliyetinin 
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sorumlularının kimler olacağını, gerek paydaşlara gerekse kamuoyuna bunların nasıl duyurulacağını 

belirlemek uygun olur. 

5. adım: Seçenekleri değerlendirmek ve eylem 

planı seçmek 
 

Müdahale ya da eylem planı seçenekleri belirlendikten sonra amaç (4. adımdaki) politika hedefini 

gerçekleştirmek için en uygun ve mali bakımdan en etkin yöntemi belirlemektir. Çoğu durumda hem 

rakamsal yönleri kapsayan hem de (toplum değerleri ve etik yaklaşımlar gibi) sayısal yaklaşımın pratik 

olamayacağı yarar-maliyet analizi uygulanmalıdır. Analizin çapı ve derinliği söz konusu politikasının olası 

sonuçları esas alınarak belirlenmelidir. Hükümetin her müdahale kararı derinlemesine bir analiz 

gerektirmeyebilir. Örneğin, tüketicinin ölümü ya da ağır yaralanmasını izleyen ivedi ürün yasaklama kararı, 

her zaman ille de bir maliyet-yarar analizi gerektirmez. Öte yandan, bazı durumlarda değerlendirmeyi 

derinleştirmek için anketler, saha denemeleri ve araştırmalar yapmakta yarar vardır. Örneğin bazı paydaşlar 

üzerinde yüksek masraflar gerektiren ve (yasal mevzuatın kilitlediği) görece sürekli nitelikteki müdahale 

kararlarında durum böyledir. 

Tüketici kuruluşlarını, ilgili şirketleri ve/ya sanayi odalarını da kapsayan paydaşlarla danışma işlemi 

soruşturma sırasında herhangi bir zamanda yapılabilir. Ancak seçeneklerin net şekilde dile getirilmesini 

sağlayacağı ve bütün geçerli konulara yeterince eğileceği için bu aşamada danışma işlemini dikkate almak 

özellikle önemlidir. Danışma işlemi ayrıca karar mercileri tarafından öngörülemeyen ya da kastedilmeyen 

sonuçların da açığa çıkmasını sağlayabilir. 

Nihayet rekabet ve çevre gibi diğer politika alanlarındaki her bir seçeneğin etkileri göz önüne alınmalıdır. 

6. adım: Politikanın etkinliğini 

değerlendirmek için bir karar gözden geçirme 

işlemi geliştirmek 
 

Tüketici politikalarının düzenli olarak gözden geçirilmesi eğer (4.adımda konulan) hedefler maliyet etkin 

tarzda gerçekleştirilirse belirlemeye hizmet eder. Gözden geçirme süreci, tüketici sorununun doğasındaki ve 

pazardaki değişiklikleri, tercih edilen politika eyleminin potansiyel olarak öngörülmeyen ve kastedilmemiş 

sonuçlarını dikkate almak zorundadır. Gözden geçirme işlemi, söz konusu politika makul bir süre işlev 

gördükten sonra gerçekleştirilmelidir. 

Uygulama sonrası değerlendirmeler geçici gözlem ve takiplerden tam kapsamlı gözden geçirmelere kadar 

çeşitli işlemlerden oluşur. Gözden geçirmeleri uygulama yöntemleri, beklenen maliyet ve yararları önceden 

değerlendirmede kullanılan yöntemlere benzer. Gözden geçirme işlemi bir önlemin sürdürülüp 

sürdürülemeyeceğini, değiştirilerek uygulanmasını, uygulamadan kaldırılmasını, uygulamanın 

güçlendirilmesini, alternatif politika eyleminin dikkate alınmasını ya da sorunun doğasının ve/ya kaynağının 

yeniden değerlendirilmesinin yararlı olup olmayacağını belirleme amacıyla kullanılmalıdır.  

Şekiller 

 Şekil 0.1. Tüketici politikasını oluşturan adımlar  

 Şekil 0.2. Piyasaların arz ve talep yanını hedef alan tüketici politikası araçları  
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