سیاستها و نهادهای نظارت بر قیمت و حمایت از مصرفکننده درکشور ترکیه

کطًر تزکیٍ در سبلَبی اخیز تالشَبی متؼددی جُت پیًسته ثٍ اتحبدیٍ اريپب صًرت دادٌاست .ثٍَمیه مىظًر اینه کطنًر
ثننز اسننبت دسننتًرا ؼم َننبی اتحبدیننٍ اريپننب اهننداح ثننٍ اصننال ي ثننبسویزی سیبسننتَننب ي هننًاویه اتشننبخ ضنندٌ خننًد
َمراستب ثب هًاویه حبکم ثز اتحبدیٍ ومًدٌ است .اس جملٍ ایه اهدامبت میتًان ثٍ اصال هبوًن حمبیت اس حقنً مرنز کىىندٌ
اضبرٌ ومًد کٍ اس مبٌ مٍ سبل  2014ثٍ مًرد اجزا درآمدٌ است.
ثٍمىظًر آضىبیی ثُتز ثب سیبستَبی وظبرتی ي حمبیت اس مرز کىىدٌ ایه کطًر در ادامٍ در سٍ ثشنص مزنشا مزاکنش وظنبرتی
سیبستَب ي ثزخی اس هًاویه مزتجظ ثب مرز کىىدٌ ایه کطًر ثیبن میگزدد.
الف .مزکش نظبرت ثز قیمت کشور تزکیه
در کطًر تزکیٍ یک کمیتٍ ي دي سبسمبن ثٍصًرت تشرری ثب َد وظبرت ثز هیمت فؼب یت دارود کٍ ضبم :


کمیته نظبرت و ارسیبثی ثبسار مواد غذایی و محصوالت کشبورسی
جُت ایزبد سبختبر ثبثجبت ػزضٍ مًاد غذایی ي محرًالت کطبيرسی ي هیمتَب ثب اثالؽ ثشطىبمٍای اس سًی وشست يسیز تزکیٍ
" کمیتٍ وظبرت ي ارسیبثی ثبسار مًاد غذایی ي محرًالت کطبيرسی"1در وُم دسبمجز سبل  2014ثنزای وظنبرت ي ارسینبثی منًاد
غذایی ي محرًالت کطبيرسی اس وظز تغییزات در ػزضٍ يتقبضب /صبدرات ي ياردات /تً یدي مرز ي اثز ثب قًٌ اینه تغیینزات ثنز
هیمتَب در کًتبٌ مدت ي ثلىد مدت تأسیس گزدید.
ایه کمیتٍ متطک اس ومبیىدگبوی اس يسارتشبوٍ َبی کطبيرسی ي امًر داح اهتربد تًسؼٍ امًر مب ی ي گمزکنبت ي تزنبرت تحنت
سزپزستی خشاوٍداری ثبوک مزکشی ي مؤسسٍ آمبر تزکیٍ میثبضد.
سبسمبن نظبرت ثز غله تزکیه و سبسمبن نظبرت ثز مواد گوشتی و شیز
سبسمبن وظبرت ثز غلٍ تزکیٍ 2ي سبسمبن وظبرت ثز مًاد گًضتی ي ضیز 3در چبرچًة محرًالت مزتجظ ثب خًد ثز فزآیىد ػزضٍ ي
تقبضبی ثبسارَبی داخلی ي ثیها مللی ي ريود تغییزات هیمتَب وظبرت میومبیىد.
در کطًر تزکیٍ سمبوی کٍ هیمت مًاد غذایی افشایص مییبثد ثزخی اهدامبت در سیبستَبی تزبرت خبرجی اتشبخ میگزدود در
ایه سیبستَب تأثیز افشایص هیمتَب ثز تًرح ي مرز کىىدٌَب مًرد تًجٍ هزار منیگینزد .در چىنیه يضنؼیتی َنز دي ثشنص
خرًصی ي دي تی میتًاوىد ثٍ سبسيکبرَبی ياردات کبال ريی ثیبيرود تب هیمت مًاد غذایی را ثٍ حب ت هج ثزگزداوىد.
ة .سیبستهب و نهبدهبی حمبیت اس مصزفکننذه
ثٍمىظًر حمبیت ثُتز اس مرز کىىدٌ هبوًن حمبیت اس مرز کىىدگبن تزکیٍ مًرد ثبسویزی هزار گزفت .هنبوًن پیطنیه تنب 28
وًامجز  2013مؼتجز ثًدٌ ي پس اس آن هبوًن حمبیت اس مرز کىىدٌ جدید در  88مبدٌ کٍ ثب دستًرات مزتجظ ثب کمیسیًن اريپب
مغبثقت دارد در تبریخ  28مبٌ مٍ سبل  2014پس اس فؼب یتَبی هبوًوی فطزدٌ اجزایی گزدید .در هبوًن جدید تمنبح مؼنبمالت
مرز کىىدٌ ي اهدامبت مزثًط ثٍ مرز کىىدٌ تحت پًضص هزار دادٌ ضندٌ در حنب یکنٍ در هنبوًن پیطنیه تىُنب ثشطنی اس
مؼبمالت مرز کىىدٌ در ثبسار کبال ي خدمبت مًرد تًجٍ هزارگزفتٍ ثًد.
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- Monitoring and Evaluation Committee on Food and Agricultural Product Markets
)- Turkish Grain Board (TGB
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)- Meat and Milk Board (MMB
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در َمیه راستب  4وُبد ضًرای مرز کىىدٌ ضًرای تجلیغبت کمیتٍ دايری ي دادگبٌَبی مرز کىىدٌ تطکی ضد .ایه وُبدَنب
فؼب یتَب ي اهدامبت سیز را اوزبح میدَىد:
 -1شورای مصزفکننذه :ایه ضًرا کٍ متطک اس ومبیىدگبوی اس سًی مًسسبت دي تی داوطنیبٌَنب اتنب َنبی تشررنی ي
سبسمبنَبی مرز کىىدٌ میثبضد دارای يظبیف ي اختیبراتی اس جملٍ اتشبخ ترمیمبت مطًرتی ي تضنمیه مطنبرکت سنبسمبن-
َبی مرز کىىدٌ در فزایىد ترمیمگیزی میثبضد
 -2شورای تجلیغبت :ضًرای تجلیغبت ثب َمبَىیی يسارت گمزک ي تزبرت حداه یک ثبر در سبل ثٍمىظًر اػمنبل سیبسنت-
َبی تجلیغبتی ي ضیًٌَبی ارتجبعی مدرن تطکی می ضًد ي ثٍ اوزبح تحقیقبت ي مغب ؼبت جُت تًسؼٍ ثشص تجلیغبت ي وظبرت
ثز ػملکزد تجلیغبت پزداختٍ ي وظزات ي پیطىُبدات خًد را ثٍ مقبمبت مزثًعٍ ارائٍ میومبید.
 -3کمیتههبی داوری ثزای مشکالت مصزفکننذه :ثز اسبت هبوًن حمبیت اس مرز کىىدٌ کطًر تزکیٍ يسارت گمنزک
ي تزبرت مًظف است حداه یک کمیتٍ دايری در مزاکش استبوُب ي ضُزَب ثٍمىظًر ح اختالفبت ثنٍيجنًد آمندٌ در مؼنبمالت
مرز کىىدٌ ي یب هًاویه اجزایی ثٍ يجًد آيرد .ثز ایه اسبت ایه کمیتٍَب در  81استبن ي  919ضُزستبن مستقز میثبضنىدددر
مزمًع  1003کمیتٍ)َ .مچىیه ثٍ مىظًر تطشیص حًسٌَب ي ثشصَبی دارای ثیطتزیه ضکبیت سًاثق آمبری4ویُداری می-
ضًود.
 -4دادگبههبی مصزفکننذه :در کطًر تزکیٍ  26دادگبٌ مرز کىىدٌ در  10استبن تبسیس گزدید 8 :دادگبٌ در آوکنبرا 7
ػدد در استبوجًل  3ػدد در اسمیز  2ػدد در آداوب  1ػدد در ثًرسب  1ػدد در کبیسزی  1ػدد در آوتب یب  1ػندد در هًوینٍ 1
ػدد در سبمسًن ي  1ػدد در مزسیه .در استبنَبی دییز دادگبٌ مدوی ػمًمی 5مزبس ثٍ فؼب یت ثٍ ػىًان دادگبٌ مرز کىىدٌ
تب سمبن استقزار دادگبٌَبی تشرری مرز کىىدٌ میثبضىد.
ج .قبنون حمبیت اس مصزفکننذه
ثزخننی اس مُمتننزیه مننًاد کننٍ در ثشننصَننبی مننزتجظ ثننب کننبالی مؼیننًة ثزچسننت هیمننت ي وظننبرت هننبوًن حمبیننت اس
مرز کىىدگبن کطًر تزکیٍ يجًد دارد ثطز سیز است:
مسئولیت اثجبت کبالی معیوة :ثز عجق مبدٌ د )10هبوًن َز وقری ظز ضص د )6مبٌ پس اس تحًی کبال آضکبر ضنًد ثبیند
ثٍ گًوٍای پذیزفتٍ ضًد کٍ گًیی در تبریخ تحًی يجًد داضتٍاست .در ایه حب ت فزيضىدٌ ثبید ثبثت ومبید کنٍ کنبال مؼینًة
وجًدٌاست.
حق انتخبة مصزفکننذه :ثز اسبت مبدٌ دَ )11ىیبمی کٍ مرز کىىدٌ متًجٍ مؼیًة ثًدن کنبال ضند منیتًاوند یکنی اس
مًارد سیز را اوتشبة ومبید:
 فسخ هزارداد
 درخًاست تشفیف هیمت وسجت ثٍ وقص فزيش
 درخًاست تؼمیز راییبن ثب تمبح َشیىٍَبی متحم ضدٌ تًسظ فزيضىدٌ در صًرتی کٍ ثٍ َشیىٍَبی گستزدٌ ویبس وجبضد
 درخًاست تؼًیض کبالی مؼیًة ثب یک ومًوٍ سب م ثرًرت راییبن در صًرت امکبن
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- statistical records
- General Civil Courts
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ثزچست قیمت :ثز عجق مبدٌ د )54ایه هبوًن مح تً ید ي يیژگیَبی متمبیشکىىدٌ مزثًط ثٍ کبال ثبیند ثنز ريی کنبال جُنت
خزدٌفزيضی ارائٍ ضدٌ ي یب ثز ريی ثستٍَب ي ظزي آوُب چسجیدٌ ثبضد ي ثٍسبدگی هبث مطبَدٌ ي خًاونب ثبضند در صنًرتیکنٍ
امکبن ثزچست سدن يجًد وداضتٍثبضد میثبید یستی ضبم اعالػبت مطبثٍ در مکبنَبی مىبست ي ثٍضنیًٌای هبثن مطنبَدٌ
ومبیص دادٌ ضًد .يسارتشبوٍدگمزک ي تزبرت) ضُزداریَب ي اتب َبی مزثًعٍ ثزای اجزا ي وظبرت ثز مفبد ایه مبدٌ مزنبس منی-
ثبضىد.
تعلیق تولیذ یب فزوش و دوثبره تولیذ کزدن :عجق مبدٌ د )74يسارتشبوٍ مرز کىىدگبن یب سبسمبنَبی مرز کىىدٌ 6می-
تًاوىد ثزای کبالَبیی کٍ مؼیًة َستىد اهداح ثٍ عز دػًی ومبیىد ثزای کسبوی کٍ ایه چىیه کبالَبیی تً ید میومبیىند اینه
ػم ثبػث تؼلیق تً یدات یب فزيش آوُب میضًد.
نظبرت :عجق مبدٌ د ) 75در اجزای ایه هبوًن ثبسرسبن يسارت گمزک ي تزبرت مسئًالن تزبرت ي َز پزسى دییز کٍ تًسنظ
يسارت گمزک ي تزبرت مطشص ضدٌ است مزبس ثٍ ثبسرسی ي وظبرت ي تحقیق در َز محلی کٍ محرًالت ي خدمبت ارائٍ منی-
ضًد َستىد.
مغبثق ایه مبدٌ مسئًالن ي مقبمبتی کٍ مسئًل وظبرت ي رسیدگی ثٍ ایه امز َستىد ثبید اسىبد ي مدارک ي اعالػنبت درسنت ي
دهیق ارائٍ ومبیىد.
نظبرت ثز محصوالت و خذمبت مصزفکننذگبن :يسارت گمزک ي تزبرت مسئًل وظبرت ثز ثبسار ي کبالَبی مرزفی مغبثق
ثب مفبد هبوًن حمبیت اس مرز کىىدٌ ي سبیز هًاویه مزثًط ثٍ محرًالت میثبضد.
َمبویًوننٍ کننٍ مالحظننٍ مننیگننزدد کطننًر تزکیننٍ ثننب َنند رػبیننت اسننتبوداردَبی مؼزفننی ضنندٌ تًسننظ اتحبدیننٍ اريپننب در
سبلَبی اخیز ثیص اس پیص ثٍ حمبیت اس حقً مرز کىىدٌ اَمیت دادٌ ي در َمیه راستب هًاویه جبمغتزی را يضنغ ومنًدٌ-
است ي ثب استفبدٌ اس هدرت اجزایی يسارتشبوٍ دگمزک ي تزبرت) ي ثُزٌگیزی اس ومبیىدگبن سبیز ثشصَبی دي تی ي متشررنیه
خیزثظ در جُت احقب حقً مرز کىىدگبن گبحَبی مؤثزی را در پیص گزفتٍاسنتَ .مچىنیه اینه کطنًر ثنزای حمبینت اس
حقً مرز کىىدگبن تىُب ثٍ وظبرت ثز کیفیت کبال ي خدمبت اَمیت ودادٌ ثلکٍ وظبرت ثز هیمت کبالَنب ي خندمبت را وینش در
سیبستَبی حمبیتی خًد هزار دادٌ است.

مریم صدری-کارشناس ارشد اقتصادی
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 -اوجمهها ،بىیادها یا سازمانهای اجرایی که برای محفاظت از مصرفکىىده تاسیس شدهاست.

