
 
 

             AB Bilgi Merkezi Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.                                       
 

Lefkoşa , 21 Mart 2016 

AB’de Tüketici Hakları 

Avrupa Komisyonu 22 Mart 2016 Salı günü Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda, 11:00 -13:00 saatleri arasında 

gerçekleştirilecek olan bir panel ile, tüketici haklarının önemini vurgulayacaktır.  Tüketici hakları konusunda AB 

politikası, üye devletlerden en iyi uygulamalar, AB uyum sürecine yönelik mevcut bilgiler, Kıbrıs Türk 

toplumunda tüketici haklarına ilişkin AB uyum süreci ve yerel uygulamalar ile karşılaşılan sorunlar  ele 

alınacaktır.   

Avrupa Birliği Adalet, Tüketiciler ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyon Üyesi Vĕra Jourová, verdiği demeçte; 

“Tüketiciler Günü ile ilgili dileğim, tüketici merkezli bir Avrupa ekonomisinin oluşturulmasıdır”, dedi. 

Komisyon Üyesi , tüketiciler yasası ile ilgili olarak Avrupa yurttaşları arasında farkındalığın arttırılmasının 

gereğini vurguladı. 

Avrupa Tüketiciler Günü’nün verdiği en önemli mesajlardan biri, tüketicilerin bilgilendirilmesinin gerekliliğidir. 

Çok fazla bilgi bulunmaktadır ve tüketiciler, kendileriyle alakalı bilgileri seçerek ayırt etmek zorunda 

kalmaktadırlar.  Avrupa Birliği tüketici politikaları, tüketici katılımını ve piyasaya olan güveni azami seviyeye 

çıkartmayı hedeflemektedir. Bu amaca yönelik olarak Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan stratejik 

vizyonda, temel hedefler ve kilit eylemler belirlenmiştir.  

Arka Plan: 

2014-2020 Tüketici Programı, 188,8 milyon Euro bütçesi ile AB tüketici politikalarını desteklemektedir.  Amacı; 
yurttaşların sahip oldukları tüketici haklarından tamamen faydalanmalarına ve Tek Pazar’a aktif bir biçimde 
katılmalarına yardımcı olarak, büyüme ve inovasyonu desteklemek ve böylece Avrupa 2020 hedeflerinin yerine 
getirilmesini sağlamaktır.  

Bir önceki programın (2007-2013)  devamı niteliğinde olan 2014 – 2020 Tüketici Programı, dört kilit alan üzerinde 

yoğunlaşmaktadır:   

 Yurttaşların yararı ve rekabet edebilir işletme ve ticaretin bir parçası olarak güvenli ürünlerden oluşan Tek Pazar;  

 Günümüz ekonomik ortamının zorluklarını karşılayabilecek kapasiteye sahip profesyonel tüketici örgütleri 

tarafından yurttaşların en iyi şekilde temsil edileceği Tek Pazar;  

 Rekabetçi piyasaların büyümesine katkı sağlayabilmeleri için yurttaşların, tüketiciler olarak haklarının farkında 

oldukları ve bunlardan faydalanabilecekleri bir pazar, yurttaşların karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili olarak, uzun 

ve masraflı mahkeme usulleri yerine başvurabilecekleri tazmin mekanizmalarına erişimlerinin olması;  

 Tüketici haklarının uygulanmasını desteklemek ve tüketicilere tavsiye vermek üzere yerel kurumlar arasında 

somut ve etkin işbirliğinin sağlanması.  

 

AB politikalarının çoğu, tüketicileri doğrudan etkilemektedir. Bu durum özellikle ürün güvenliği, iç pazar, 
ticaret, rekabet, mali hizmetler, ulaşım, haberleşme veya enerji gibi alanlarda geçerlidir.  
 

İlgilenen bireyler, etkinlik hakkında daha fazla bilgiyi AB Bilgi Merkezi Facebook sayfasından (f/abbilgi) veya AB Bilgi 

Merkezi’ne e-posta (info@abbilgi.eu), telefon (228 2577) veya 11A Hasene Ilgaz Sokak, Köşklüçiftlik Lefkoşa adresinden 

ulaşarak temin edebilir.  

Basın irtibat:  Selen Mesutoğlu Altan, selen.altan@abbilgi.eu veya 0533 840 8583 
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