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Avrupa Birliği’nin (AB) Tüketici Politikası, AB vatandaşlarının daha yüksek hayat 

standartlarına kavuşmaları için kullanılan etkili bir araçtır. Gıda sağlığı ve güvenliğinden, 

yanıltıcı reklamların engellenmesine kadar oldukça geniş bir alanda düzenleme getiren 

Tüketici Politikası, başta tarım ve rekabet olmak üzere Birliğin diğer ortak politikalarını da 

etkilemektedir. Özellikle iç pazarın tamamlanmasından sonra, ürün ve hizmetlerin serbest 

dolaşımının sağlanması ile tüketicinin güvenliği, Birlik için temel önceliklerden biri haline 

gelmiştir.  

 

“Tüketicinin korunması”, üretici ve satıcı karşısında göreceli olarak daha zayıf durumda 

bulunan tüketicilerin pazardaki güçlerini arttırmayı amaçlayan bir ”sosyal hareket veya akım” 

olarak görülmektedir. 

 

Tüketicinin korunmasında tüketicilerin zararlarının “tazmin” edilmesi önemli bir yer 

tutmaktadır. Tüketicinin evrensel haklarından birisi olan tazmin edilme hakkı; tüketiciye 

ayıplı bir malın satılması veya yanlış ya da eksik bir hizmetin sunulması karşısında, 

tüketicinin uğradığı maddi veya manevi zararın giderilmesi ya da tüketicinin hakkının 

korunması amacıyla gerekli yasal tedbirlerin alınması ve bunun etkili bir şekilde 

uygulanmasıdır. 1 

 

Tüketicinin karşılaştığı sorunlarla ilgili hakkını arayabilmesi ve engeller karşısında hakkından 

vazgeçmemesi için hak arama yollarının makul olması gerekmektedir. Özellikle tüketicinin, 

sözleşmenin zayıf tarafı olması ve uyuşmazlık konusu miktarın genelde düşük olması 

nedeniyle,  hak arama yollarının ucuz, hızlı ve basit olması daha da önem kazanmaktadır. . 

Mahkemede uyuşmazlıkların çözüm sürecinin uzun, karmaşık ve pahalı olması, sorunların 

mahkemeye intikalinden önce çözülmesini gerekli kılmaktadır. Etkin bir mahkeme dışı ihtilaf 

çözüm organının oluşturulması durumunda, oluşturulan yöntemin daha hızlı, daha az masraflı, 

daha basit ve güvenilir olması gerekir.2 

 

Mahkeme dışı çözüm yolları, ihtilafların, mahkemede dava açmak yerine çeşitli mahkeme dışı 

organlarla çözümünün sağlanmasıdır. Mahkeme dışı çözüm yolları, hakem, erken tarafsız 

değerlendirme, uzman görüşü, arabuluculuk ve uzlaşma gibi usulleri kapsamaktadır. İhtilaf 

                                                 
1 Fatma ÇAĞLAR, Sanayi ve Ticaret Uzmanı,Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması 
Genel Müdürlüğü, Uzmanlık Tez 
2 Ibid. 



çözüm organlarının kullandıkları yöntemlerin farklı olması nedeniyle alınan kararların niteliği 

de farklılık göstermektedir. İhtilaf çözüm mekanizmaları sonuçları bağlayıcı karar, tavsiye 

veya taraflar arasında anlaşma olarak değişmektedir. Mahkeme dışı çözüm yolları usullerinin 

hem organizasyonu hem de yönetimi farklı olabilmektedir.3 

 

Avrupa Birliğinde Temel Yaklaşım 

 

Avrupa Komisyonu, 70’li yıllardan beri, tüketicilerin hak arama yollarının geliştirilmesi 

konusunda çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalar, temel olarak konferanslar ve yayınların 

yanı sıra farklı Üye Devletlerde çeşitli pilot projelerin başlatılması veya desteklenmesi 

şeklinde olmuştur. Bu projeler sonucunda küçük uyuşmazlık usulleri ve hakem mahkemeleri 

ortaya çıkmıştır.  

 

90’lı yıllardan itibaren de iç pazarın gelişmesiyle birlikte yeni sorunlar ortaya çıkmıştır. Sınır 

ötesi uyuşmazlıkla ilgili olarak hak arama konusunda ciddi sıkıntılar yaşanmıştır. Komisyon 

son yıllarda sınır ötesi bölgelerde tüketici bilgi merkezleri ağını ve sınır ötesi davalarda 

tüketicilere hak arama konusunda destek ve tavsiye vermeyi amaçlayan bir ağ oluşturmaya 

çalışmaktadır.  

 

Komisyon 1998’de yayınladığı 98/257/EC sayılı Tüketici İhtilaflarının Çözümlenmesinden 

Sorumlu Mahkeme Dışı Organlara Uygulanabilir İlkelere Dair Tavsiye’de, mahkeme dışı 

çözüm organlarıyla ilgili olarak yedi prensip belirlemiştir. Bunlar; bağımsızlık, şeffaflık, 

hasmına saygı, etkinlik, yasallık, özgürlük ve temsil prensipleridir. Bu prensiplere uyan 

mahkeme dışı organların belirlenmesiyle buralarda bakılan davalara, daha basit ve hızlı 

olmasının yanısıra adil ve bağımsız olarak muamele edileceğine dair tüketici ve satıcılara 

garanti verilmek istenmiştir. Özellikle farklı Üye Devletlerde çıkan uyuşmazlıklar için bu 

usullerin kullanılması büyük önem taşımaktadır.  

 

Ancak 98/257/EC sayılı Tavsiyede mahkeme dışı yöntemlerde tüketici güvenini sağlamak 

için sözkonusu prensiplerin saptamasına rağmen, bu prensipler mahkeme dışı çözüm 

organlarını kısıtlamıştır. Üye Devletlerde bulunan çok sayıda mahkeme dışı çözüm organları 

prensiplere uymadığı için bu Tavsiye’nin kapsamı dışında kalmaktadır. Bunların da ihtilaf 

                                                 
3 Ibid. 



çözümünde kullanılmasının yarar sağlayacağı düşünülerek, problemle orantılı olarak, genelde 

kullananların hemen anlayabileceği, etkili ve soruna karşılık gelen geniş çapta esnek 

çözümlerin teşvik edilmesi için çalışmalar yürütülmüştür. Komisyon 2001/310/EC sayılı 

Tüketici Uyuşmazlıkların Uzlaşmayla Çözümünü İçeren Mahkeme Dışı Organlara 

Uygulanabilir İlkelere Dair Tavsiyesinde özellikle e-ticaret ve iletişim teknolojisindeki 

gelişmeler göz önünde bulundurularak, tüketiciler için daha büyük seçenek ve esneklik 

sağlamak amacıyla 98/257/EC sayılı Tavsiyede yer almayan tüketici ihtilaflarının genel 

mutabakatla çözümüyle ilgili prensipleri belirlemiştir. Tavsiyenin kapsamına “genel 

mutabakatla bir çözüm bulunmasına teşvik etmek amacıyla tarafları bir araya getirerek bir 

ihtilafın çözümlenmesi için girişimde bulanan mahkeme dışı ihtilaf çözüm usullerinden 

sorumlu üçüncü taraf organlar” girmektedir. Bu organlar için belirlenen prensipler; tarafsızlık, 

şeffaflık, etkinlik ve hakkaniyete uygunluk prensipleridir. Tüketiciyle doğrudan temasa geçen 

işletmelerin müşteri şikayet mekanizmaları veya bu tür hizmetleri uygulayan bazı 

mekanizmalar ya da işlerinin bir parçası olarak yapanlar Tavsiye’nin kapsamı dışında 

kalmaktadır.  

 

Komisyon, sınır ötesi alışverişlerde tüketicilerin haklarını daha hızlı, kolay ve ucuz bir şekilde 

arayabilmelerini sağlamak amacıyla mahkemeden ziyade alternatif çözüm yollarına yönelerek 

mahkeme dışı çözüm ağını kurmaya çalışmaktadır. Bu konuda ilk somut adım olan Avrupa 

Mahkeme Dışı Ağı (European Extra-Judical Network: EEJ-NET) 05.05.2000 tarihinde 

Lizbon’da başlatılmıştır. Ağ, Avrupa tüketici bilgi merkezleri ağı (Euroguichets), 

yönlendirme bürosu (The Clearing House) ve alternatif ihtilaf çözüm organları ile birlikte 

çalışmaktaydı. Ancak, EEJ-NET’in kullanılmaya başlandığı 2000 yılından 2005 yılına kadar 

yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen veriler değerlendirilmiş, Avrupa tüketici bilgi 

merkezleri ağı ve EEJ-NET, 2005 yılında birleştirilerek Avrupa Tüketici Merkezleri Ağı 

(EEC-Net) adını almıştır. EEC-Net, 23 Şubat 2006 itibariyle İzlanda ve Norveç’in yanı sıra 22 

üye devlette bulunan 24 merkezden oluşmaktadır. 

 

AB üyesi ülkelerde kurulan Alternative Dispute Resolution (ADR)’lerin yapısı, kararlarının 

niteliği, ücreti ve uygulanabilirliği birbirlerinden farklılık arz etmektedir. AB üyesi ülkelerde 

yaşayan tüketicilerin çoğunluğu ADR’lerden haberdarlar ve bu kurumları kullanmaktadırlar. 

Avrupa Komisyonu Sağlık ve Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü (DGSANCO) 



tarafından 1-30 Eylül 2003 tarihleri arasında yaptırılan bir ankete4 göre, soru sorulanların 

%59’u ADR’lerden haberdar olduğunu (Bu oran Finlandiya’da %90, Hollanda’da %86, 

Danimarka’da %79, İsveç’de %77 İrlanda’da %72 ve İngiltere’de %63’dür.), %38’i ise hiç 

duymadığını belirtmiştir. ADR’lerden haberdar olanların 2/3’ü, bir sorunla karşılaştıklarında 

ADR’lere başvuracaklarını söylemişlerdir. Bunların %37’si kararı reddedebilirlerse 

başvurabileceklerini, %29’ u (Danimarka, Yunanistan, Hollanda, Portekiz ve İsveç) şartlar ne 

olursa olsun başvurabileceklerini, %19’u da gitmeyeceklerini belirtmişlerdir. Anket 

yapılanların %51’i ADR’lere güvendiğini, geri kalanları ise; nasıl çalıştıklarını bilmedikleri 

(%12), yasal yöntemin maliyeti (%11), ADR’lerin yetkili olmamaları (%9) ve ADR’lerin 

tarafsız olmadığı (%9) gerekçeleriyle ADR’lere güvenmediklerini söylemişlerdir. 

 

Avrupa Birliği Üye Ülke Uygulamaları 

 

Almanya 

Almanya’da tüketicilerin korunmasından ve tüketici politikalarından sorumlu temel organ 

‘Federal Gıda, Tarım ve Tüketici Koruma Bakanlığı’dır. Sektörel bazlı olarak, diğer 

bakanlıklar da tüketicilerin korunmasında görev almaktadırlar. 

Almanya’da tüketicilerin başvurabileceği şikayet mercileri sektörel bazlı olarak ayrılmıştır. 

Finansal hizmetlerdeki uyuşmazlıkların çözümünde, bankalar hakkındaki şikayetler için 

bankaların üye olduğu birliklerin ombudsmanına başvurulabilir( Hiçbir bankacılık birliğine 

üye olmayan bankalardan Bundesbank sorumludur). Tasarruf bankaları için bazı bölgesel 

uzlaştırma organları bulunmaktadır. Sigorta şirketleri içinse bağımsız bir uzlaştırma organı 

olan sigorta ombudsmanına başvurulabilir. Ombudsman sigorta şirketlerinin verdiği kararları 

inceler ve 5000 Euro’ya kadar olan anlaşmazlıklara şirket için sonuçları bağlayıcı karar verir. 

Ulaştırma sektöründe ise, üye kuruluşlar tarafından finanse edilen ‘hakem heyeti’, yolcular ve 

taşımacılık hizmeti sunan kuruluşlar arasında çıkan uyuşmazlıklarda uzlaştırma görevi yapar. 

Yerel toplu taşıma yolcularının uyuşmazlıklarında ise yerel uzlaştırma organları görev yapar. 

Diğer sektörlerle ilgili uyuşmazlıklar için de ayrı irtibat noktaları bulunmaktadır. 

 
                                                 
4 Eurobarometre, European Union Citizens and Access to Justice, DGSANCO, Ekim 2004: Anket, 1-30 Eylül 
2003 tarihleri arasında, 15 AB üyesi ülkeden toplam 16124 kişiye sorularak hazırlanmıştır. 



Fransa 

Fransa’da ‘Rekabet Politikası, Tüketici İşleri ve Sahtecilik Kontrol Genel Müdürlüğü’ tüketici 

hakları konusunda hukuki olarak denetleyici güçtür. Karar verme, erteleme ve uyuşmazlığı 

çözme yetkisi vardır. Ayrıca, Tüketici Şikayetleri Kurulu, taraflar arasında mahkeme dışı 

uzlaşma sağlamaya çalışmakla görevli bir birim olarak çalışmaktadır. 

Fransa’da tüketici haklarının korunmasıyla ilgili olarak üç birimden söz edilebilir. 

Tüketiciler ilk olarak, hukuki sistemin bir parçası olan, yerel mahkemeler gibi hızlı bir karar 

sürecine sahip birimlere başvurabilirler. İkinci olarak, Rekabet Politikası, Tüketici İşleri ve 

Sahtecilik Kontrol Genel Müdürlüğünün girişimlerinden biri olan ‘tüketici uyuşmazlık çözüm 

komiteleri’ne başvurabilir. Son olarak da, farklı sektörlerde faaliyet gösteren ombudsmanlara 

başvurulabilirler 

 

İtalya 

İtalya’da tüketici politikalarından sorumlu kuruluş ‘Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’dır. 

Tüketicilerin korunması konusunda sektörel ve yerel bazlı değişik yapılanmalar söz 

konusudur. Bu nedenle, merkezi ve bölgesel birimlerin çalışmalarını koordine eden birim 

bulunmaktadır. 

Tüketiciler bankacılıkla ilgili şikayetlerini bankacılık birliği ombudsmanına bildirebilirler. 

Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği ise, Milano ve Roma başta olmak üzere her ilde uzlaştırma 

görevini üstlenmektedir. Buna ek olarak, ‘Telecom Italia uzlaştırma ve hakem heyeti’ gibi 

bazı tüketici dernekleri veya profesyonel paydaşlar uzlaştırıcı rol oynayabilirler.  

 

İspanya 

İspanya’da tüketicilerle ilgili temel kurum ‘Sağlık ve Tüketim Bakanlığı’dır. Bu bakanlığın, 

Ulusal Tüketim Enstitüsü birimi, tüketicileri koruma stratejilerinin geliştirilmesinde ve milli 

hukukun AB’ye uyumlaştırılmasında sorumlu birimdir. 

İspanya’da tüketici haklarıyla ilgilenen organ ‘Tüketici Hakem Heyetleri’dir. Tüm İspanya’da 

yaygın bir şekilde bulunan bu heyetlerin her biri farklı bir alanda faaliyet göstermekte olup, 

aldıkları kararlar mahkeme kararları gibi bağlayıcıdır.  



 

Hollanda 

 

Hollanda’da tüketici şikayetleri ile ilgili yetkili tek bir merci bulunmamaktadır. 

 

Tüketici Şikayetleri Kurulu ve genel mahkemeler tüketici şikayetleri konusunu 

incelemektedir. Ayrıca; sigortacılık ile ilgili konularda Hollanda Sigortacılık Ombudsman’ı 

görevlidir. 

 

Tüketici şikayetleri kurulu faturanın ödenmemesi ya da ölüm, hastalık ve fiziksel 

yaralanmalar dışında kalan tüm şikayetler ile ilgili konuları inceleme yetkisine sahiptir. 

 

Polonya 

 

Polonya’da tüketicinin korunmasından sorumlu kurum ‘Rekabetin ve Tüketicinin Korunması 

Ofisi’dir. Ofis merkezi idareye bağlı, başkanı doğrudan Başbakan tarafından atanan bağımsız 

bir birimdir. (www.uokik.gov.pl) Merkezi olan bu birim dışında tüketicilerin sorunları ile 

ilgili yerel bazda 360 adet “tüketici ombudsmanı” görev yapmaktadır. 

 

Rekabetin ve Tüketicinin Korunması Ofisi genel tüketici hakları ile ilgili konuları 

düzenlemekte, idari yaptırım ve cezaya hükmetme hakkına sahiptir. 

 

Bireysel tüketici şikayetlerinde tüketiciler hem mahkemeler vasıtası ile şikayette bulunma 

hem de “Voyvodashipler (yerel otoriteler)” altında yer alan Ticaret Müfettişliklerinde   

kurulmuş Tüketici Hakem Heyetlerine başvurma hakkına sahiptir. 

 

Tüketiciler ayrıca; bazı sektörlere ilişkin şikayetlerini, o sektör için kurulmuş birimlere 

yapabilmektedir. Örneğin: 

 

- Telekomünikasyon hizmetleri ile ilgili olarak “Elektronik Haberleşme Ofisi” altında 

bulunan Daimi Tüketici Hakem heyetine; 

- Bankacılık ile ilgili olarak Polonya Bankalar Birliğinde bulunan “Bankacılık 

Ombudsmanına”; 



- Enerji ve akaryakıt ile ilgili olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda bulunan 

ombudsmana; 

- Sigortacılık ile ilgili olarak; sigorta ombudsmanına  

 

başvuruda bulunabilirler.  

 

Çek Cumhuriyeti 

 

Çek Cumhuriyetinde Tüketici haklarından sorumlu kuruluş Sanayi ve Ticaret Bakanlığıdır. 

Bakanlık, ayrıca finansal hizmetlerle ilgili olarak Maliye Bakanlığı ile, sağlık konusundaki 

tüketici şikayetleriyle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı ile, turizm ile ilgili şikayetler konusunda 

ise Bölgesel Gelişim Bakanlığı ile işbirliği içinde çalışır. 

 

Tüketici şikayetleri ile ilgili olarak temel şikayet mercii mahkemelerdir. Ancak, 2008 yılında 

başlayan “alternatif çözüm yolları” projesi ile ilgili bütün tarafları (ilgili bakanlıklar, sivil 

toplum örgütleri, tüketici örgütleri vb.) içeren bir mekanizma kurulması planlanmaktadır. 

Mahkeme dışındaki bu uyuşmazlıkların çözümü sistemini kullanmak hem tüketici hem de 

satıcının karşılıklı mutabakatı ile gerçekleşebilecektir. 

 

Bu sistemlerin dışında ayrıca finansal uyuşmazlıkların çözümü için oluşturulmuş “finansal 

hakem” kurumu bulunmaktadır. 

 

Danimarka 

 

Danimarka’da tüketicilerin korunmasından ve tüketici politikalarından sorumlu temel birim 

‘Ekonomik ve Ticari İşler Bakanlığı’dır. Danimarka’da doğrudan tüketici şikayetleriyle 

ilgilenen bir mahkeme yoktur.  

 

‘Tüketici Şikayetleri Kurulu’ tüketici haklarını koruyan temel organdır. Bu kurul çeşitli 

konuları kapsayan alt kurullardan oluşmaktadır. Kurulun yetki alanı mal ve hizmetlerin 

fiyatları ve türlerine göre sınırlandırılmıştır. Verilen kararların bağlayıcı bir hükmü yoktur. 

Taraflar istedikleri takdirde mahkemeye başvurabilirler. 

 

 



Türkiye’deki Mevcut Durum 

 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olan Tüketicinin ve Rekabetin Korunması 

Genel Müdürlüğü tüketici ile ilgili konularda sorumlu birimdir.  

 

Tüketici Mahkemeleri ise tüketicinin korunması kurallarının etkin uygulanması için 

kurulmuştur. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak 

çıkabilecek her türlü ihtilafa ilişkin kararlar alır. Mahkeme dışı çözüm organı olarak kurulan 

“Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri” kararlarına karşı tüketici mahkemelerine itiraz 

edilebilir. Tüketici mahkemelerinde basit usul yargılama süreci izlenir. Bakanlık ve tüketici 

örgütleri, genel olarak tüketicileri ilgilendiren hallerde Tüketici Kanununun ihlali nedeniyle 

kanuna aykırı durumun ortadan kaldırılması amacıyla tüketici mahkemelerine dava açabilir.  

 

Temmuz 2007 itibariyle 10 ilde, 26 tüketici mahkemesi kurulmuştur. (Ankara’da 8 adet,  

İstanbul’da 7 adet, İzmir’de 3 adet, Adana’da 2 adet, Bursa’da 1 adet, Kayseri’de 1 adet, 

Antalya’da 1 adet, Samsun’da 1 adet, Konya’da 1 adet ve Mersin’de 1 adet) Tüketici davaları, 

tüketicinin ikametgâhı mahkemesinde de açılabilir. Tüketici örgütlerince açılan davalarda 

bilirkişi ücretleri Bakanlıkça ödenir. Ayrıca, tüketici örgütleri tarafından mahkemelerde 

gerçekleştirilen yasal işlemler her türlü harç ve vergiden muaftır. 

 

Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin temel görevi, tüketiciler ve satıcılar arasındaki 

uyuşmazlıkların çözümüdür. Sözkonusu heyetler mahkeme dışı çözüm organı olarak 

kurulduklarından, belli bir limite kadar olan tüketici sorunlarını çözmekle yetkilidirler. 

Belirlenen limite kadar olan sorunların çözümü için (2010 yılı için 938,75 TL) tüketici 

sorunları hakem heyetlerine başvuru zorunludur ve hakem heyetinin vereceği kararlar 

bağlayıcıdır. Tüketici sorunları hakem heyet toplantıları ayda en az iki kez yapılır. 81 il ve 

892 ilçe olmak üzere toplam 973 merkezde toplam 975 hakem heyeti vardır.  

 

 

 

 



EK: Üye Ülke Parlamentolarında bulunan Tüketici Komiteleri 
 

• İncelenen 19 Üye Ülkeden 5’inde doğrudan tüketiciye ilişkin bir komite bulunmaktadır.  
 

• Bazı Üye Ülkelerin internet sayfalarında komitelerin sorumluluk alanına giren konular açıkça belirtilmediğinden bu sayı daha da yüksek 
olabilir.  

 
• Bazı Üye Ülkelerde de doğrudan sağlıkla ilgili komiteler bulunmakta olup, “Tüketici ve Sağlığın Korunması” faslı altında halk sağlığı 

konuları yer aldığı için bu komiteler de ayrıca belirtilmiştir.  
 
Üye Ülke Komitenin adı  Özet Bilgi İlgili link 
Almanya 

Committee on Food, 
Agriculture and 
Consumer 
Protection 
(permanent 
committee) 
 

Sözkonusu komite gıda, tarım ve tüketici 
konularında hazırlanan mevzuatı inceler ve 
görüş bildirir.  
 

http://www.bundestag.de/htdocs_e/bundestag/committee
s/a10/index.html 
 

Fransa The parliamentary 
Office for the 
assessment of health 
policy 

 

Tüketici Komisyonu bulunmamakta ancak 
Tüketici ve Sağlığın Korunması faslı altında 
yer alan halk sağlığı konuları ile ilgili bir 
Ofis bulunmaktadır. Ofisin görevi, halk 
sağlığı alanında yapılacak düzenlemelerin 
sonuçları konusunda parlamentoyu 
bilgilendirmektir. 

http://www.assemblee-
nationale.fr/english/synthetic_files/file_49.asp 

 

İspanya Health, Social Policy 
and Consumption 
Committee- 
Legislative 
Permanent 
commission 

Görevleri hakkında ayrıntılı bilgi 
bulunmamaktadır. 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Con
greso/Organos/Comision?_piref73_7498063_73_133925
6_1339256.next_page=/wc/detalleInformComisiones&id
Organo=328&idLegislatura=9 
 



 
Finlandiya Commerce 

Committee  

 

Sözkonusu komite birçok konunun yanısıra 
tüketici konularına da bakmaktadır.  
 

http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/parliament/commit
tees/index.htx 

 
Estonya Economic Affairs 

Committee 
Sözkonusu komite birçok konunun yanısıra 
tüketici konularına da bakmaktadır.  
 

http://www.riigikogu.ee/index.php?id=35288 

 
İngiltere EU Sub-Committee 

G - Social Policies 
and Consumer 
Protection 

İngiltere’de Tüketiciye ilişkin komite, AB 
işlerine ilişkin Komitenin altında 
oluşturulmuştur. Amacı, sağlık, eğitim, 
işsizlik gibi konuların yanı sıra tüketici 
alanında da yayınlanacak AB mevzuatına 
ilişkin görüş belirtmektir.  

http://www.parliament.uk/business/committees/committe
es-a-z/lords-select/eu-social-policy-and-consumer-
affairs-sub-committee-g/ 
 

İsveç The Committee on 
Civil Affairs 
(Consumer policy) 

 

Sözkonusu komite birçok konunun yanısıra 
tüketici konularına da bakmaktadır.  
 

http://www.riksdagen.se/templates/R_Page____6432.asp
x  

Hollanda Doğrudan tüketiciyle 
ilgili komite yok 
 
 

Tüketici Komitesi bulunmamakta ancak 
Tüketici ve Sağlığın Korunması faslı altında 
yer alan halk sağlığı konuları ile ilgili bir 
komite bulunmaktadır.  
 
İngilizce olarak komitelerin içeriğine ilişkin 
yeterli bilgi bulunmamaktadır. 

http://www.houseofrepresentatives.nl/members_of_parlia
ment/committees/index.jsp 

İtalya Doğrudan tüketiciyle 
ilgili komite yok 
 
 

İngilizce olarak komitelerin içeriğine ilişkin 
yeterli bilgi bulunmamaktadır. 

http://www.parlamento.it/bicamerali/43775/elencobicam
erali.htm 

İrlanda Doğrudan tüketiciyle 
ilgili komite yok 

Tüketici Komitesi bulunmamakta ancak 
Tüketici ve Sağlığın Korunması faslı altında 

http://www.oireachtas.ie/parliament/oireachtasbusiness/c



 yer alan halk sağlığı konuları ile ilgili bir 
komite bulunmaktadır.  
 

ommittees/ 

 
Polonya Doğrudan tüketiciyle 

ilgili komite yok 
 
 

Tüketici Komitesi bulunmamakta ancak 
Tüketici ve Sağlığın Korunması faslı altında 
yer alan halk sağlığı konuları ile ilgili bir 
komite bulunmaktadır.  
 
İngilizce olarak komitelerin içeriğine ilişkin 
yeterli bilgi bulunmamaktadır. 

http://www.sejm.gov.pl/english/organy/sc1.htm 

Macaristan Doğrudan tüketiciyle 
ilgili komite yok 

Gerek görüldüğünde geçici komiteler 
oluşturulabiliyor.  

http://www.parlament.hu/angol/committees.htm#_Toc14
0991920 

Çek 
Cumhuriyeti 

Doğrudan tüketiciyle 
ilgili komite yok 
 

Tüketici Komitesi bulunmamakta ancak 
Tüketici ve Sağlığın Korunması faslı altında 
yer alan halk sağlığı konuları ile ilgili bir 
komite bulunmaktadır.  

http://www.senat.cz/organy/index.php?lng=en&ke_dni=
04.08.2010&O=7&par_2=226 

Litvanya 
 

Doğrudan tüketiciyle 
ilgili komite yok 
 

Tüketici Komitesi bulunmamakta ancak 
Tüketici ve Sağlığın Korunması faslı altında 
yer alan halk sağlığı konuları ile ilgili bir 
komite bulunmaktadır.  

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=6115&p_k=2 

 

Belçika Doğrudan tüketiciyle 
ilgili komite yok 

İngilizce olarak komitelere ilişkin yeterli 
bilgi bulunmamaktadır 

http://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&LAN
G=fr&MENUID=25200 
 
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/c
omm/commissions&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/co
mm/LstCom.cfm&rightmenu=right_cricra 
 
 

Letonya 
 

Doğrudan tüketiciyle 
ilgili komite yok 

İngilizce olarak komitelere ilişkin yeterli 
bilgi bulunmamaktadır 

http://www.saeima.lv/deputati_eng/1komisijas.html 
 

Bulgaristan Doğrudan tüketiciyle 
ilgili komite yok 

İngilizce olarak komitelerin içeriğine ilişkin 
yeterli bilgi bulunmamaktadır. 

http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=en&nsid=6 
 



 
Tüketici Komitesi bulunmamakta ancak 
Tüketici ve Sağlığın Korunması faslı altında 
yer alan halk sağlığı konuları ile ilgili bir 
komite bulunmaktadır. 

Avusturya 
 
Yunanistan 

İngilizce olarak 
komitelere ilişkin bilgi 
bulunmamaktadır. 

 http://www.parlinkom.gv.at/EN/show.psp 
 
http://www.hellenicparliament.gr/ 

 
 

 


