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Sayın Bakanım, Kıymetli konuklar, değerli basın mensupları,
“Tüketici Odaklılık: Ürün Güvenliği” konulu seminerimize hepiniz hoşgeldiniz.
Bugün düzenlenen etkinlikle, kamuoyunun dikkatini, gündemin sıcak başlıklarının
dışında kalan, ancak toplumsal refah ve ekonomik gelişimin sağlanması açısından
büyük öneme sahip olan tüketici haklarına ve bu konu çerçevesinde şirketlerimizin
uluslararası pazarlarda rekabet edebilmeleri ve hak ettikleri yeri alabilmeleri açısından,
tüketici haklarının önemine çekmeyi amaçlıyoruz.
Giderek yoğunlaşan uluslararası rekabette, önümüzdeki dönemde, Türk şirketlerinin de
tüketici odaklı stratejilere, tüketici taleplerine esnek cevap kabiliyeti geliştirilmesine
ve tüketicinin memnuniyetinin sağlanmasına daha fazla önem vermesi gerektiği
kanaatindeyiz. Bugün ele aldığımız “ürün güvenliği” konusunun Türk şirketlerini
önümüzdeki dönemin gereklerine hazırlamak açısından yararlı olmasını temenni
ediyoruz.
AB ile olan ticaretimizde de ürün güvenliği kaygıları yine ilk sıralarda yer alıyor.
4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına”
ilişkin kanunun yürürlüğe girmesi ile AB ile Türkiye arasında malların serbest
dolaşımını sağlamak amacıyla Avrupa Birliği’ndeki standardizasyon sistemine paralel
bir sistemin ülkemizde kurulması için gerekli yasal zemin oluşturulmuştur. Ancak,
AB’ye uyum sürecinde yapılan tüm mevzuat değişikliği çalışmalarında genelde
görüldüğü gibi mevzuatın etkin uygulanması için gerekli olan yönetimsel ve kurumsal
alt yapının oluşturulmasında ise yeterli mesafe alınamamıştır.
AB’nin sağlık ve ürün güvenliği mevzuatına uyumun sağlanmasının özellikle tarımsal
ürün ihracatımıza sağlayacağı olumlu etkiler aşikardır. AB’nin tarımsal tedarikçileri
arasında genellikle 4. veya 5. sırayı alan Türkiye’nin sıralamadaki mevcut durumunu
iyileştirmesi ancak mevzuat uyumsuzluğunun ve uygulama farklılıklarının
giderilmesiyle mümkün olacaktır.
Diğer yandan, şirketlerimizin dayanıklı tüketim malları ve otomotiv gibi önemli
rekabet avantajına sahip oldukları sektörlerde ürün güvenliği alanındaki mevzuat
uyumunun eksiksiz olarak tamamlanması ve uygulamanın gereklerinin yerine
getirilmesi şirketlerimizin ve ülkemizin söz konusu sektörlerdeki başarısını sürekli
kılacaktır.
Değerli Katılımcılar,
Hem özel sektörü, hem de birer tüketici olmamız sebebiyle, hepimizi yakından
ilgilendiren bu konuyu, kamuoyu gündemine taşımak amacıyla Tüketici Hakları
Çalışma Grubu’nun katkılarıyla düzenlediğimiz “ Tüketici Odaklılık: Ürün Güvenliği”
konulu seminerimizin tüm katılımcılar açısından faydalı geçeceğini umuyoruz.
Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim.

