
AB’ye uyum sürecinde piyasa göze-
timi ve denetimi alanında da önemli 
ilerleme sağlanmıştır. Piyasa göze-
timi ve denetimi, ürünün piyasaya 
arzı veya dağıtımı aşamasında veya 
ürün piyasada iken, ilgili teknik dü-
zenlemeye uygun olarak üretilip 
üretilmediğinin, güvenli olup olma-
dığının denetlenmesi anlamına gel-
mektedir. Bu sayede, insan sağlığı ve 
güvenliği açısından tehlikeli üreti-
min engellenmesi sağlanarak, tüke-

ticilerin güvensiz ürünlere erişiminin 
önüne geçilmektedir. Piyasa gözeti-
mi ve denetimi sisteminin güçlendi-
rilmesiyle, hem tüketiciler güvensiz 
ve sağlıksız ürünlerin tehlikelerinden 
korunmakta, hem de kaliteli üretim 
yapan firmalara yönelik haksız reka-
bete yol açan merdiven altı üretimle 
etkin bir şekilde mücadele edilmek-
tedir. Böylece gerçekten güvenli 
ürün üreten firmalara yönelik haksız 
rekabet önlenmektedir.

Malların Serbest Dolaşımı Faslında 
kurumsal kapasite gelişimi ve mev-
zuat uyumu kapsamında 2002-2008 
yılları arasında yürütülen ve sonlan-
dırılan 12 projenin uygulanması için 
yaklaşık 42 milyon avro kaynak akta-
rılmıştır. 2008-2010 programlamala-
rında kabul edilip halihazırda yürü-
tülen 3 adet proje bulunmaktadır. 
Bunların toplam bütçesi 9,4 milyon 
avrodur. 

Türkiye ile AB arasında oluşturulan 
Gümrük Birliği çerçevesinde mevzu-
at uyumu bakımından ileri seviyeye 
ulaştığımız 1 No’lu Malların Serbest 
Dolaşımı Faslı, siyasi blokaj nedeniy-
le henüz müzakereye açılamamıştır. 
Bununla birlikte, AB mevzuatına 
uyum çalışmaları sürdürülmekte ve 
ürünlerimizin AB standartlarında 
üretilmesi sağlanmaktadır. Türkiye, 
Avrupa pazarına mal ihraç eden en 
önemli aktörlerden biridir. Türkiye, 

Avrupa’nın 2’nci büyük otomotiv 
ürünleri kaynağıdır. Avrupa’daki her 
3 televizyondan ve her 4 beyaz eşya-
dan biri Türk malıdır.
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Kalite altyapısının temel öğelerin-
den bir diğeri olan uygunluk de-
ğerlendirmesi alanında da ülkemiz 
önemli bir seviyeye gelmiştir. Ül-
kemizde AB normlarında faaliyet 
gösteren uygunluk değerlendirme 
kuruluşlarının sayısında büyük artış 
gözlenmektedir. Bunlardan 35’i “CE” 
işareti vermeye yetkili onaylanmış 
kuruluş olarak faaliyet göstermekte 
olup, AB’nin muadil kuruluşları ile 
aynı hak ve yükümlülüklere sahip 
bulunmaktadır. 

ülkemizdeki uygunluk değerlendirme 
kuruluşları AB’ye  güvenCE veriyor…

Metroloji, birçok alanda kullanılan 
ölçü aletlerinin güvenilirliğinin sağ-
lanması olarak tanımlanabilir. Ma-
navımızın kullandığı tartı aletinden, 
evlerimizdeki elektrik sayacına, tak-
simetrelerden alkolmetrelere kadar 
günlük yaşantımızda kullandığımız 
birçok ürün grubunda metroloji-

den doğrudan yararlanılmaktadır. 
AB mevzuatına uyum ve proje ça-
lışmaları sayesinde, bu alanda da 
kapasitemiz artırılmış, ürünlerimizin 
standartlara uygunluğunun denet-
lenmesi, dış pazarlarda kabul gör-
mesi ve satılabilmesi bakımından 
ileri bir seviyeye ulaşılmıştır. 

güvenli ürün
herkese güvenli gelecek

Akreditasyon, laboratuvarların, bel-
gelendirme ve muayene kuruluşları-
nın kısaca uygunluk değerlendirme 
kuruluşlarının uluslararası standart-
lara göre çalıştığının bağımsız ve 
tarafsız bir kuruluş tarafından onay-
lanmasıdır. Akreditasyon, kalite alt-
yapısının en önemli unsurlarından 
biridir.

1999 yılında kurulan Türk Akreditas-
yon Kurumu (TÜRKAK) Avrupa Birli-
ği Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak 
faaliyetlerini sürdürmektedir. Tüm 
akreditasyon alanlarında Avrupa Ak-
reditasyon Birliği ile karşılıklı tanın-

ma anlaşmaları imzalamış olan TÜR-
KAK, AB ülkelerindeki muadilleri ile 
aynı düzeyde hizmet vermektedir. 

TÜRKAK kuruluşundan bu yana 
900’ün üzerinde uygunluk değerlen-
dirme kuruluşunu akredite etmiştir. 
Bölgesindeki en büyük akreditasyon 
kuruluşu olarak son yıllarda bölgesel 
ölçekte faaliyetlerini yaygınlaştıran 
TÜRKAK; Balkan ülkeleri, Kafkasya, 
Orta Asya ve Kuzey Afrika’daki bazı 
ülkelerin gelişmekte olan akreditas-
yon kuruluşlarına tecrübe aktarımı, 
eğitim ve danışmanlık desteğinde 
bulunmaktadır.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasın-
da 1996 yılında oluşturulan Gümrük 
Birliği çerçevesinde malların serbest 
dolaşımı amacıyla teknik mevzuat 
alanında AB mevzuatı ile uyumlu 
düzenlemeler gerçekleştirildi.  

AB’ye katılım sürecinde, müzakere 
fasılları arasında yer alan Malların 
Serbest Dolaşımı Faslında yürütülen 
teknik mevzuat uyumu çalışmaları 
neticesinde; oyuncaklar, kozmetik-
ler, deterjanlar, yapı malzemeleri, 

makineler, kişisel koruyucu dona-
nımlar, otomatik olmayan tartı alet-
leri, tıbbi cihazlar, gaz yakan aletler, 
sıcak su kazanları, asansörler, düşük 
voltaj aletleri, motorlu araçlar, tıbbi 
ürünler, basınçlı kaplar, gezi tekne-
leri ve telekomünikasyon aletleri vb. 
dâhil daha birçok üründe, AB mev-
zuatına uyumda ileri bir seviyeye 
ulaşıldı. Böylece, tüketicilerimizin 
daha yüksek standartlarda, daha gü-
venli ve daha kaliteli ürünlere erişimi 
sağlanmaktadır. 

Piyasaya arz edilecek her ürünün; 
insan sağlığı, can ve mal güvenliği, 
hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, 
çevre ve tüketicinin korunması açı-
sından asgari güvenlik koşullarını 
sağlaması gerekmektedir. Piyasaya 
güvenli ürün sunulmasını sağlamak 
ve ürün güvenliğine ilişkin tedbirleri 
almak amacıyla, AB’nin bu alandaki 
mevzuatına uygun olarak, “4703 sa-
yılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın 
Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair 

Kanun” çıkarılmıştır. Ürün güvenli-
ği alanında yetkili kuruluşlarımızın 
idari kapasitesini ve bilgi birikimini 
artıracak AB projeleri ile, halkın sağ-
lık ve güvenliğini tehdit etme riski 
olan çeşitli ürün gruplarında daha 
güvenli ve kaliteli ürünlerin piyasaya 
arzı sağlanmakta, böylece tüketicile-
rimizin hem ekonomik çıkarları hem 
de sağlık ve güvenlikleri korunmak-
tadır. 

metroloji (ölçüm bilimi) alanında 
AB ölçülerinde uygulama kapasitesi 
oluşturduk

standartları yükselttik

Binalar, yollar, köprüler ve demir-
yolları gibi yapılarda kullanılan 
malzemeler günlük yaşam için son 
derece önemlidir. Yapı malzeme-
leri konusundaki AB mevzuatı ile 
uyumlu “Yapı Malzemeleri Yönetme-
liği” uyarınca, sadece belirli koşulları 
karşılayan yapı malzemeleri piya-
saya sürülebiliyor. Yapılar; güvenlik, 

dayanıklılık, yangın durumunda 
güvenlik, hijyen, sağlık ve çevrenin 
korunması, gürültüye karşı koruma 
ile enerji tasarrufu ve ısıyı tutma gibi 
özellikleri olan malzemelerden yapı-
lıyor. Üreticiler, ürettikleri yapı mal-
zemelerinin güvenli olduğunu, ol-
dukça detaylı bir inceleme sonunda 
alınabilen CE işareti ile gösteriyorlar.

AB mevzuatına uygun olarak çı-
karılan “Oyuncaklar Hakkında Yö-
netmelik” uyarınca, çocuklarımıza 
aldığımız oyuncaklar tamamen AB 
standartlarına uygun üretilmektedir. 
Piyasaya sürülen oyuncaklar fizik-
sel, mekanik, kimyasal, elektriksel 
ve hijyenik riskler açısından güvenli 
olmak zorundadır. Böylece, çocuk-

larımız doğabilecek sağlık riskleri 
ve fiziksel yaralanmalara karşı ko-
runmakta olup, oyuncakların sebep 
olduğu kaza ve yaralanmalar artık 
asgari düzeye inmiştir. Tüketicileri-
miz oyuncaklar üzerindeki etiketler 
ve kullanım uyarıları sayesinde artık 
çocuklarına daha bilinçli olarak gü-
venli oyuncaklar alabilmektedir. 

Standart; yetkili standardizasyon 
teşkilatı tarafından kabul edilen, 
madde, mamul ürün ve hizmetler 
için kuralları, yöntemleri veya ürün-
lerin imalat yöntemlerini tespit eden 
ve ilgili bütün tarafların işbirliği ile 
hazırlanan teknik kriterleri içeren, 
uyulması zorunlu olmayan ihtiyari 
nitelikteki kurallar olarak tanımlana-
bilir.

Ülkemiz standardizasyon alanında 
da önemli noktalara gelmiştir. Türk 
Standartları Enstitüsü (TSE) AB’nin 
standardizasyon kuruluşları olan, 
Avrupa Standardizasyon Komitesi 

(CEN) ve Avrupa Elektroteknik Stan-
dardizasyon Komitesi’ne (CENELEC) 
1 Ocak 2012 tarihinde tam üye ol-
muştur. Daha önceden gözlemci 
statüsünde olan TSE artık CEN ve 
CENELEC’in tüm faaliyetlerine katı-
labilmekte ve standart hazırlamaya 
yönelik karar alma süreçlerinde oy 
kullanabilmektedir.  

teknik mevzuat uyumunda ileri 
bir seviyeye ulaştık

AB standartlarına uyumlu  yapı 
malzemeleri  ile daha güvenli, daha 
sağlıklı, daha çevreci yapılar

Türkiye, AB standartlarını 
akreditasyon alanında da yakaladı

oyuncaklar 
daha güvenli, çocuklarımız daha güvende

Kozmetik ürünler, AB standartlarına 
uygun olarak üretilerek piyasaya arz 
edilmektedir. Sıkı kurallar getiren 
ve aykırılık durumunda yaptırım 
uygulanmasını öngören “Kozmetik 
Kanunu” ve “Kozmetik Yönetmeliği” 
uyarınca, sadece insan sağlığına za-
rar vermeyecek nitelikteki güvenli 
kozmetik ürünler piyasaya sürüle-
bilmektedir. AB mevzuatı ile uyumlu 
mevzuat sayesinde Türk tüketicisi 
artık günlük yaşamın vazgeçilmez 
unsurlarından olan kozmetik ürün-
leri (kolonya, diş macunu, makyaj 
malzemeleri, şampuanlar, güneş 
kremleri gibi ürünleri) güvenle kul-
lanmaktadır.

tüketicilerimiz tehlikeli  
kozmetik lerden korunuyor


