
 
 

  
  
   
                              AB Bilgi Merkezi, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. 
 

Lefkoşa, 7 Ocak 2020 

 
Avrupa Birliği’nde Ürün Güvenliği Paneli 

Avrupa Komisyonu tarafından 7 Ocak 2020, Salı günü 14:00-17:00 saatleri arasında Kıbrıs Türk Ticaret 
Odasında düzenlenen “Avrupa Birliği’nde Ürün Güvenliği” panelinde tüketici güvenliği boyutu ile Avrupa 
Birliği’nde Ürün Güvenliği ve CE işaretinin önemi vurgulandı.  
 
Etkinlikte, “Avrupa Birliği Genel Ürün Güvenliği Direktifi ve Tüketici Güvenliği boyutuyla Ürün Güvenliği 
Hakkında Bilmemiz Gerekenler” ve “AB Yeni Yaklaşım Direktifleri, bu Kapsamdaki Ürün Grupları ve CE İşareti, 
Uygunluk Değerlendirme Yöntemleri, Modüler Yapı” konulu sunumlar gerçekleştirildi. Sunumlarda, Yeni 
Yaklaşım Direktifleri kapsamında bulunan tüm ürünler için, üçüncü ülkelerden ithal edilen ürünler de dahil 
olmak üzere CE uygunluk işaretinin iliştirilmesi zorunluluğu bulunduğuna vurgu yapıldı. Bu işareti taşıması 
gerektiği halde taşımayan ürünün AB üyesi ülkelere ihracatı mümkün olmamakla birlikte, CE Uygunluk İşareti, 
üreticinin ilgili teknik düzenlemeden kaynaklanan bütün yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve ürünün ilgili 
tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunu gösteren işarettir.   

Gerçekleştirilen sunumlarda özellikle CE işareti gerektiren Yeni Yaklaşım Direktiflerinin amacının, insanların 
can ve mal güvenliğinin sağlanması, bitki ve hayvan varlığının korunması ve çevrenin korunması olduğuna 
vurgu yapılırken, Yeni Yaklaşım Direktifleri’nin güvenli ve uygun olmayan ürünlerin piyasaya arzını bu yüzden 
engellemeyi amaçladığı belirtildi.  

 
Ek Bilgi  
Piyasa gözetimi, ürünlerin geçerli güvenlik şartlarını karşılayıp karşılamadıklarının kontrolünü içerir. 
Piyasaların izlenmesi sadece Kıbrıs Türk toplumunun tehlikeli ürünlere karşı korunmasında değil, aynı 
zamanda, işletmeler için eşit şartların sağlanması açısından da oldukça önemlidir. Avrupa Birliği’nin TAIEX 
aracılığı ile piyasa gözetimi alanında sağladığı destek 2013 yılında başlamıştır. Bu kapsamda ürün güvenliği, 
bireysel ürün grupları, CE işaretine uygunluk değerlendirmesi ve onaylanmış kuruluşlara ilişkin yatay 
düzenlemeler konusunda iki temel yasal metinle birlikte 23 ikincil yasal metnin hazırlanmasına destek 
sağlamıştır.  Avrupa Komisyonu, özellikle KOBİ'lerin kapasitelerini ve AB standartlarının ve yeniliğin 
uygulanmasını destekleyerek ve finansal yatırım teşvikleri sağlayarak rekabet edebilme kabiliyetlerini 
artırmayı amaçlamaktadır.   

 
Bilgi için  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0095&from=EN 
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/product-
safety/standards-and-risks-specific-products_en 
 

Medya İletişim:  AB Bilgi Merkezi, info@abbilgi.eu, +90 392 228 2577 
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