
ÜRÜN GÜVENLİĞİ HAFTASI (22-26 Ekim) 

Güvenliğiniz İçin Denetliyoruz… 

Bakanlığımızca hazırlanan 2015-2018 Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Stratejisi Eylem 
Planı'nda; "Her yıl ürün güvenliği haftası düzenlenecektir." eylemi yer almakta olup 2013 yılından bu yana 
Bakanlığımızca hafta kapsamında toplumda ürün güvenliği bilincinin artırılmasına yönelik etkinlikler 
düzenlenmiştir. 

Ürün Güvenliği Haftası’nın 2018 yılında da tüm Türkiye’de çeşitli etkinliklerle kutlanması 
hedeflenmektedir. 22-26 Ekim Ürün Güvenliği Haftası çerçevesinde yapılacak kutlama ve farkındalığı 
arttırma etkinlikleri Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri aracılığıyla tüm illerde gerçekleştirilecektir. Ürün 
Güvenliği Haftası etkinliklerinde temel amaç, kamuoyuna çeşitli araçlar ile ürün güvenliğinin önemini 
anlatmak ve ürün güvenliği konusunda vatandaşlarının bilinçlenmesini sağlamaktır. 

Vatandaşlarımızın günlük hayatta kullanmış olduğu asansörlerden elektrikli ev aletlerine, gaz yakan 
cihazlardan otomotiv aksam ve parçalarına kadar tüm sanayi ürünleri ile profesyonel maksatla sanayi 
üretiminde kullanılan makine, sınai gaz tüpleri gibi bir çok ürünün piyasadaki denetimleri Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir.  

Bakanlığımızın sorumluluğunda bulunan sanayi ürünlerinin piyasa gözetimini ve denetimini yapmak, 
teknik düzenlemesine uygun olmayan ürünlerin uygunsuzluğunun giderilmesi için faaliyette bulunmak, 
denetlenen üründen gerektiğinde numune alarak ürünü teste göndermek, teknik düzenlemesine uygun 
olmayan ürünler ile güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin üreticilerine idari para cezası ve ürünün 
piyasadan toplatılması gibi gerekli diğer idari yaptırımların uygulanmasını sağlamak Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri’nin görevleri arasında bulunmaktadır. 

Müdürlüğümüzce yıl boyunca piyasada bulunan sanayi ürünlerinin denetimine devam edilmektedir. 
Denetim faaliyetleri yürütülürken Yerli üretimin desteklenmesi ve korunması hususu da dikkate alınarak 
"Haksız Rekabetin Önüne Geçilmesi" hedefi doğrultusunda can, mal ve çevre güvenliği açısından tehlike 
oluşturan özellikle ithal ürünlerin denetimine ağırlık verilmektedir.  

Sanayi ürünlerini satın alırken ürünün üzerinde ilgili mevzuat kapsamında belirlenen uygunluk 
işaretinin (CE işareti gibi) bulunup bulunmadığına bakılması, uygunluk işareti bulunmayan ürünlerin satın 
alınmaması konusunda özen gösterilmesi halkın can ve mal güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir.  

Vatandaşlarımızın güvenli ürünleri kullanması, bu ürünleri tercih etmesi ve güvensiz ürünler 
konusunda farkındalığa sahip olması ise en az yapılan denetimler kadar etkili ve önemlidir. Bu çerçevede 
Bakanlığımız internet sayfasında yer alan ihbar/şikayet formu, Alo 130 Şikayet Hattı ile ya da doğrudan İl 
Müdürlüklerine dilekçe ile başvuru yaparak güvensiz olduğundan şüphelenilen ürünler şikayet 
edilebilmektedir. 

 Saygılarımızla…  

Çanakkale Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü    

Cevat Paşa Mah.Ziveriye Sok.No:18/2 17100 ÇANAKKALE                                            
Tel: (90) 286 212 55 33    Faks: (90) 286 213 58 57 
E-Posta: stmcanakkaleil@sanayi.gov.tr 
Elektronik Ağ: http://canakkale.sanayi.gov.tr   

mailto:stmcanakkaleil@sanayi.gov.tr

