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Küresel ekonominin giderek artan bir şekilde bütünleşmesi ve artan tüketici talebi nedeniyle
ABD'nin tüketici ürünleri ithalatı son 10 yıllık dönemde iki kattan fazla artış göstererek 2007
yılında 639 milyar dolar olarak kaydedilmiştir. Bu rakam ABD içinde satılan tüketici
ürünlerinin yaklaşık %44'üne tekabül etmektedir.

ABD hükümeti tüketici ürünleri ithalatındaki bu artış karşısında güvenli olmayan ithal
ürünlerinin gümrüklerde tespit edilerek girişinin durdurulmasına odaklı olan eski sistem
yerine, ithalat işlemlerinin başlangıcından itibaren sürekli izleme yolu ile önlem alınmasına
odaklı yeni bir sisteme yönelmiştir.

Bu sistemin altyapısı geçtiğimiz yıllarda hazırlandıktan sonra şu ana dek yürürlükte olan en
kapsamlı reformları içeren tüketici ürünleri güvenliği yasa tasarısı 14 Ağustos 2008'de başkan
Bush tarafından imzalanarak yasalaşmış ve 12 Kasım 2008'de yürürlüğe girmiştir.
Bu sistem güvenlik açısından risk taşıyan ürünlerin ABD sınırlarına ulaşmadan önlem
alınmasını hedeflemektedir.

Tüketici Ürünleri Güvenliği Komisyonu (CPSC)

1973 yılında Kongre tarafından bağımsız bir kuruluş olarak kurulan Tüketici Ürünleri
Güvenliği Komisyonu, ABD'de tüketici ürünlerinin güvenliğinden sorumlu olup, geniş görev
ve yetki alanına sahiptir. Görevleri özetle şöyledir:

-tüketici ürünleri ve bu ürünlerden doğan incinme, kaza, ölüm vb. olaylar hakkında bilgi
toplamak
-zorunlu ürün güvenliği standartları koyma ve firmaların buna uymalarını sağlamak
-kamuya zarar verebilecek nitelikteki ürünlerin geri çağrımlarını kontrol etmek
-diğer birimlerle, yabancı ve yerel devlet ve hükümetlerle birlikte çalışarak tüketici ürün
güvenliği konusunda farkındalık yaratmak
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A.B.D. TÜKETĐCĐ ÜRÜNLERĐ GÜVENLĐĞĐNĐ GELĐŞTĐRME KANUNUNDA
YAPILAN DEĞĐŞĐKLĐK ve STANDARTLAR

ABD YENĐ TÜKETĐCĐ ÜRÜNLERĐ GÜVENLĐĞĐ KANUNUNDA YAPILAN
DEĞĐŞĐKLĐK
Güvenlik açısından risk taşıyan ürünlerin ABD sınırlarına ulaşmadan önlem alınmasını
hedefleyen ABD yeni tüketici ürünleri güvenliği yasası, 12 Kasım 2008'de yürürlüğe
girmiştir. (Bkz: 15.10.2008 tarihli, 2008/526 Sıra No'lu ĐTKĐB Bülteni)
ZORUNLU UYUM SERTĐFĐKASI
ABD Tüketici Ürünleri Güvenliği Komisyonu (CPSC) tarafından 12 Kasım 2008 tarihinde
yapılan son değişikliğe göre; daha önce Tüketici Ürünleri Güvenlik Yasası’na tabi her ithal
ürünün üreticisi ve ithalatçısının ürünün mevcut kurallar, standartlar, yasaklamalar ve
düzenlemelerle uyumlu olduğunu gösteren bir uyum sertifikası hazırlama zorunluluğu artık
sadece

ithalatçının

sorumluluğu

altına

girmiştir.

(bkz:

http://www.cpsc.gov/cpscpub/prerel/prhtml09/09042.html)

Đthalatçı tarafından hazırlanması gereken uyum sertifikası; kumaş ve kıyafetler gibi birçok
tüketici ürününü kapsamaktadır. Artık elektronik olarak da düzenlenebilecek sertifika
aşağıdaki unsurları içermelidir:
-Đngilizce olarak düzenlenmelidir.
-Ürünün tanımı yer almalıdır.
-Sadece ithalatçı tarafından beyan edilmelidir.
-Ürünlerin hangi Amerikan standart, kural, yasaklama ve düzenlemelerine tabi olduğunu
göstermelidir.
-Ürünün üreticisinin adı, mektup adresi ve telefon numaralarını içermelidir.
-Đthalatçının adı, adresi, telefon numarası yer almalıdır.
-Sertifikada belirtilen test kayıtlarını elinde tutan kişinin iletişim bilgileri yer almalıdır. (ismi,
posta adresi, e-posta adresi, telefon numarası)
-Ürünün imal tarihi (minimum ay ve yıl olarak) ve üretim yeri üretici adresinden farklıysa
ürüne son şekil verilen yerin adresi (ilçe, şehir ve ülke). Eğer üretici aynı şehirde birden fazla
yerde üretim faaliyetini gerçekleştiriyorsa fabrikasının açık adresi belirtilmelidir.
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-Yapılan testin tarihi ve yeri belirtilmelidir(ilçe, şehir, ülke).
-Testi yapan laboratuarın adı, açık adresi ve telefon numarası belirtilmelidir.

Tekstil ürünleri ve yetişkin kıyafetleri için yapılacak testler fabrika içindeki bir laboratuarda
ya da CPSC’ye akredite olmamış bir laboratuarda yapılabilir. Đthalatçı tarafından hazırlaana
uyum sertifikasında ürünün test edildiği ve makul bir test programına dayalı olduğu mutlaka
belirtilmelidir. Dolayısıyla ABD’deki ithalatçı, üreticiden bu testleri yapmasını ve test
bilgilerini kendisine göndermesini isteyebilecektir.

Đthalatçının hazırlaması gereken örnek bir uyum sertifikasına CPSC’nin aşağıdaki internet
adresinden ulaşılabilir:
http://www.cpsc.gov/about/cpsia/faq/elecertfaq.pdf

Uyum sertifikası gümrük kontrolünden önce ürünle birlikte gönderilmeli veya yükleme
sırasında sunulmalı ayrıca perakendeci ve dağıtımcılara da gönderilmelidir. Her farklı ürün
için ayrı bir sertifika hazırlanması gerekmektedir. Uyum sertifikası hazırlanmamış veya sahte
uyum sertifikası hazırlanmış ürünler gümrüklerden ülkeye girişi ya reddedilecek ya da yok
edilebilecektir. Ayrıca kanuni ceza verilebilecektir.

CPSC ithalatçılara, standartları karşılamaya yönelik yapılan test sonuçlarını en az 3 yıl
korumalarını önermektedir.

Ayrıca uyum sertifikası elektronik olarak da ithalat süreci içinde kullanılabilecektir.
Elektronik sertifikalar bir web sayfasına ya da gümrükte kullanılan diğer elektronik belgelerle
birlikte gümrüğe sunulabilecektir.

Uyum sertifikası hakkında sık sorulan sorular için:
http://www.cpsc.gov/about/cpsia/faq/elecertfaq.pdf

Yasanın tam metni için:
http://www.cpsc.gov/cpsia.pdf
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Tekstil ve hazır giyim ürünlerine, halı ve kilimlere, yatak şiltelerine, çocuk giysilerine ve
oyuncaklara uygulanan Amerikan standartlarını ayrıntılı bir şekilde açıklayan bilgi notu
aşağıdadır.

YENĐ KANUNA GÖRE UYULMASI GEREKEN ZORUNLU ABD STANDARTLARI

1) TEKSTĐL VE HAZIR GĐYĐM ÜRÜNLERĐ:

CPSC' nin sitesinden sertifika gerektiren ürünlerin listesine ulaşabilirsiniz:
http://www.cpsc.gov/businfo/reg1.html (Bkz: Wearing apparel)

ABD Tutuşabilir Kumaşlar Kanunu için (Flammable Fabrics Act) :
http://www.cpsc.gov/businfo/ffa.pdf

Giyim ürünlerinin uyması gereken standartları içeren federal düzenleme için:
(Standard for the Flammability of Clothing Textiles)
http://www.cpsc.gov/businfo/frnotices/fr08/textflamm.pdf

20 Ekim 2008'de yukarıdaki standartlara yapılan değişiklikler için:
http://edocket.access.gpo.gov/2008/pdf/E8-24712.pdf

Standartlar hakkında özet bilgi için:
http://www.cpsc.gov/businfo/regsumwearapp.pdf

Laboratuarda uygulanacak test hakkında bilgi için:
http://www.cpsc.gov/businfo/testapparel.pdf

2-) HALI VE KĐLĐMLER

CPSC' nin sitesinden sertifika gerektiren ürünlerin listesine ulaşabilirsiniz:
http://www.cpsc.gov/businfo/reg1.html (Bkz: Carpets and Rugs)
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Büyük halı ve kilimlerin uyması gereken yüzey tutuşabilirlik standartlarını içeren federal
düzenleme için: (PART 1630--Standard for the Surface Flammability of Carpets and Rugs FF 1-70)
http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_07/16cfr1630_07.html

Küçük halı ve kilimlerin uyması gereken yüzey tutuşabilirlik standartlarını içeren federal
düzenleme için: (PART 1631-Standard for the Surface Flammability of Carpets and Rugs - FF
2-70)
http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_07/16cfr1631_07.html

Standartlar hakkında özet bilgi için:
http://www.cpsc.gov/businfo/regsumcarpets.pdf

3-) YATAK ŞĐLTELERĐ
a) Yatak şiltelerinin yüzey tutuşabilirlik standardı (Sigaraya karşı)
(PART 1632-- Standard for the flammability of Mattresses and Mattress Pads (FF 4-72,
AMENDED)
http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_07/16cfr1632_07.html
Ek:
http://www.cpsc.gov/businfo/frnotices/fr06/mattsets.pdf

b) Yatak şiltelerinin yüzey tutuşabilirlik standardı (Diğer yangın tehlikelerine karşı)
(PART 1633--Standard for the flammability (Open Flame) of Mattress Sets)
http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_07/16cfr1633_07.html
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YENĐ TÜKETĐCĐ ÜRÜNLERĐ GÜVENLĐĞĐNĐ GELĐŞTĐRME KANUNU VE
ÇOCUK ÜRÜNLERĐ

Yasanın çocuk ürünleri ithalatına getirdiği yeni kurallar
12 Kasım 2008 ve sonrasında üretilen ürünleri kapsamı altına alan yasa, 12 yaş ve altı
çocuklara yönelik ürünler için de zorunlu uygulamalar getirmiştir.

ZORUNLU

UYUM

SERTĐFĐKASI VE

AKREDĐTE

LABORATUARLARDA

YAPILMASI GEREKEN TESTLER

12 yaş ve altı çocuklara yönelik ithal edilen ürünlerin aşağıda ayrıntıları verilen ABD
standartlarına uygunlukları; Tüketici Ürünleri Güvenliği Komisyonu (CPSC) web sitesinde
yayınlanan CPSC'ye akredite bir laboratuarın yapacağı uyum testlerine tabi tutulacak ve bu
kuruluştan test sonuçlarına bağlı olarak bir uyum sertifikası alacak. Bu sertifika ithalatın ön
şartlarından biri olacak. Akredite olmayan bir laboratuarlardan alınan test sonuçları
geçerli kabul edilmeyecek.

Dolayısıyla beyanı ithalatçı yapsa da; de facto olarak üreticiye ek maliyet getiren bu
düzenlemede üretici akredite laboratuarlarla bağlantıya geçerek testleri yaptıracak ve
sonuçlarını ithalatçısına yollayacak.

Şu ana kadar CPSC'nin web sitesi aracılığıyla akredite olmuş laboratuarların listesini sürekli
güncellenen aşağıdaki adreste bulabilirsiniz:
http://www.cpsc.gov/about/cpsia/accredited.html
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ÇOCUK ÜRÜNLERĐ ĐÇĐN YENĐ YASANIN ĐÇERDĐĞĐ ZORUNLU STANDARTLAR
VE AKREDĐTE LABORATUARLARCA YAPILMASI GEREKEN TESTLER

A-Kurşun Đçeren Çocuk Ürünleri – (10 Şubat 2011’den sonra üretilen ürünler için) 12 yaş
ve altı yaşlardaki çocukların kullanımı için tasarlanan ürünlerdeki (örneğin oyuncaklar, çocuk
giysileri ve ayakkabıları ve bunların üzerinde yer alan düğmeler, perçinler, fermuarlar vb.)
kurşun miktarı 10 Şubat 2009 tarihi itibariyle milyonda 600'ü (ppm-parts per million); 14
Ağustos 2009 itibariyle milyonda 300'ü ve 14 Ağustos 2011 itibariyle -CPSC teknoloji
yetersizliği nedeniyle aksine karar vermediği sürece- milyonda 100'ü geçemeyecek. Aksi
takdirde sorumlular için hukuk ve ceza davaları açılabilecek.

Diğer taraftan Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu (CPSC)’nun 20 Ağustos 2009’da yaptığı
açıklamaya göre 12 yaş ve altı çocuk ürünlerinde uygulanan kurşun testinden doğal ve
suni/sentetik elyaflar muaf tutuldu.

Buna göre boyalı olsun olmasın doğal ve insan yapısı iplik ve elyaf içeren tekstil ürünleri
(Şablon baskı, çıkartma ve diğer baskılara sahip olanlar hariç) kurşun testinden muaf
tutulacak. Diğer taraftan ürünlerde yer alan metal veya plastik düğmeler, perçinler, fermuarlar
vb. bu muafiyetten yararlanamayacak.

Bitki ve hayvanlardan elde edilen ürünler (işlenmemiş deri, kürk, doğal elyaflar vb.) de
kimyasal işleme tabi tutulmamış olmaları şartıyla söz konusu testten muaf olacaklar.
B-Ürünlerde kullanılan boyalardaki kurşun oranı (Lead paint) - Tüketici kullanımına
yönelik boya ve benzeri zemin kaplama materyallerindeki kurşun miktarı 14 Ağustos
2009’dan sonra 600 ppm’den 90 ppm’e düşürülmüştür.
Çocuk ürünlerinde kullanılan boyalardaki kurşun oranını gösteren ve akredite bir laboratuarca
yapılması gereken test 22 Aralık 2008 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
Örneğin oyuncaklar, çocuk giysileri ve ayakkabıları üzerindeki boyalı düğmeler, fermuarlar
bu teste tabi tutulacaktır. Ayrıca tekstil ürünleri üzerinde bulunan baskı ve resimler (örneğin
baskılı tişörtler) kolayca kazınabiliyorlarsa, zemin kaplama materyali olarak kabul edilecek ve
tekstil ürününden ayrı olarak teste tabi tutulacaklardır
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C-Phthaletin yasaklanması – (Uygulama, Komisyonun test yapmaya yetkili akredite
laboratuarları açıklamasından sonraki 90 güne kadar ertelendi)

%0.1’den fazla di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), dibutyl phthalate (DBP) or benzyl butyl
phthalate (BBP) konsentrasyonu içeren çocuk bakım ürünlerinin ve oyuncaklarının alınıp
satılması, ithal edilmesi, dağıtılması yasaklanacak.

Not: Bu standartla ilgili olarak Amerika Hazır Giyim ve Ayakkabı Birliği (AAFA), CPSC
yönetimine ayakkabı ve hazır giyim ürünlerinin phthalet yasaklamasından muaf tutulması için
iki mektup göndermiştir. (Bkz.AAFA Ayakkabı Mektubu ve AAFA Hazır Giyim Mektubu)
CPSC yetkilileri sektöre yaptıkları sunumlarda birçok defa ayakkabı ve hazır giyim
ürünlerinin bu maddede geçen ‘çocuk oyuncakları’ tanımına girmediğini belirtmişlerdir. Fakat
paniğe kapılan bazı perakendeciler üreticilerin ürünlerde phthalet kullanmamalarını
istemişlerdir. Bu çerçevede, CPSC konu hakkında bildirdiği görüşünde; ayakkabı ürünlerinin
‘oyun değeri-(örneğin oyuncak bebeğin ayakkabısı)’ olmadıkları sürece phtalate ile ilgili
madde kapsamına girmediğini belirtmiştir. (Bkz. CPSC Çocuk Ayakkabıları ve Phthalet
Açıklaması)

Hazır giyim ürünleri için 25 Kasım 2008’de CPSC’den AAFA’ya gönderilen yanıtta, (Bkz.
CPSC Çocuk Hazır Giyim Ürünleri ve Phthalet Açıklaması) yasada (Kısım 108) çocuk
oyuncakları tabiriyle 12 yaş ve altı çocukların oyun oynarken kullanmalarına yönelik üretici
tarafından dizayn edilen tüketici ürünlerini; çocuk bakım ürünleri olarak da 3 yaş ve altı
çocukların uyumalarını ve yemek yemelerini kolaylaştırmak; emme ve ısırma kabiliyetlerini
arttırmak amacıyla üretilen ürünlerin bu tanımlara uyduklarını belirtmiş ve genel olarak hazır
giyim ürünlerinin oyuncak olarak değerlendirilmediğinin altını çizmiştir. Ayrıca CPSC tiyatro
oyunlarında 12 yaş ve altı çocukların giydikleri kostümlerin de oyuncaklar kategorisine
girmediğini, fakat oyun setlerinde bulunan kostümlerin ve oyunlarda giyilmek amacıyla
üretilen kıyafetlerin oyuncak olarak değerlendireleceğini belirtmiştir. Dolayısıyla bu tür
çocuk ürünleri için phtalet maddesi geçerli olacaktır.
Diğer taraftan CPSC uyumayı kolaylaştırıcı çocuk uyku giysilerinin ve yemeyi kolaylaştırıcı
mama önlüklerinin oyuncak olarak kabul edilmeseler de 3 yaş ve altı çocuk bakım ürünü
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olarak değerlendirilebileceğini vurgulayarak, dolayısıyla bu ürünlerin phthalet yasaklamasına
tabi olabileceklerini belirtmiştir.

D-Çocuk Ürünleri Etiketlemesi - Çocuk ürünleri üreticileri 14 Ağustos 2009 tarihinden
sonra ürünlerde ve ambalajlarında üretici bilgilerini, üretim tarihi ve yerini, parti ve seri
numarasını ayrıca

gerekli görülen diğer bilgileri içeren etiketlemeyi (tracking label)

yapmakla mükellef olacaklar. Ayrıntılı bilgiye aşağıdaki web adresinden ulaşılabilir:

http://www.cpsc.gov/about/cpsia/faq/103faq.html

CPSC Oyuncaklar için ayrıca 17 Kasım 2008 tarihinde; 10 Şubat 2009 itibariyle geçerli olan
‘‘Oyuncak ve Oyun Reklamları için Etiketleme Koşulları’’ standardını yayımlamıştır.
Buna göre; belirli oyun ve oyuncakların kataloglarda ve diğer basılı materyallerdeki
reklamlarına ilişkin olarak uyarıcı etiketlerin büyüklüğü ve yerine ilişkin yeni standartlar
gelmekte, ayrıca kısaltma uyarılarının kullanımı da belirlenmektedir.

Söz konusu standartlara aşağıdaki linkten ulaşılabilir:
http://www.cpsc.gov/businfo/frnotices/fr09/lrtgafin.pdf

Diğer taraftan 12 Aralık 2008’den itibaren internette yayımlanan oyuncak reklamlarının
Federal Tehlikeli Maddeler Kanunu’nun (FHSA) 24. bölümündeki hükümlere uyma
zorunluluğu vardır.

FHSA’nın tam metnine aşağıdaki linkten ulaşılabilir:
http://www.cpsc.gov/businfo/fhsa.pdf
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ABD: Tüketici Ürünleri Güvenliği Yasasındaki şartların uygulama tarihleri (Aralık 2009 itibariyle)
Çocuk Ürünleri
Çocuk Ürünü Dışındakiler
Kural, Standart veya Yasaklama
3. kişiler tarafından yapılacak olan test
Genel Uyum Sertifikası gerekli mi?
ve sertifika gerekli mi?
Evet, sertifika zorunlu. 21 Aralık
Çocuk ürünlerinde kullanılan boya ve
2008'den sonra üretilen eşyalar için
benzeri zemin kaplama
yürürlüğe girdi. 14 Ağustos 2009'dan
1 materyallerindeki kursun oranı
Uygulanabilir değil.
sonra limit değer olarak 90 ppm seçildi.
Evet, 15 Şubat 2009'dan sonra üretilenler
2 Küçük parçalar
Uygulanabilir değil.
için.
Evet, 10 Şubat 2011'den sonra üretilecek
Metal ve metal olmayan çocuk
olanlar için.14 Ağustos 2009 itibariyle
3 ürünlerindeki toplam kurşun oranı
Uygulanabilir değil.
limit 300 ppm seçildi.
Komisyonun test yapmaya yetkili akredite
laboratuarları açıklamasından sonraki 90
4 Halı ve Kilimler
Uygulama ertelendi.
güne kadar ertelendi.
Komisyonun test yapmaya yetkili akredite
laboratuarları açıklamasından sonraki 90
güne kadar ertelendi.
5 Vinyl plastic film
Uygulama ertelendi.
Komisyonun test yapmaya yetkili akredite
laboratuarları açıklamasından sonraki 90
6 Hazır giyim ürünleri
Uygulama ertelendi.
güne kadar ertelendi.
Komisyonun test yapmaya yetkili akredite
laboratuarları açıklamasından sonraki 90
güne kadar ertelendi.
7 Phthalates
Uygulanabilir değil.
Komisyonun test yapmaya yetkili akredite
laboratuarları açıklamasından sonraki 90
8 Çocuk gece giysileri
Uygulanabilir değil.
güne kadar ertelendi.
Genel Uyum Sertifikası Şubat
Komisyonun test yapmaya yetkili akredite
2010'dan sonra üretilen ürünler için laboratuarları açıklamasından sonraki 90
gerekli
güne kadar ertelendi.
9 Yatak şilteleri
Kaynak: ABD Tüketici Ürünleri Güvenliği Komisyonu

ÇOCUK ÜRÜNLERĐNDE DĐĞER ZORUNLU ABD STANDARTLARI

1-UYKU GĐYSĐLERĐ
A) Çocuklar için uyku giysilerinin tutuşabilirlik standardı (0-6X)
(PART 1615--Standard for the Flammability of Children's Sleepwear: Sizes 0 through 6X (FF
3-71) )
http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_07/16cfr1615_07.html
B) Çocuklar için uyku giysilerinin tutuşabilirlik standardı (7-14)
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PART 1616-- Standard for the Flammability of Children's Sleepwear: Sizes 7 through 14 (FF
5-74)
http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_07/16cfr1616_07.html

2-ÇOCUK YASTIKLARI

0-1 yaş çocuklara yönelik yastıklarda boğulma tehlikesine karşı oluşturulan zorunlu standart
(Cushions, infant)

http://www.cpsc.gov/businfo/regsuminfcush.pdf

GERĐ ÇAĞRIMA TABĐ OLABĐLECEK ÜRÜNLERE YÖNELĐK GÖNÜLLÜ
STANDARTLAR

ÇOCUK ÜST GĐYĐM ÜRÜNLERĐ
Çocuk üst giyim ürünlerinin baş kısmında (kapüşonlarda) ve boyun kısmında büzdürme
işlevini gerçekleştiren iplere yönelik zorunlu olmayan ama çocuklara karşı risk oluşturduğu
gerekçesiyle CPSC tarafından geri çağrılabilecek ürünlere yönelik kılavuz:
http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/208.pdf
http://www.cpsc.gov/businfo/drawstring.pdf
Daha önce geri çağrılmış ürünlerin çağrım nedenleri ve listesi için:
http://www.cpsc.gov/cpscpub/prerel/category/child.html
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