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Kanada Tüketici Ürünleri Güvenli ği Kanunu Tasarısı (CCPS) 

 

Kanada Hükümeti 2009’dan itibaren mevcut ürün güvenliği yasalarını yeniden düzenlemek 

için çeşitli adımlar atmaya başlamış ve zararlı ürünlere karşı daha çabuk ve doğru hareket 

edebilmeyi teminen Kanada Tüketici Ürünleri Güvenliği Kanunu’nu taslak haline getirmiştir.  

 

Söz konusu kanun taslağı, insan sağlığını ve güvenliğini tehlikeye düşürebilecek ürünlerin 

ithal edilmesini ,üretilmesini ve satışını yasaklamakta, yaralanmaya veya hastalığa sebep 

olabilecek kazaların ve ürün hatalarının tedarikçilerce ilgili otoritelere bildirimini zorunlu 

kılmaktadır. 

 

Halen yürürlükte bulunan Zararlı Ürünler Yasasının (Hazardous Products Act)  1.Bölümünün 

yerini alacak yasa taslağı 20 Ocak’ta parlamentoya sunulmuş fakat henüz kanunlaşmamıştır.   

 

Sağlıklı Kanada (Health Kanada) adlı resmi federal kurumun sitesinde bulunan bilgi notuna 

göre yeni tasarı aşağıdaki noktaları kapsamaktadır: 

 

-Tasarı, insan sağlığını ve güvenliğini tehlikeye düşürebilecek ürünlerin ithal edilmesini, 

reklamının yapılmasını, üretilmesini ve satışını yasaklamaktadır.  

Đnsan sağlığını ve güvenliğini tehlikeye düşürme yasada ‘ürünün kullanımı veya öngörülen 

etkisi esnasında herhangi bir zarara yol açabilecek veya potansiyel tehlike – yaralanmaya 

hatta ölüme neden olabilecek ve ürüne maruz kalma durumunda insan sağlığı üzerinde kronik 

bir negatif etki bırakabilecek durumlar olarak tanımlanmaktadır         

 

-Yasanın kapsama alanı tüketici ürünlerinin üretim sürecini de içine alacak şekilde 

genişletilmiştir. Bu bağlamda tüketici ürünleri yasada ‘bir tüketici tarafından eğlence, spor vb. 

gibi ticari olmayan amaçlarla elde edilen ürün veya ürünü oluşturan aksam ve parçalar, 

aksesuarlar ve ürünün ambalajını’ da içine  alacak şekilde tanımlanmaktadır. 

 

-Tasarı ayrıca sanayinin meydana gelen kaza, yaralanma veya ölümleri erken uyarı amacıyla 

hükümete rapor etmesini zorunlu kılmaktadır.  

 

-Tasarıya göre üretici ve ithalatçılar otoritelerce istendiği takdirde tüketici ürünleri hakkında 

bilgi sağlamaya zorunlu kılınmışlardır.   
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-Ambalaj, etiket ve reklamlarda yanlış, yanıltıcı ve aldatıcı bilgi verme yasaklanmıştır.  

 

-Ürünleri tedarik zinciri içerisinde takip edebilme özellikle tüketici ürünlerinin geri çağrımı 

durumlarında kolaylaştırılmıştır.  

 

-Tasarı, acil durumlarda sanayiinin gerekli önlemleri almaması halinde problemi en kısa 

sürede çözmeyi hedeflemektedir.   

 

-Tasarıda ayrıca, ürün güvenliği ile ilgili maddelerin çiğnenmesi durumunda para cezaları 

arttırılarak üst limiti 5 milyon Kanada doları olarak belirlenirken, ayrıca sorumlulara karşı 

ceza davasının da açılabilmesi sağlanmıştır.   

 

-Tasarıda tris (2,3 dibromopropyl) phosphate içeren veya üretimleri esnasında bu 

maddeye maruz kalan ve tamamı veya bir parçası tekstil elyaflarından yapılan giyim 

ürünlerinin ithalatı, üretimi, satı şı ve reklamı yasaklanmaktadır.  

 

 

Kanada Pencere Örtüleri (Perde, store perde vb.) Standartları Zorunlu Hale Getirildi  

 

- Kanada Federal Sağlık Kuruluşu; mekanizmaları ipli, zincirli veya daha esnek gereçlerden 

yapılmış olan perdelerin yol açabileceği boğulma riskini en aza indirgemek için 15 Nisan 

2009 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ve daha sıkı koşulları barındıran bir idari düzenleme 

yayımlamıştır.  

 

Bu düzenlemeye göre, daha önce uyulması gönüllük esasına dayanan ve Kanada Standartları 

Enstitüsü tarafından yayımlanan CAN/CSA-Z600 (Safety of Corded Window Covering 

Products) standardı Zararlı Ürünler Yasası (Hazardous Products Act) kapsamına alınarak 

Kanada’ya ithal edilen, piyasada satış ve reklamı yapılan pencere örtülerinin (perdeler vb.) 

standarttaki koşulları karşılaması zorunlu kılınmıştır.  

 

 

 

 



 3 

 

Yeni düzenlemeye göre çekme kordonunda oluşan ve küçük çocuklar için boğulma riski 

taşıyan halka ilmiklere ancak ya bir güç uygulandığı takdirde ayrılmaları ya da yakın bir 

yüzeye gergin bir şekilde tutturulmaları durumunda izin vermektedir. Ayrıca güvenlik 

işaretlemeleri ve yönergeleri de zorunlu kılınmış ve ilgili standartta bu işaretlemeler ve 

yönergeler belirtilmiştir.  

 

Tehlikeli ürünlere örnekler:  
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Kaynak: Kanada Federal Sağlık Kuruluşu Ürün Uzmanı Judy Gartman sunumu   

http://www.injuryresearch.bc.ca/admin/DocUpload/3_20081104_202045Judy%20Hartman.pdf 

 

Ayrıca düzenlemeye göre sorumlu kişi, ürünün söz konusu standartları karşıladığına dair 

belge ve kayıtları Kanada’ya ithal edilmesinden veya üretiminden sonra en az 3 yıl 

saklamakla mükelleftir.  Sorumlu kişi, bir denetmenin yazılı olarak istediği bir belge veya 

kaydı 15 gün içinde sunmak zorundadır.  

 

Perdelerin Jenerik Uyarı Etiketleri  

 

CAN/CSA-Z600 Standardında yer alan etiketleme şartlarına göre etiketlerde warning (Uyarı) 

yazısı 5/16" dan (8 mm.) büyük olacak ve büyük harflerle yazılacak. Ayrıca ANSI güvenlik 

ikaz sembolü bu yazının üzerinde olacak (Đçinde dikkat işareti olan bir eşkenar üçgen). 

Metnin geri kalan kısmı 1/8" i (3,5 mm.) geçmeyen küçük ve büyük harflerden oluşacak. 

Metin Đngilizce ve Fransızca olacak. Ayrıca küçük bir çocuğun perde ipinden tutmuş 

piktogram ve üzerindeki evrensel yasak işareti (daire içine eğik çizgi) etikete eklenecek. 

Etiketin rengi  perdenin rengine kontrast oluşturacak ve tüm pencere örtülerinde kullanılacak. 

Etiketi yapıştırmak için alt tabakası olmayan ürünlerde etiket, üretici veya ithalatçı tarafından 

herkesin kolayca görebileceği bir yere yapıştırılacak. Bunların dışında Kanada Sağlık  

Kurumu Tüketici Ürünleri Güvenliği bölümünün ücretsiz telefon numarası da etikette yer 

alacak. 

http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/legislation/consultation/_cord/window-fenetre-eng.php 

Diğer taraftan perde cinslerine göre piktogram ve metin değişmekte olup, ayrıntılar için 

CAN/CSA-Z600 standardının edinilmesi gerekmektedir. 

Örnek piktogram ve metin:      
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Kaynak: Kanada Federal Sağlık Kuruluşu Ürün Uzmanı Judy Gartman sunumu   

http://www.injuryresearch.bc.ca/admin/DocUpload/3_20081104_202045Judy%20Hartman.pdf 
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Son düzenlemenin yayımlandığı Kanada Resmi Gazetesi:  
http://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p2/2009/2009-04-15/html/sor-dors112-eng.html 
 
 
Resmi Basın bildirisi: 
http://www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/media/nr-cp/_2009/2009_59-eng.php 

 

YARARLI KAYNAKLAR:  

 

Kanada Tüketici Ürünleri Güvenliği sayfası: 

http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/index-eng.php 

 

Kanada yasa ve yönetmelikleri:  

http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/legislation/acts-lois/index-eng.php 

 

Geri çağrılan tüketici ürünleri listesi:  

http://209.217.71.106/PR/home-accueil-e.jsp 

 

Nisan 2009  

 
ĐTK ĐB Genel Sekreterliği 

AB GB Anlaşmalar Şubesi 

 


