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Ürün Güvenliği ve Denetim İşleri Hk.

oDALARA 2022/ 96 sAY lLı GEttlELGE

iıgi:

il Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü,nün 17/11/2022 tarih ve E-57897445-590-4212972
saylll yazlsl.

il Sanayi ve TeknoIoji Müdürlüğü'nün Ürün Güvenliği ve Denetim işleri konulu il9i yazılan
ekinde bulunan tabloda belirtilen ürün gruplan ile il9ili kayıtlı üyelerinizin say lannın tabloya
işlenerek Birliğimize 06 '| a.')o21 tarihi mesai bitimine kadar bir üst yazı ile iletmeniz hususunda;
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konu :ürün Güvenliği
(Genel)

ve Denetiın

İşleri

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği iizere sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluk alannda yer alan, ilimiz sınırları
içerisinde iiretilen, ithalatı, satışı ve dağıtıml yapılan sanayi iirünlerinin piyasa gözetimi ve denetimi
Bakanlığı Piyasa
14.0,7.2021 tarihli ve 3154l sayılı Resmi Gazete,de yayımlanan Sanayi ve Teknoloji
Gözetimi ve Denetimi yönetrneliğine istinaden it sanayi ve Teknoloji Müdiirlüğü tarafından
yapılmaktadır.

,İ1
Müdiirlüğiiniin Görev, Yetki ve Yiikiimlüliikleri' başhğı altında bulunan
Mezkur Yönetmeliğin
gözetimi ve
26,ncı maddesinin l,inci fılcasuıın (a) bendinde " Bakanlık tarafından göndeilen YılIık PiYasa
ve uygulamak,",
deneıimi programını esas alarak İIin piyasa gözetimi ve deneıimi programını hazırlamak
bunlara ait ürünlerin
o) bendinde ise,,Denetim programını; ilin iktisadi İşletmeci profilini çıkararak
denetlenmesini sağlayacak şekilde hazırlamak," hiikiimleri yef almaktaür,
ve
iüimain zozı yılı piyasa gözetimi ve denetimi progIamml hazırlamak amacıyla sanayi
ve dağıtlmını yapan
Teknoloji Bakanlığ sorumluluk alanmda bulunan tiırünleri iireten, ithalatınr, satlşını
yazımız
oda üyelerinizin ve odanıza bağlı kuruluşlara ait üyelerin

frrma sayıs,na ihtiyaç duyulcluğundan,
olarak faaliyeti olup
ekinde yer alan tabloda belirtilen iirün gnıplan ile ilgili üretici/ithalatçL/satlcı,/dağıtıcı
tarihine kadar il Sanayi ve
olmadığının incelenmesi ve firma ruyı,,-n tabloya işlenerek 09.12.2022
gönderilmesi
renoıoji Müdiiılüğü kEp adresine (sanayiveteknoloj ibakanligi.antalyail@hsol.kep,tr)
hususunda;

Bilgilerini ve gereğini rica ederim,

Dr. Atıf ÇiÇEKLi
Vali a.
vali yardımcısı
Ek: Tablo. (1 Sayfa)

Bu belge güvcnli clcktonik imza ilc imzalarrmıştrr
Do

ama

Kodu:El7 A49ED-9AEA-4l9D- BA45_AB73B25FlFE3

Telefon :4446l00
Faks:-

van No:1

L]c

Do

ama Adresil

Bitgi İçin: A.tmet AK Miihendis
e-pos!a:ahnet.ak@sanayi.gov,ts

tr/sıb-e

Dağtım:
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına
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Bakanlığımtz Sorumluluk Alanında Bulunan Ürün Grupları

AT Ex U rünle rl

kol ay ya ıcl ortaü arda ku lanıl, uru ler, Akaryakıı dispenser bancası, Akq rya kı pompas l, Gaz a larm
(Pat layı cı,parlcyı cL
n a larm ci hıızı vb .)
cihazı LPG dispenser la bqncas L, LPG pompaS l, Made cl aubas l, Yangı

Asansörler

(E,'leldiHi asansör,

Hidrolik asansör vb-)

Aeresol Kaplar
(Aere§ol ıipi yangın s öndürücü

l e r,

sp reyl er vb

Basrnçh Ekipmanlar
(Bas ınil,

)

yangın söndürme c|hazları
d"poi^o tonküarı, basınçlı pişiriciler, Eşanjörler, Hidroforlar, Manomeıreler, Vanalaf,

vb.)

Gaz yakan cihazlar

vb.)
(Kombi, şoJben ve termosilbı, Ocak, Fınn ve ızg ara, Mangallar, Soba ve ısıtıcılar

E le ktri kli E ki p manl a r
(Ayd

la tma c haz ları

Fiş

u

prizl

Beyaz eŞya lar, B 8 6ayar bileşen leri, Elekt kl kişisel ba kıııı
ompal v[ı )
lel
Kü Çu k

ekipm

( li

ll leri, EnıJüStriye

l

Makineler

indirme ve isıilleme makinelei,
(Ağaç işleme ınukineleri, Gıda işleme makineleri, İş ve inşaat makinelei, Kaldırma,
'Kimpresörler,
Tanm makineleri, Teksıil
Tahm
ıezgahlan,
(perforaj)
makinelei,
Açma
Makineleri,
Moıbaa ve kırtasiye

ıe

konfeksiyo ıı makineleri, Yürüyen merıliıen ve platformlar vb.)

Sivil Kullanım Amaçlı Patlıyıcılar
(Adi (düz-plain) kapsüller, A mon

a;

nitrqt

_

Fue1_oil karışımı (ANFo),çukur inla şarjları, Dinamitler, İnJilaklı Jitiller, Sıvı

la,vıcılar ,Tahrip kıılıplan vb

Kazanlar

(Buhar kIıZanı, Kaıı ya latlı kaloifer kızını vb.)

Otomotiv

(Aydınlaıma ve ışıklı cl h az lar. Egzos isrcml

diğer ekipmanlar, ReJlck lörl

Ta

ve

pil ve Akümülatörler
piroteknik rünler

Fre .rı(
trakı

leri Gii venlik ekipmanl
kapsamın da

M,

o, L ka egor$ afaÇ lar, Lani k

Çla vb.

Topu, Rampalı büyükfike,
(Alnıaca, Çat pıı t, Çutlayan top, Cök bombası, Havaifişek, Kız kaçıran, Maç şelalesi, Ramazaıı
fi,şekleri, Torpil, Volkanlar vb.)
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(FinitüLeı, Gondol, Telesiyej, Teleski vb-)
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