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EN 71-1:2014+A1:2018 

Oyuncak güvenliği - Bölüm 1: Mekanik ve fiziksel özellikler 

Bu standard, oyuncakların mekanik ve fiziksel özellikleri için kuralları ve deney 
metotlarını kapsar. 

EN 71-2:2020 

Oyuncak güvenliği - Bölüm 2: Alevlenebilirlik 

Bu standard, tüm oyuncaklar için yasaklanan alevlenebilir malzeme kategorilerini ve 
belirli oyuncakların küçük bir tutuşma kaynağına maruz bırakıldığında 
alevlenebilirliğine ilişkin kuralları kapsar. 

EN 71-3:2019 

Oyuncakların güvenliği - Bölüm 3: Bazı elementlerin göçü 

Bu standard, oyuncak bölümlerinden ve oyuncak malzemelerinden alüminyum, 
antimon, arsenik, baryum, boron, kadmiyum, krom (III), krom (VI), kobalt, bakır, bakır, 
kurşun, manganez, civa nikel, selenium, stronsiyum, kalay, organic kalay ve çinko 
elementlerinin göçü için özellikleri ve deney metotlarını kapsar. 

EN 71-4:2020 Oyuncak güvenliği - Bölüm 4: Kimya ve ilgili aktiviteler için deney setleri 

Bu belge, kimya ve ilgili faaliyetler için deney setlerinde kullanılan belirli maddelerin ve karışımların maksimum 

miktarına ve bazı durumlarda maksimum konsantrasyonuna ilişkin gereksinimleri belirtir. Bu maddeler ve karışımlar 

şunlardır: - Tehlikeli maddeler ve tehlikeli karışımlar için geçerli olan AT mevzuatına göre tehlikeli olarak 

sınıflandırılanlar [1]; - Aşırı miktarlarda onları kullanan çocukların sağlığına zarar verebilecek ve yukarıda belirtilen 

mevzuatta tehlikeli olarak sınıflandırılmayan madde ve karışımlar; ve - deney seti ile birlikte verilen diğer kimyasal 

madde (ler) ve karışım (lar). Bu belge, kimya için deneysel setler ve kristal büyütme setleri, karbondioksit üreten 

deney setleri ve tamamlayıcı setler dahil ilgili aktiviteler için geçerlidir. Ayrıca, 1272/2008 sayılı Yönetmeliğe (EC) 

göre tehlikeli olarak sınıflandırılan bir veya daha fazla kimyasal madde ve / veya karışım içerdiklerinde mineraloji, 

biyoloji, fizik, mikroskopi ve çevre bilimi alanlarındaki kimyasal deney setlerini de kapsar [ 1]. Bu belge ayrıca 

işaretleme, bir içindekiler listesi, kullanım talimatları, göz koruması ve deneyleri gerçekleştirmek için tasarlanan 

ekipman için gereksinimleri belirtir. Bu belge birleşik setler için geçerli değildir, örn. bir kimya seti ve bir kristal 

yetiştirme setinin bir kombinasyonu. EN 71-13 kapsamındaki oyuncaklar için de geçerli değildir (örn. Kozmetik kitler). 

Bazı diğer kimyasal oyuncaklar için gereklilikler EN 71-5'te verilmiştir. NOT "Madde" ve "müstahzar" terimleri "REACH 

Tüzüğü", Yönetmelik (EC) No. 1907/2006 [2] 'da kullanılmaktadır. Avrupa Birliği'nde 1272/2008 sayılı Yönetmelik 

(EC) (maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve paketlenmesi) [1] ile yürürlüğe giren kimyasalların 

sınıflandırılması ve etiketlenmesine ilişkin Küresel Uyumlaştırılmış Sistemine (GHS) göre, GHS'nin tanıtımı için 

zaman çizelgesi takip edilir. "Hazırlık" ve "karışım" sözcükleri eşanlamlı olarak kabul edilir; her ikisi de birbiriyle 

reaksiyona girmeyen maddelerin karışımı veya çözeltisidir. Zamanla eski "hazırlık" terimi, yeni "karışım" terimi ile 

değiştirilecektir. Bu belgede sadece "karışım" terimi kullanılmaktadır. 



 

EN 71-5:2015 

Oyuncak güvenliği - Bölüm 5: Deney setleri dışındaki kimyasal oyuncaklar 
(setler) 

Bu standard, deney setleri haricinde kimyasal oyuncaklarda (setler) kullanılan 
maddeler ve malzemeler için özellikleri ve deney metotlarını kapsar. 

EN 71-7:2014+A3:2020 

Oyuncakların güvenliği - Bölüm 7: Parmak boyaları - Gereksinimler ve test 
yöntemleri 

EN 71'in bu bölümü parmak boyalarında kullanılan maddeler ve malzemeler için 
gereksinimleri belirtir ve yalnızca parmak boyalarına uygulanır. İşaretlemeler, 
etiketleme ve kaplar için ek gereksinimler belirtilmiştir. 

EN 71-8:2018 

Oyuncak güvenliği - Bölüm 8: Evde kullanılan fiziksel etkinlik oyuncakları 

Bu Avrupa Standardı, genellikle bir çapraz kirişe eklenmiş olan veya bunları 
birleştiren ev içi kullanıma yönelik aktivite oyuncakları ve bir ya da daha fazla 
çocuğun kütlesini oynamaya yönelik ve genellikle 14 yaşından küçük çocuklara 
yönelik benzer oyuncakların gereksinimlerini ve test yöntemlerini belirtir. 

EN 71-12:2016 

 
Oyuncak Güvenliği - Bölüm 12:Nitrosamin ve Nitrosatable maddeler 
 

Bu Avrupa Standardı, aşağıdakiler için N-nitrozaminler ve N-nitrozolanabilir maddeler 
için gereklilikleri ve test yöntemlerini belirtir: - elastomerlerden yapılan ve 36 aylıktan 
küçük çocuklar tarafından kullanılması amaçlanan oyuncaklar ve oyuncak parçaları; - 
elastomerden yapılmış ve ağza yerleştirilmesi amaçlanan oyuncaklar ve oyuncak 
parçaları; - 36 aylıktan küçük çocuklar için parmak boyaları. 

EN 71-13:2014 

 
Oyuncak güvenliği - Bölüm 13: Koku alma oyuncakları, kozmetik kitler ve tat 
alma oyuncakları 
 

Bu Avrupa Standardı, koku alma oyuncakları, kozmetik kitler, tat alma oyuncakları ve 
yardımcı setleri kapsar. Bu standart, koku alma oyuncakları, kozmetik kitler, tat alma 
oyuncakları ve bu gibi oyuncaklara veya kitlere yönelik yardımcı setlerdeki madde ve 
karışımların kullanımına yönelik gereklilikleri ve bazı durumlarda bunların bu 
oyuncaklardaki miktarı ve derişimini belirtir. 

EN 71-14:2018 

 
Oyuncak güvenliği - Bölüm 14: Evlerde kullanılan trombolinler 
 

Bu belge, her seferinde bir kişi tarafından dış ve / veya iç mekan kullanımı için 
tasarlanan ev içi kullanım için trambolinler, erişim cihazları ve muhafazaları için 
gereksinimleri ve test yöntemlerini belirtir. 



 

EN IEC 62115:2020 Elektrikli oyuncaklar - Güvenlik 

 

IEC 62115: 2017, en az bir işlevi elektriğe bağlı olan elektrikli oyuncaklar için güvenlik gereksinimlerini belirtir; 

elektrikli oyuncaklar, yalnızca 14 yaşın altındaki çocukların oyunlarında kullanılmak üzere tasarlanmış veya 

amaçlanmış herhangi bir üründür. Bu standardın kapsamına giren elektrikli oyuncaklara örnekler şunlardır: - yapısal 

setler; - deneysel setler; - işlevsel elektrikli oyuncaklar (yetişkinler tarafından kullanılması amaçlanan bir ürün, cihaz 

veya kurulumla aynı şekilde çalışan ve kullanılan ve bu tür bir ürünün, cihazın veya tesisin ölçekli bir modeli olabilen 

elektrikli bir oyuncak); - elektrikli oyuncak bilgisayarlar ve iç lambası olan bir oyuncak bebek evi. Ambalajın oyun 

değeri olması amaçlanıyorsa, elektrikli oyuncağın bir parçası olarak kabul edilir. Bu Uluslararası Standart, yalnızca 

elektrikli oyuncakların bir elektrikli işlevle ilgili güvenlik hususlarını kapsar. Bu standart, piller, transformatörler, güneş 

pilleri ve endüktif bağlantılar gibi herhangi bir kaynaktan güç alan elektrikli oyuncakların güvenliğini kapsar. Bu ikinci 

baskı, 2003 yılında yayınlanan ilk baskıyı, Değişiklik 1 (2004) ve Değişiklik 2'yi (2010) iptal eder ve onun yerine geçer. 

Bu basım teknik bir revizyon oluşturmaktadır. Bu baskı, önceki baskıya göre aşağıdaki önemli teknik değişiklikleri 

içermektedir: - testler için genel koşullar yeniden yazılmış ve değiştirilmiştir (Madde 5); - azaltılmış test kriterleri 

değiştirilmiş (Madde 6); - düğme pil veya düğme pil kullanan oyuncaklar için uyarılar eklendi (7.3.3.2, 7.3.3.3); - 

binmeli oyuncaklarla ilgili uyarılar eklendi (7.5); - pillerin erişilebilirliğiyle ilgili gereksinimler güncellenmiştir (13.4.1 ve 

13.4.2); - bir çocuğun üzerine yerleştirilen oyuncakları kapsayacak ek gereksinimler (13.4.4); - diğer ekipmana bağlı 

oyuncakları kapsayacak ek gereksinimler (13.9); - optik radyasyon kaynakları (Ek E) içeren oyuncakların güvenlik 

gerekliliklerini, belirtilen erişilebilir emisyon limitlerine (AEL) uygunluğun kontrol edilmesi için teknik LED veri sayfasını 

kullanma gerekliliklerini içerecek şekilde değiştirdi; - Oyuncaktan gelen optik radyasyon ölçümleri için ayrıntılar 

güncellendi (Ek E); - EMF oluşturan entegre bir alan kaynağına sahip oyuncaklar için ölçüm yöntemlerine ilişkin 

bilgilendirici bir Ek I tanıttı; - elektrikli gezici oyuncaklar için uzaktan kumandaların güvenliğiyle ilgili bir normatif Ek J 

içerir. Ulusal Komitelerin dikkati, ekipman üreticilerinin ve test kuruluşlarının, yeni gerekliliklere uygun olarak ürün 

yapmak için yeni, değiştirilmiş veya revize edilmiş bir IEC yayınının yayınlanmasının ardından bir geçiş dönemine 

ihtiyaç duyabileceği gerçeğine çekilmektedir. veya revize edilmiş testler. Bu yayının içeriğinin, yayın tarihinden en geç 

12 ay veya en geç 36 ay sonra ulusal düzeyde uygulamaya konması komitenin tavsiyesidir. 

 

 
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2019/1728 

of 15 October 2019 
on harmonised standards for toys drafted in support of Directive 2009/48/EC of the European Parliament and 

of the Council 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D1728&from=EN 
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