


            7223 
Sayılı Kanun
 

ve Getirdikleri

12 Mart 2021 Tarihinde Yürürlüğe Girecek 

(Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler kanunu)

Yeni Piyasa Gözetim-Denetim ve Ceza Şartları



Türkiye ile AB arasında bir Gümrük Birliği kuran  1/95 sayılı AB-Türkiye 
Ortaklık Konseyi Kararı (OKK)’nın 8-11 inci maddeleri ile Türkiye’nin 
AB’nin ürünlere ilişkin teknik mevzuatını  iç hukukuna dâhil etmesi 
hükme bağlanmıştır.

Uyumlaştırma çalışmaları kapsamında, Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 
11 Ocak 2002’de yürürlüğe giren 4703 sayılı "Ürünlere İlişkin Teknik 
Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun” ve bu Kanunun 
uygulama yönetmelikleri ile ürünlere ilişkin teknik mevzuatın etkin bir şekilde 
uygulanabilmesi için gerekli hukuki altyapı oluşturulmuştur.

 4703 Sayılı Kanunun amacı;
- Ürünlerin piyasaya arzı, (Gerek dış ticarete konu gerekse iç piyasaya 
arz edilen ürünlerin insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki 
yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması 
gereken asgari güvenlik koşullarını sağlanması, teknik düzenlemelere uygun 
ve güvenli olmasını temin etmek) 
- Uygunluk değerlendirmesi, 
- Piyasa gözetimi ve denetimi ile bunlarla ilgili olarak yapılacak 
bildirimlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir

Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri

Uyum Yasaları



Bu bağlamda 4703 sayılı kanun’un uygulama yönetmelikleri ;

  CE İşareti Yönetmeliği

 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği

 Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği

 Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik

 
Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Bildirimine dair Yönetmelik

4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düz
enlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ

https://ticaret.gov.tr/data/5b883f7d13b87711604c9233/CE_isareti_Yonetmeligi.docx
https://ticaret.gov.tr/data/5b883f7d13b87711604c9233/Uygunluk_Degerlendirme_Kuruluslari_ve_Onaylanmis_Kuruluslar_Yonetmeligi.pdf
https://ticaret.gov.tr/data/5b883f7d13b87711604c9233/Duzenlenmemis_Alanda_Kars%CC%A7ilikli_Tanima_Yonetmeligi.docx
https://ticaret.gov.tr/data/5b883f7d13b87711604c9233/Urunlerin_Piyasa_G%C3%B6zetimi_ve_Denetimine_Dair_Y%C3%B6netmelik.pdf
https://ticaret.gov.tr/data/5b883f7d13b87711604c9233/Teknik_Mevzuatin_ve_Standartlarin_Turkiye_ile_Avrupa_Birligi_Arasinda_Bildirimine_Dair_Yonetmelik.docx
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201231M4-12.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201231M4-12.htm


4703 Sayılı Kanun’dan 7223 Sayılı Kanun’a ;

7223 Sayılı Kanun’un gerekçesinde; Avrupa Birliği mevzuatındaki gelişmeler (ürün güvenliği 
hususunda 2019 yılında geliştirmiş olduğu yeni mevzuat) ve uygulamadaki mevcut talep ve 
boşluklar neticesinde, 

- Nihai kullanıcıların elinde bulunan ürünlerin güvenli olmaması durumunda söz konusu ürünlerin 
geri çağırılması, 

- Uygun olmayan ürünlerin sorumlularının bulunmasını teminen iktisadi işletmecilerin 
izlenebilirliği,

- E-ticarette piyasa gözetimi ve denetimi, 

- Ürün sorumluluğu tazminatı hususlarının 

düzenlenmesi gerektiği kanaatine varıldığı ifade edilmiştir.



Bahsidelen bu gerekçeler doğrultusunda ;

12 Mart 2020 tarihli Türkiye Resmî Gazetesi'nde
7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu yayınlanmıştır. 

Yayın tarihinden bir (1) yıl sonra yürürlüğe girecektir. 

Kanun 12 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girdiğinde, söz konusu konuyla ilgili mevcut yasa olan 
4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
 yürürlükten kaldırılacaktır. 

Ancak, 4703 sayılı Kanun uyarınca düzenlenen teknik mevzuat, Kanun uyarınca yenileri 
düzenlenene kadar yürürlükte kalacaktır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200312-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2001/07/20010711.htm#2


Üretici, İthalatçı, Dağıtıcı veya İktisadi bir işletme olarak ne yapmalıyım ?

Ticari faaliyetlerimiz de tıpkı sosyal yaşantımızın diğer unsurları gibi bir takım vatandaşlık ve birlikte yaşama kurallarına bağlı. Bu 
kuralları sırasına dikkat ederek öğrenmek ve uygulamakla yükümlüyüz. 

1- Anayasal kurallar/kanunlar

2- Genel Kanunlar (5237 Ceza kanunu, 6098 Borçlar kanunu gibi)

3- İşimize Özel Kanunlar (657 devlet memuru k., 4857 iş k., 7223 ürün güvenliği k.,6502 tüketici k.4054 rekabet k. gibi)

4- Her bir kanunun ilgili düzenlemeleri/yönetmelikleri (PGD yönetmeliği, Uygunluk değ.kuruluşu yönetmeliği, Yapı Malzemeleri 
Yönetmeliği (CE Yönetmeliği, G Yönetmeliği))

5- Her bir yönetmeliğin ilgili düzenlemeleri (CE yönetmeliğine giren TSE, EN Standardları, G Yönetmeliğine gire TSE, TSEK standardları)

6- Her bir düzenlemenin uygulama yönergeleri (TSE Denetim föyleri, şirket içi uygulama(ISO 9001) yönergeleri/tasarım planları/ kontrol 
planları )

7- Her bir uygulama yönergesinin işlem çıktıları (Teknik resimler, şartnameler, kontrol tabloları, makine talimatları, montaj talimatları, 
paketleme talimatları, etiketleme talimatları vs)

Kanunlara uygun
Etiket ve Ambalaj

Bilgileri Olan

Teknik Özellikleri
Standardlara (TSE)

Uygun Olan

Tasarımdan üretime
Kayıtların tutulduğu
Teknik dosyası olan

Kanunda belirtilen
Asgari TKHK
ve “Garanti”

Şartlarında SunulanNakliye, Saklama
Ve Montaj koşulları

Belirtilmiş Olan

Kanun tarafından
Belirtilen çevresel

Etki sınırlarına
Sadık olan

Tüm malzemeleri
Kontrol edilen ve 
Kayıt altına alınan

Tüm üretim
Aşamaları belirli

Ve talimatlara göre
olanBroşür, etiket,

fiyat listesin vb.de
Tüketiciyi yanıltıcı

Bilgi olmayan

Rekabet kanunlarına
Aykırı olmayacak

Şekilde satışı
yapılan

Kanunlarda ön
Görülen asgari

Satış sonrası destek
İmkanlarına sahip



7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu (ÜGTDK) Hedefi ;

Tüketicilere yalnızca “güvenli ürün”lerin sunulmasını sağlamaktır. (aynı zamanda yurt dışına 
ihraç edilecek ürünler açısından da yabancı ülkelerde “Türk Malı” imajının zarar görmemesini 
amaçlamaktadır.) 

Ürünlerin güvenli olmasını sağlamak için üreticilere, ithalatçılara, dağıtıcılara (ürün 
distribütörlerine) ve iktisadi işletmecilere yönelik gereklilikleri tanımlar. Böylece tüketiciler 
ürünlerle ilgili tüm riskler hakkında bilgilendirilir ve tehlikeli ürünler kaldırılabilir.

Bu kanun içerisinde

- Ürün ve ürün güvenliği- güvenli ürün nedir ?

- Üretici, ithalatçı , dağıtıcı ve iktisadi işletmeler nedir ? Sorumlulukları- yükümlülükleri 
nedir?

- Ürün sorumluluğu tazminatı nedir ? Nasıl uygulanacaktır ?

- Sorumluluklar açısından “izlenebilirlik” sistemi nedir ? Nasıl işler?

- Piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri nasıl yapılacaktır ?

- İdari para cezaları nasıl uygulanacaktır ? Ne kadardır ?

Sorularına yanıt verilmektedir.

7223 Sayılı Kanunu 
bizlere açıklama için 

sözü Armatür Derneği 
Hukuk Müşarivi Sn. 
Avukat Nil Merve 
Çelikbaş Şeker’e 

bırakıyorum



7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu (ÜGTDK) Temel Hususlar ;

1- İmalatçı, ithalatçı, yetkili temsilci ve dağıtıcıların yükümlülükleri, sorumlulukları ve aykırılık durumunda tabi tutulacakları yaptırımlar ayrı 
ayrı belirlenmiştir. Yani, 4703 Sayılı Kanun’dan farklı olarak “ürün güvenliği” ve “ürün sorumluluğu” birlikte düzenlenmiştir. Ürünlerin 
imalatından piyasada bulundurulmasına veya hizmete sunulmasına ilişkin sorumluluğu olan tüm gerçek ve tüzel kişiler için “iktisadi 
işletme” adı altında birlikte ve ayrı ayrı düzenlemeler yapılmıştır. 

2- Türk malı imajına zarar veren güvensiz, tağşiş yapılmış, son kullanma tarihi geçmiş ürün ihraç edenlere Kanunda ceza öngörülmektedir. 
Bu düzenleme ile, kaliteli ürün ihraç eden firmalarımızın ve ihracat pazarlarımızın korunması ve artırılması hedeflenmiştir.

3- Ürün sorumluluğu tazminatı getirilmek suretiyle, güvenli olmayan bir ürünün sebep olduğu zararlardan dolayı imalatçı/ithalatçı tazminat 
ödemekle yükümlü kılınmıştır. Güvensiz ürünün sebep olduğu ölüm ve yaralanmalar veya başka bir ürüne verdiği zararlara karşı imalatçı 
veya ithalatçı, zarar görene karşı tazminatla sorumlu olacaktır.

4- E-ticaret 7223 Sayılı Kanun kapsamına alınmış, uygunsuz/güvensiz ürünün satışına aracılık eden internet, radyo veya televizyon 
firmalarına da cezalar uygulanabilir, internet sayfalarına erişim engellenebilir hale getirilmiştir. 

5- Güvensiz ürünün asıl sorumlusunun bulunması amacıyla “izlenebilirlik” düzenlemesi getirilmiş, (imalatçı, satıcı dahil) bütün iktisadi 
işletmecilere ürünü kimden aldığını ve (mümkün olduğu hallerde) kime sattığını beyan zorunluluğu ve kayıt tutma zorunluluğu getirilmiştir. 
Aksi halde satıcı/dağıtıcı üretici kabul edilerek tüm üretici sorumluluğu ona kalacaktır .Bununla birlikte kayıt dışı üretimin önlenmesi ve 
güvenli/teknik düzenlemeye uygun ürün kullanımının üst seviyeye çıkarılması bakımından mevcut düzenlemelerin kapsamı oldukça 
genişletilmiştir.

6- Geri çağırma müessesesi zorunlu hale getirilerek, iktisadi işletmecilere bütün güvensiz ürünleri toplatma mecburiyeti 
getirilmiştir. Bunun için müşterisine 3 seçenek sunmak zorundadır 1- Var olan üründeki uygunsuzluğu giderme 2- Ürünü geri almasa bile 
müşteriye parasını iade etme 3- Ürünü uygun olanı ile değiştirme.

7- Güvensiz ürünlere karşı kamuoyu etkin bir biçimde bilgilendirilecektir. Bakanlıklar, imalatçılar tarafından yapılan duyurunun etkin 
olmadığını değerlendirirse duyurunun yöntem ve şeklini değiştirtebilecek, gerekirse tekrarını isteyecektir.

8- Ürünler bakımından zorunlu uygunluk değerlendirme işlemlerinin tamamlanması ve olumlu sonuçlanması zorunluluğu ve esasları ile 
test/belgelendirme kuruluşlarının ilgili Bakanlık’a karşı sorumlulukları belirlenmiştir.Yetkili kuruluşların denetim usul ve esaslarına ilişkin 
düzenlemeler yapılmıştır.

9- Cezalarda caydırıcılık ve hakkaniyet sağlanması amaçlanmıştır. Güvensiz ürün satana 50 bin ile 500 bin arasında idari para cezası 
verilecektir. Kanundaki en düşük ceza tutarı 7.000 TL (denetim görevlisine engel olmak gibi) dir.



7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu (ÜGTDK) Dikkat Çeken Hususlar ;

A- Sadece piyasa bulunan ürünler değil, piyasaya arz edilmesi hedeflenen ürünler de kapsam dahilindedir. (Madde 2/1)

B- Üründen kasıt sadece mal değil aynı zamanda hizmetler de ürün olarak kabul edilmiştir. (Madde 2/1)

C- Hem Avrupa birliğine ihraç edilen ürünler hem de Avrupa birliği bölgesinden gelen ürünler iç pazara satılan ürünler (ya da iç pazarda 
üretilmiş ürünler) gibi kabul edilir. (Madde 2/2)

D- Bir ürün hakkında başkaca özel bir kanun varsa onun hükümleri uygulanır. (Madde 2/3)

E- Hangi ülkeye ihraç edilecek olursa olsun “Türk Malı” imajına zarar verecek, tağşişe konu, yanıltıcı bilgiyle etiketlenmiş ürünler kanun 
kapsamındadır (Madde 2/4)

F- Güvenli ürün : Kullanım süresi, hizmete sunulması, kurulumu, kullanımı, bakımı ve gözetimine ilişkin talimatlara uygun ve normal 
kullanım koşullarında kullanıldığında risk taşımayan veya sadece ürünün kullanımına özgü asgari risk taşıyan ve insan sağlığı ve 
güvenliği için gerekli düzeyde koruma sağlayan ürünü,
Risk taşıyan ürün: Ürünün kullanım amacı veya kullanım süresi ve uygulanabildiği durumlarda hizmete sunulması, kurulum ve bakım 
gereklilikleri de dâhil olmak üzere, ürünün normal ve öngörülebilir kullanım koşulları çerçevesinde, ilgili teknik düzenleme ya da genel 
ürün güvenliği mevzuatı kapsamında korunan insan sağlığı ve güvenliğini, iş yerinde sağlık ve güvenliği, tüketicilerin korunmasını, 
çevreyi, kamu güvenliğini ve diğer kamu yararlarını, makul ve kabul edilebilir değerlendirilen ölçünün ötesinde olumsuz 
etkileme olasılığı bulunan ürünü,
Ciddi risk taşıyan ürün: Risk değerlendirmesine dayanması ve ürünün normal ve öngörülebilir kullanımının dikkate alınması kaydıyla, 
zarara yol açabilecek bir tehlikenin gerçekleşme olasılığı ve zararın ciddiyetinin büyüklüğünün birlikte ele alınması neticesinde, riskin 
etkisi kısa vadede ortaya çıkmayan vakalar da dâhil olmak üzere, yetkili kuruluşların acil müdahalesini gerektiren risk 
taşıyan ürünü,

G- Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
Dağıtıcı: İmalatçı/ithalatçının müşterisi, bayisi, toptancısı, satıcısı (şirket ya da kişi fark etmez)
Teknik düzenleme: TSE, ISO , TSEK, TS EN gibi standardlar, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği, Basınçlı Kaplar Yönetmeliği gibi 
yönetmelikler de dahil tüm teknik yönergeler/mevzuatlar
Uygunluk değerlendirme kuruluşu: TSE, Kiwa, Szu Test, BSİ gibi test ve denetim yaparak rapor/sertifika veren tüm yetkili kuruluşlar
Yetkili kuruluş: Ticaret bakanlığının ürünler göre bu kanunun uygulanması için iş paylaşımı yaptığı başta diğer PGD yapan bakanlıklar 
olmak üzere kamu kuruluşları



7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu (ÜGTDK) Dikkat Çeken Hususlar ;

H- Bu kanun yalnızca yeni üretilmiş ürünlere değil ayrıca ikinci el ürünlere, tamir edilmiş, revizyon görmüş ve böylece yeniden satışa 
sunulacak ürünlere de aynı şekilde uygulanır. Buna ancak Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile istisna uygulanır.(Madde4/1-2)

I – Bir ürünün güvenli ürün olması zorunludur. Güvenli ürün olduğunun kanıtı sırasıyla varsa teknik düzenlemesinde (Yapı Malz.Yön gibi 
TSE gibi) insan sağlığı ve güvenliğine ilişkin şartlara uygun olmak, eğer yoksa “genel ürün güvenliği” mevzuatındaki şartlara uygun 
olmaktır. (Madde 5/1-2-3)

J – Bir ürün bir kişi olduğu kadar bir mala da zarar verirse onun sorumlusu (üretici/ihtalatçı gibi) bunu tazmin etmekle (Türk Borçlar 
Kanunu’na göre) yükümlü ancak öncesinde bu zararın tespit ve ispat edilmesi gerektiği gibi bu zararın bu ürün yüzünden olduğunun da 
tespit ve ispat edilmesi gerekir.(Madde 6/2)

K – Herhangi bir şekilde ürün nedeniyle oluşacak bir zararın tazmin edilme sorumluluğunu azaltacak ya da yok sayacak şekilde bir 
sözleşme yapılamaz, yapılsa bile hükümsüzdür. (Madde 6/4)

L- Tazminat talebi için zaman aşımı süresi 10 Yıldır. (Madde 6/6)

M- Kendi adına/markasına ürün ürettirenler (yurt dışı ya da içi fark etmez) imalatçı sayılırlar . (Madde 11/1)

N- Bir dağıtıcı kendisinden elindeki ürün ile ilgili olarak talep edilen üretici bilgileri (adres, telefon gibi) ya da ürünü satın almış olduğu 
yerin bilgilerini (isim, adres, telefon gibi) 10 işgünü içerisinde denetim personeline sunamaz ise kendisi “üretici” olarak kabul edilerek 
işlem yapılır ve tazminat dahil sorumlu olur. (Madde 11/2-3)

O- Tüm iktisadi işletmeler (üretici, ithalatçı , dağıtıcı, e-ticaret platformları vb) bir ürün kimden aldığını ve kime sattığının bilgisini 10 yıl 
boyunca saklamak ve istediğinde yetkililere bildirmek zorundadır. (Madde 12/1-2)

P-   Ürün işaretlemeleri teknik düzenlemenin (CE yönetmeliği, TSE gibi) gerektirdiği şekilde yapılır. Bunun yanında tüketiciyi yanıltıcı ek 
işaretlemeler yapılması yasaktır. (Madde 13/1-2-3-4-5)

R- Uygunluk değ. Kuruluşları (TSE, Kiwa, Szu Test gibi) yetkili kurumlar tarafından görevlendirilirler ancak henüz görevlendirme 
yapılmamış olması bu kanundaki usüllere uymak zorunda olmadıkları anlamına gelmez. Tüm faaliyetlerinde bu kanun maddeleri uymak 
zorundadırlar. Aksi takdirde yetkili kuruluşlar tarafından faaliyetleri süreli ya da süresiz olak durdurulabilir. (Madde 14/1-2-3-4-5)

https://ugdgm.ticaret.gov.tr/duyurular/genel-urun-guvenligi-yonetmeligi-taslagi-goruse-acildi


7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu (ÜGTDK) Dikkat Çeken Hususlar ;

S- Yetkili kuruluş (Sanayi bakanlığı, ÇSB gibi) kendisi ya da yetki verdiği bir kuruluş eliyle yapacağı PGD faaliyeti için esas olarak 
piyasadan ürün alıp bakar ancak gerektiği durumlarda hem üretim, depo, nakliye aracında hem de şantiye/kullanım anında denetim 
de yapabilir. (Madde 15/1-2-3, Madde 16/1)

T- Yapılan denetimde ürün uygun çıkarsa üretici/ithalatçıya fatura edilmez ancak uygun çıkmazsa test/muayene vb. Giderler 
üretici/ithalatçıya fatura edilir. (Madde 15/7)

U- Eğer bir ürün ciddi risk taşıyorsa Yetkili kuruluş (CSB, Sanayi bakanlığı gibi) anında önlem alabilir (satışı durdurma, geri toplatma 
gibi). Ancak ciddi risk taşıdığını düşünmüyorsa bu durumda üretici/ithalatçıya 10 günden az olmayacak şekilde savunma yapma 
süresi verir. Ayrıca bir ceza kesmiş ise bunun nedenini, varsa çözüm önerilerini, yasal itiraz yollarını ve süre sınırlarını belirtmek 
zorundadır. (Madde 16/5)

V- Üretici/ithalatçı üründe bir hata olduğunda ya da tazminat gibi yükümlülükleri olduğunda bunu makul bir şekilde yeri 
getirmek/düzeltmek ve üründeki hatanın ne olduğu nasıl giderildiğini de yetkili kuruluşun da kabul edeceği şekilde müşterilerine 
duyurmak durumundadır. Aksi halde bakanlık satışın (internet satışı da dahil) durdurulması, ürünlerin geri toplanması gibi çeşitli 
yaptırımları hata ve duruma göre belirleyip uygular ve bunları kendi uygun gördüğü şekilde (internet sitesinde ilan etme gibi) 
kamuoyuna ilan eder. (Madde 16/7-8, Madde 17/1-2-3-4, Madde 18/1-2-3) 

Y- Uygun olmayan ürün ile ilgili alınan önlemlerin yetersiz görülmesi durumunda “geriye çağırma” devreye girer. Bunun için 
üretici/ithalatçı iade noktalarını da açıkça belirtecek şekilde müşterisine 3 öneri (Sorunlu ürünü alıp sorunu giderip geri vermek, 
sorunlu ürünler için iade faturası kesmesine müsaade etmek, sorunlu ürünleri başka bir ürün ile değiştirmek) sunmak zorundadır. 
Geriye çağırma masraflarının tümü üretici/ithalatçı tarafından karşılanır. (Madde 19/1-2-3-4)

Z- Uygunsuzluğun durumuna göre 7.000 TL ile 500.000 TL arasında idari para cezaları kesilebilmektedir. Ceza kesilmesi 
uygunsuzluğun devam edebileceği anlamına gelmez. (Madde 20/1-2-3-4-5-6-7-8-9)

 



İktisadi İşletmeciyi (Üretici, İthalatçı, Dağıtıcı vs.) Sorumluluktan Kurtaran Durumlar.

1- Ürünle ilgili uygunsuzluğu kendi tespit ederek gideren İşletmeciye yaptırım uygulanamaz. (Madde 21/1)

2- Üretici/ithalatçı 

- Piyasada bulunan ürünü kendisi piyasaya sürmemiş ise ve bunu ispat edebilirse
- Üründeki sorunun sonradan yapılan bir müdahale (montaj esnasında gibi) ile oluştuğunu ispat edebilirse
- Üründeki uygunsuzluğun nedeninin uymak zorunda olduğu standard/teknik düzenleme (TSE gibi) şartından kaynaklı olduğunu 
gösterebilirse;

 idari ceza uygulanamaz. (Madde 21/2)

NOT: Ortaya çıkan bir tazminat konu zarar var ise 3 durum söz konusu olabilir;

- Zarar üründen kaynaklı ise tüm tazminat yükü üretici/ithalatçının olur
- Zarar ürün yanı sıra bir üçüncü tarafın yaptıkları ya da ihmalinden kaynaklı ise tüm tazminat yükü üretici/ithalatçınındır ancak 
bahsi geçen üçüncü tarafa dava açıp rücu edebilir.
- Zarar ürün yanı sıra zarara uğrayan kişinin ya da onun sorumluluğundaki kişi(ler)in (montaj yapan tesisatçı gibi)de katkısı ile 
ortaya çıkmış ise üretici/ithalatçının tazminat sorumluluğu şart/duruma göre azalabilir hatta kalkabilir. (Madde 21/3-4) 



Üretici İthalatçı Dağıtıcı
Piyasaya sürdüğü bir ürünle ilgili sorun yaşamış kişilerin zararlarını telafi etme Piyasaya sürdüğü bir ürünle ilgili sorun yaşamış kişilerin zararlarını telafi etme

Yalnızca teknik mevzuata veya piyasa ile ilgili genel ürün güvenliği yönetmeliklerine uygun olan 
ürünleri piyasaya sunma

Yalnızca teknik mevzuata veya piyasa ile ilgili genel ürün güvenliği yönetmeliklerine 
uygun olan ürünleri piyasaya sunma

Yönetmelikler tarafından gerekli kılındığında, teknik dosyayı oluşturma, uygunluk değerlendirmesi 
yapma veya yaptırma, uygunluk beyanını ya da uygunluğu gösteren diğer belgeleri düzenlenme ve 
uygunluk işaretini ürüne yerleştirme

Ürünü sunmadan önce ürünün uygunluk işaretlerini taşıdığını, ürünle birlikte gerekli 
belgelerin sunulduğunu ve üreticinin, üründe veya ilgili belgelerde sağlanacak bilgilerle 
ve teknik belgelerle ilgili yükümlülüklerini yerine getirdiğini doğrulama

Ürünü sunmadan önce ürünün uygunluk işaretlerini taşıdığını, ürünle birlikte gerekli belgelerin, talimatların 
ve güvenlik kurallarının Türkçe olarak sunulduğunu ve üreticinin veya ithalatçının, üründe ya da ilgili 
belgelerde sağlanacak bilgilerle ve teknik belgelerle ilgili yükümlülüklerini yerine getirdiğini doğrulama

Teknik dosyayı ve uygunluk değerlendirmesiyle ilgili belgeleri teknik mevzuatta belirtilen süre 
boyunca veya herhangi bir koşulda 10 yıl boyunca saklama

Ürünün teknik mevzuata uygunluğu ile ilgili belgeleri mevzuatta belirtilen süre boyunca 
(süre belirtilmemişse en az on yıl boyunca), talep üzerine yetkili makamlara Türkçe 
olarak veya yetkili makamların kabul ettiği başka bir dilde sağlama

Seri üretim süresince ürünün ilgili kurallara uygunluğunu korumak için gerekli önlemleri alma, ürünün 
tasarımındaki veya kalitesindeki ya da kurallardaki değişiklikleri izleme ve gereken işlemleri yapma

Taşıdıkları olası risklerle orantılı olarak piyasada mevcut olan ürünleri örnek alma yoluyla test edip 
inceleme; şikayetleri, uyumsuz ürünleri ve geri çekilen ürünleri kaydetme ve distribütörleri bunlara 
ilişkin piyasa gözetimi ve denetimi ile ilgili bilgilendirme

Ürünlerin sunduğu olası risklere orantılı olarak piyasada mevcut olan ürünleri örnek 
alma yoluyla test edip inceleme; şikayetleri, uyumsuz ve geri çekilen ürünleri takip 
etme; üreticiyi ve distribütörleri takip faaliyetleri hakkında bilgilendirme

Üründe model, parti ve seri numarasının veya yönetmeliklerin gerektirdiği diğer bilgilerin kolayca 
görülebilir ve okunaklı şekilde bulunmasını sağlama ya da ürün boyutunun veya yapısının buna 
uygun olmadığı durumlarda bu bilgileri ambalajda ya da ürüne eklenmiş bir belgede sunma

Ürünü piyasaya arz etmeden önce, ürünün uygunluk işareti veya işaretlerini taşıdığını, 
ürüne gerekli belgelerin eşlik ettiğini ve imalatçının 7 nci maddenin birinci fıkrasının 
(b), (e) ve (f) bentlerinde düzenlenen yükümlülükleri yerine getirdiğini teyit eder.

Yönetmelikler tarafından gerekli kılındığında, adı, tescilli ticari adı veya markanın yanı sıra açık 
adresi ürünün üzerinde, bu mümkün değilse, ürünün ambalajında ya da ürüne eklenmiş bir belgede 
belirtme

Yönetmelikler tarafından gerekli kılındığında, adı, tescilli ticari adı veya markanın yanı 
sıra açık adresi ürünün üzerinde, bu mümkün değilse, ambalajda ya da ürüne 
eklenmiş bir belgede belirtme (üreticinin teknik mevzuatla ilgili olarak sağladığı bilgileri 
engellemeyecek şekilde)

Üretici ya da ithalatçı tarafından eklenmesi zorunlu olan veya ürün güvenliğiyle ilgili bilgilerin 
görünürlüğünün, ürün veya ambalaja eklenecek etiket, fiyat, uyarı ve benzeri bilgilerce engellenmemesini 
sağlama

Ürünün doğurabileceği risklere karşı gerekli önlemleri alma, bu risklerden kaçınmak için gerekli 
bilgileri ve ürünün montaj, kullanım ve bakım talimatlarını son kullanıcılara Türkçe olarak sunma

Ürünün doğurabileceği risklere karşı gerekli önlemleri alma ve bu risklerin önüne 
geçmek için gerekli bilgileri sağlama

Ürünün montajı, kullanımı ve bakımı ile ilgili talimatları son kullanıcılara Türkçe olarak 
sunma

Piyasadaki ürünlerin taşıdığı risklerin ortadan kaldırılması amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerde ilgili iktisadi 
işletmeciyle iş birliği yapma

Üretici, piyasaya sunmuş olduğu bir ürünün uygun olmadığını öğrendiğinde veya bilmesi 
gerektiğinde ürünü uygun duruma getirmek için gerekli düzeltici önlemleri derhal alma ve gerekirse 
ürünün piyasaya sunulmasını durdurma ve ürünü toplatma ya da geri çekme, düzeltici önlemler ve 
sonuçlarla ilgili olarak yetkili makamlara bilgi verme

İthalatçı, piyasaya sunmuş olduğu bir ürünün uygun olmadığını öğrendiğinde veya 
bilmesi gerektiğinde ürünü uygun düzeye getirmek için gerekli düzeltici önlemleri 
derhal alma ve gerekirse ürünün piyasaya sunulmasını durdurma ve ürünü toplatma 
ya da geri çekme, düzeltici önlemler ve sonuçlarla ilgili olarak yetkili makamlara bilgi 
verme

Piyasaya sunduğu bir ürünün uygun olmadığını öğrendiğinde ya da bunu bilmesi gerektiğinde üretici veya 
ithalatçının derhal ürünü uygun hale getirmek için gerekli düzeltici önlemleri almasını, ürünün piyasaya 
sunulmasını durdurmasını ya da ürünü toplatmasını veya geri çekmesini sağlama; ürünün risk teşkil etmesi 
durumunda üreticiyi ya da ithalatçıyı bilgilendirme, düzeltici önlemler ve sonuçları konusunda yetkili 
makamlara bilgi verme

Piyasaya sunduğu ürünlerden kaynaklanan risklerin ortadan kaldırılmasına ilişkin olarak yetkili 
makamlar tarafından verilen talimatları yerine getirme ve ürünün uygunluğunu gösteren her türlü bilgi 
ve belgeyi yetkili makamlara Türkçe olarak veya yetkili makamların kabul ettiği başka bir dilde sunma

Piyasaya sunduğu ürünlerden kaynaklanan risklerin ortadan kaldırılmasına ilişkin 
olarak yetkili makamlar tarafından verilen talimatları yerine getirme

Ürünün uygun olmadığını öğrendiği veya bilmesi gereken durumlarda ürünü ilgili 
kurallara uygun hale getirmeden piyasaya sunmama ve ürünün risk taşıdığı her 
durumda üreticiyi ve yetkili makamları bilgilendirme

Ürünün uygun olmadığını öğrendiği veya bilmesi gereken durumlarda ürünü ilgili kurallara uygun hale 
getirmeden piyasaya sunmama ve ürünün risk taşıdığı her durumda üreticiyi ya da ithalatçıyı ve kamu 
kurumlarını bilgilendirme

Gerekirse, belirtilen prosedürlere uygun olarak teknik mevzuatın gerektirdiği resmî kayıt işlemlerini 
yapma veya yaptırma

Gerekirse, belirtilen prosedürlere uygun olarak teknik mevzuatın gerektirdiği resmî 
kayıt işlemlerini yapma veya yaptırma

Başka bir taraftan alınmışsa numunenin ücretini ödeme Başka bir taraftan alınmışsa numunenin ücretini ödeme

Ürünün sorumluluğu kendisine aitken depolama ve taşıma koşullarının teknik 
mevzuatı veya genel ürün güvenliği yönetmeliklerini ihlal etmemesini sağlama

Ürünün sorumluluğu kendisine aitken depolama ve taşıma koşullarının teknik mevzuatı veya genel ürün 
güvenliği yönetmeliklerini ihlal etmemesini sağlama

Yetkili makamların talep etmesi durumunda 10 gün içinde üreticinin veya ithalatçının adını ve 
irtibat bilgilerini sağlamaktır. Üretici veya ithalatçı ile ilgili bilgisi yoksa ürünün tedarikçisiyle 
ilgili bilgi vermesi gerekir. Bu gerekliliğe uyulmaması durumunda distribütörler üretici veya 
imalatçı olarak kabul edilir.

İKTİSADİ İŞLETMECİLERİ SORUMLULUKLARI



Yetkili PGD (Piyasa Gözetim ve Denetim)Kuruluşları
ve Sorumlu Oldukları Ürün Grupları

PİYASA GÖZETİMİ VE 
DENETİMİ KURULUŞU

ÜRÜN GRUPLARI

Koordinatör Kuruluş: Ticaret Bakanlığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ATEX ürünleri, asansörler, aerosol kaplar, basınçlı ekipmanlar, elektrikli ekipmanlar, gaz yakan cihazlar, makineler, motorlu araçlar, 
sivil kullanım amaçlı patlayıcılar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar, kazanlar, ölçü aletleri, hazır ambalajlı mamuller, pil ve akümülatörler

Ticaret Bakanlığı Deterjanlar, oyuncaklar, bazı kimyasal ürünler (dövme mürekkebi, temizleme ve yıkama ürünleri), çocuk bakım ürünleri, 
düzenlenmemiş alanda yer alan hazır giyim tekstil ve ayakkabı, dekoratif malzemeler, mobilyalar, el aletleri, aygıtlar, hobi ve spor 
ekipmanları, mutfak/pişirme gereçleri, çakmaklar, kırtasiye ürünleri, çocuk ekipmanları, gıda görünümlü ürünler.

Sağlık Bakanlığı Kozmetikler, tıbbi cihazlar, biyosidal ürünler

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda maddeleri, gıdalarla temas eden madde ve malzemeler, yem, gübreler, bitki koruma ürünleri, veterinerlikte kullanılan tıbbi 
ürünler, Tütün mamulleri ve etil alkol

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı malzemeleri, katı yakıtlar

Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu

Telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanları

Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı

Kişisel koruyucu donanımlar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Gezi tekneleri, gemi teçhizatı

Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu

Akaryakıtlar



Tüm bunlarla nasıl baş edeceğim ?

Çok karmaşık ve içinden çıkılması imkansız gibi görünen bu kurallar yığını yeni dünya düzeninin bir parçası ve çevreye duyarlılık, 
hayvanlara/canlılara karşı duyarlılık, atık yönetiminde duyarlılık gibi yeni kurallar da gelemeye devam edecek.

1- İşletmenin sahibi/yöneticisi olarak irade ortaya koyun

2- İş bölümü ile herkesin sorumluluklarını ve ilgi alanlarını yeniden tanımlayın

3- Üyesi olduğunuz Sivil Toplum Kuruluşlarından (İSO gibi, İTO gibi) mutlaka faydalanın

4- Sektörel bir STK’ya üye olun ve onların bu bilgilere erişim ve takip özelliklerinden faydalanın.

5- Bakanlıkları ve STK’ların her yıl yapmış olduğu onlarca eğitimi takip edin, ilgi alanlarına göre sorumlu personellerin eğitimlerden 
faydalanmasını sağlayın.

6- İşletmeniz için bir denetim planı yapın ve içerisine mutlaka bir “dış denetim” unsuru koyun.

NOT: Bütçeniz doğrultusunda profesyonel destek almak işinizi kolaylaştırabilir. Ancak bunu yaparken unutmayın “kanunlar karşısında 
sorumlu olan sizsiniz, profesyonel destek aldığınız danışmanlar değil”.

Durumun farkında olmak en temel ödevimiz ve şirketimizi/organizasyonumuzu buna hazırlamak mümkün. Hem de her bütçeye, her 
işletme büyüklüğüne uygun olacak şekilde.
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