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1 N�san 2020 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31086

YÖNETMELİK

T�caret Bakanlığından:
TİCARET BAKANLIĞI PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, T�caret Bakanlığının sorumluluğunda bulunan tüket�c� ürünler�n�n

p�yasa gözet�m� ve denet�m�n�n usul ve esaslarını bel�rlemekt�r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, T�caret Bakanlığının sorumluluğunda bulunan tüket�c� ürünler�n�n p�yasa

gözet�m� ve denet�m�ne �l�şk�n usul ve esasları, alınacak önlemler� ve üret�c� ve dağıtıcıların yükümlülükler�n� kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 29/6/2001 tar�hl� ve 4703 sayılı Ürünlere İl�şk�n Tekn�k Mevzuatın

Hazırlanması ve Uygulanmasına Da�r Kanuna, 10/7/2018 tar�hl� ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı
Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 441 �nc� ve 452 nc� maddeler�ne ve
13/11/2001 tar�hl� ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan Ürünler�n P�yasa Gözet�m� ve
Denet�m�ne Da�r Yönetmel�ğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Bakanlık: T�caret Bakanlığını,
b) Bölge müdürlüğü: Gümrük ve Dış T�caret Bölge Müdürlüğünü,
c) Denetmen: T�caret Denetmen� ve T�caret Denetmen Yardımcısını,
ç) Duyusal �nceleme: Ürünün herhang� b�r test ve/veya muayene �şlem�ne tab� tutulmasından önce, denetmen�n

duyularını veya bas�t ve yaygın olarak kullanımda olan ölçme araçlarını kullanarak yapılan �ncelemey�,
d) Düzelt�c� faal�yet: B�r ürünün �lg�l� tekn�k düzenlemeye aykırılığının veya güvens�zl�ğ�n�n ver�len süre

�ç�nde üret�c� tarafından g�der�lmes� faal�yet�n�,
e) Genel Müdürlük: Tüket�c�n�n Korunması ve P�yasa Gözet�m� Genel Müdürlüğünü,
f) Güvens�z ürün: Duyusal �nceleme veya test ve/veya muayene yoluyla �nsan sağlığı, can ve mal güvenl�ğ�,

hayvan ve b�tk� varlığı ve çevre bakımından güvenl� olmadığı tesp�t ed�len ürünü,
g) Kanun: 29/6/2001 tar�hl� ve 4703 sayılı Ürünlere İl�şk�n Tekn�k Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına

Da�r Kanunu,
ğ) Numune alma et�ket�: Test ve/veya muayene �ç�n alınan numunelere �l�şt�r�len veya yapıştırılan numuneye

a�t b�lg�ler�, tarafların �s�m, unvan ve �mzalarını taşıyan belgey�,
h) Şah�t numune: Test, muayene ve/veya belgelend�rme kuruluşuna gönder�lmek üzere alınan numunen�n zay�

olması veya test sonuçlarına yönel�k herhang� b�r �t�raz olması durumunda başvurulmak üzere alınan numuney�,
ı) Şube müdürlüğü: T�caret Denetmenler� Şube Müdürlüğünü,
�) Tutanak: T�caret Bakanlığı P�yasa Gözet�m� ve Denet�m� Tutanağını,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
P�yasa Gözet�m� ve Denet�m�ne İl�şk�n Usul ve Esaslar

Genel esaslar
MADDE 5 – (1) Tekn�k düzenlemelere uygun ürünler�n güvenl� olduğu kabul ed�l�r. Tekn�k düzenlemen�n

bulunmadığı hallerde, ürünün güvenl� olup olmadığı; Türk Standardları Enst�tüsü tarafından Türk standardı olarak
kabul ed�len b�r Avrupa standardına karşılık gelen ulusal standartlar veya mevcut olması hal�nde Avrupa B�rl�ğ� tekn�k
özell�kler�; bunların olmaması hal�nde �se Türk Standardları Enst�tüsü tarafından Türk standardı olarak kabul ed�len
d�ğer ulusal standartlar veya �lg�l� sektördek� sağlık ve güvenl�k konularına �l�şk�n �y� uygulama kodu veya b�l�m ve
teknoloj� düzey� veya tüket�c�n�n güvenl�ğe �l�şk�n makul beklent�s� d�kkate alınarak değerlend�r�l�r.

(2) Bakanlık, sorumlu olduğu ürünlere �l�şk�n p�yasa gözet�m� ve denet�m� faal�yetler�n�, denetmenler
aracılığıyla yürütür, denet�m sonuçlarına göre gerekl� önlemler� alır ve �dar� yaptırım uygular. Bakanlık, alınacak
önlem ve uygulanacak yaptırımlar konusunda orantılılık �lkes�ne uygun olarak hareket eder; alınacak tedb�rler�n,
önlenmes� amaçlanan tehl�ken�n boyutu, n�tel�ğ� ve gerçekleşme olasılığı �le orantılı olmasını sağlar.

(3) Bakanlık, sorumlu olduğu ürünler�n p�yasa gözet�m� ve denet�m�n�, yıllık denet�m planının yanı sıra re’sen
veya �hbar/ş�kâyet üzer�ne yapar.

(4) Ürünün tekn�k düzenlemeye aykırılığı veya güvens�zl�ğ� konusunda yapılan her türlü �hbar, ş�kâyet, ürün
sebeb�yle meydana gelen kazalar ve ürün hakkında elde ed�len d�ğer b�lg�ler p�yasa gözet�m� ve denet�m�
faal�yetler�nde kullanılır.

(5) Satış veya k�ralama amacıyla yazılı basın, radyo, telev�zyon, �nternet ve benzer� �let�ş�m araçlarında reklam
ve �lanları yer alan ürünler de p�yasaya arz ed�lm�ş kabul ed�l�r.

(6) Denet�m, ürünler�n bedell� veya bedels�z olarak p�yasaya arz ed�ld�ğ�, satıldığı ve dağıtıldığı her yerde,
depo, �şyer�, nak�l araçları ve gerekt�ğ�nde üret�m tes�sler�nde, �şlend�kler�, ambalajlandıkları, montaj veya dolum
yapıldıkları yerlerde yapılır.
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(7) Denet�m sonucunda ortaya çıkan aykırılıklarda sorumluluk, dağıtıcının tekn�k düzenlemelerde yer alan
yükümlülükler� saklı kalmak üzere, üret�c�ye a�tt�r. Dağıtıcının �ş yer�nde yapılan denet�mde, üret�c�n�n veya
tedar�kç�n�n unvanı ve adres� tesp�t ed�l�r.

(8) Üret�c�n�n Türk�ye dışında olması hal�nde yetk�l� tems�lc� ve/veya �thalatçı muhatap alınır ve bunlar da
üret�c� �le aynı sorumluluğu taşır.

(9) Genel Müdürlük, denet�mler�n koord�nasyonunu ve etk�n b�r şek�lde gerçekleşmes�n� sağlar. Genel
Müdürlük bu doğrultuda gerekl� önlemler� almak ve uygulamaları koord�ne etmekle görevl�d�r. Genel Müdürlük,
numune alımı da dâh�l olmak üzere �l veya bölge bazında denet�me tab� olacak ürün, r�sk, f�rma ve benzer� ver�ler�
�çeren sektörel denet�m programları hazırlar, uygular ve bu programları per�yod�k olarak günceller.

(10) P�yasa gözet�m� ve denet�m� faal�yetler� sırasında üret�c�ler ve dağıtıcılar tarafından yetk�l� kuruluşlara,
16/12/2011 tar�hl� ve 2011/2621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlend�rme
Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmel�ğ� çerçeves�nde akred�te ed�lm�ş b�r uygunluk değerlend�rme
kuruluşundan alınmış uygunluğu gösteren belgeler �le test raporlarının sunulması hal�nde, Bakanlık bu belge ve
raporları d�kkate alır. Türk�ye'de veya karşılıklılık �lkes� saklı kalmak kaydıyla, Avrupa B�rl�ğ� üyes� b�r ülkede
yerleş�k b�r uygunluk değerlend�rme kuruluşunca ver�lm�ş belgeler ve test raporları, kuruluşun yeterl�l�ğ�ne �l�şk�n
gerekçelerle redded�lemez.

Denet�mler�n yapılması
MADDE 6 – (1) Tekn�k düzenleme hükümler� saklı kalmak kaydıyla, p�yasa gözet�m� ve denet�m� aşağıdak�

esaslar çerçeves�nde yapılır:
a) Denet�mler, Genel Müdürlük tarafından ürünlere ve bu ürünler�n muhtemel kullanıcılarına �l�şk�n yapılan

r�sk anal�z� sonucunda bel�rlenen yıllık denet�m planı uyarınca yürütülür.
b) Re’sen veya �hbar/ş�kâyet üzer�ne yapılacak denet�mlerde, ş�kâyete konu ürün hakkında daha önce denet�m

yapılıp yapılmadığı veya teste gönder�l�p gönder�lmed�ğ� g�b� hususların ön �ncelemes� tamamlandıktan sonra
denet�mlere başlanır.

(2) Denet�mler�n �k� denetmen tarafından yürütülmes� esastır. İht�yaç hal�nde denet�me, daha fazla sayıda
denetmen katılab�l�r.

Denet�m�n şekl�
MADDE 7 – (1) P�yasa gözet�m� ve denet�m�, durumun gerekler�ne göre, aşağıdak� hususlardan b�r veya

b�rkaçını kapsayacak şek�lde yapılır:
a) Tekn�k düzenlemen�n öngördüğü �şaretler ve/veya belgeler üzer�nden �nceleme,
b) İlg�l� tekn�k düzenlemen�n bulunmadığı hallerde, 5 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrası çerçeves�nde yapılan

�nceleme,
c) Duyusal �nceleme,
ç) Test ve/veya muayene.
(2) P�yasa gözet�m� ve denet�m� faal�yetler� sırasında ürünün uygunluk değerlend�rme �şlemler�nde yer

almayan test, muayene veya belgelend�rme kuruluşlarının �mkânlarından da yararlanılab�l�r. Uygunluk
değerlend�rmes�n� yapan kuruluş har�c�nde ürünün test ve/veya muayenes�n� yapacak kuruluş yoksa denetmen�n
gözet�m� ve denet�m�nde, bu kuruluşta veya üret�c�n�n laboratuvarında yahut b�r başka üret�c�n�n laboratuvarında
ürünün test ve/veya muayenes� yaptırılır. Ancak, test ve/veya muayene sonucuna göre karar verme yetk�s� bölge
müdürlüğüne a�tt�r.

Tutanak ve kayıt �şlemler�
MADDE 8 – (1) P�yasa gözet�m� ve denet�m� sırasında düzenlenecek tutanağın şek�l ve �çer�ğ� Genel

Müdürlükçe bel�rlen�r.
(2) Şube müdürlüğü, denet�m faal�yetler�ne �l�şk�n her türlü b�lg� ve belgeler�n p�yasa gözet�m� ve denet�m�ne

�l�şk�n ver�ler�n�n saklandığı elektron�k ortama aktarılmasını sağlar.
(3) P�yasa gözet�m� ve denet�m� sırasında kullanılan tutanaklar, elektron�k ortamda hazırlanıp elektron�k �mza

�le �mzalanab�l�r.
Numune alma
MADDE 9 – (1) Denetmen, gerekl� gördüğü takd�rde, her türlü test ve/veya muayeney� yaptırmak üzere

denetlenen ürünlerden numune alır. Ürünün yapısına ve özell�ğ�ne göre, test ve/veya muayeneler�n gerekt�rd�ğ� ölçüyü
aşmamak üzere, numune alınması f��len mümkün olmayan haller har�ç, üret�c� veya dağıtıcıdan bedel� ödenmeden b�r�
şah�t numune olmak üzere en fazla üç takım numune alınır.

(2) Numune alınması hal�nde, denet�m esnasında tutanağın �lg�l� bölümü doldurulur. Numuneler özell�kler�ne
göre mühürler� bozulmadan açılamayacak şek�lde, denetmen tarafından üret�c� veya dağıtıcı �le b�rl�kte hazırlanır ve
üzerler�ne tarafların �s�m, unvan ve �mzaları �le numuneye �l�şk�n b�lg�ler� taşıyan numune alma et�ket� konulur.

(3) Alınan numuneler�n b�r takımı �le tutanağın b�r nüshası üret�c�ye veya dağıtıcıya tesl�m ed�l�r. Şah�t
numune şube müdürlüğünce muhafaza ed�l�r. Alınan numuneler�n başka yere taşınması veya korunması güç yahut
sakıncalı �se durum tutanağa yazılarak numuneler saklanmak üzere yed�em�n sıfatıyla üret�c� veya dağıtıcıya bırakılır.
Test ve/veya muayene yapılması �ç�n alınan numunen�n b�r takımı �le tutanağın b�r nüshası, Genel Müdürlükçe
bel�rlenen test, muayene ve/veya belgelend�rme kuruluşuna gönder�l�r. Test, muayene ve/veya belgelend�rme kuruluşu
tetk�kler� en kısa zamanda yapar, sonucunu b�r raporla tesp�t eder ve bu raporu b�rer nüsha hal�nde Genel Müdürlüğe
ve bölge müdürlüğüne sunar. Bu raporlar ayrıca elektron�k posta �le Genel Müdürlüğe ve bölge müdürlüğüne �let�l�r.

(4) Numune almanın mümkün olmadığı ya da taşınamayan ürünler �ç�n test ve/veya muayene �şlemler�,
denetmen�n gözet�m�nde, ürünün bulunduğu yerde, üret�c� veya dağıtıcının katılımı �le Genel Müdürlükçe bel�rlenen
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test, muayene veya belgelend�rme kuruluşuna yaptırılır. Üret�c� veya dağıtıcının bulunmaması, test ve/veya muayene
�şlemler�n�n gerçekleşt�r�lmes�ne engel teşk�l etmez.

(5) Ürünler�n, uzaktan �let�ş�m araçları kullanılarak p�yasaya arz ed�ld�ğ� s�stemlerde yürütülen p�yasa gözet�m�
ve denet�m� faal�yetler� sırasında da numune alınab�l�r. Ancak bu durumda, numunen�n denetmen tarafından alınması,
tutanağın karşı tarafla b�rl�kte hazırlanıp �mzalanması, numunen�n numune torbasına konularak mühürlenmes� ve
üzer�ne numune alma et�ket� konulması şartları aranmaz.

Test ve/veya muayene sonucunda yapılacak �şlemler
MADDE 10 – (1) Test, muayene ve taşıma masrafları Genel Müdürlüğe a�tt�r.
(2) Test ve/veya muayene sonucunda, numunen�n uygun çıkması hal�nde;
a) Numunen�n n�tel�ğ�n� kaybetmemes� durumunda, şube müdürlüğü üret�c� veya dağıtıcıya b�ld�r�m�n

yapıldığı tar�hten �t�baren numuneler�n ger� alınması veya aldırılması �ç�n otuz gün süre ver�r. Bu süre �ç�nde
alınmayan numuneler, Defterdarlıklara �nt�kal ett�r�l�r. Bu durumda üret�c� veya dağıtıcı numune bedel�n� talep
edemez.

b) Numunen�n n�tel�ğ�n� kaybetmes� durumunda, bu husus şube müdürlüğünce üret�c� veya dağıtıcıya b�ld�r�l�r.
Numune bedel�, Genel Müdürlük tarafından numunen�n alındığı f�rmaya öden�r. Şah�t numuneyle �lg�l� (a) bend�ndek�
usule göre �şlem yapılır.

(3) Test ve/veya muayene sonucunda numunen�n güvens�z çıkması durumunda;
a) Test� yaptırılan numune, n�tel�ğ�ne göre uygun koşullarda ve uygun b�r süreyle test kuruluşunda muhafaza

ed�l�r ve numuneler�n tesl�m alınması �ç�n üret�c�ye veya dağıtıcıya b�ld�r�mde bulunulur. B�ld�r�m� tak�ben otuz gün
�ç�nde üret�c� tarafından alınmayan numuneler, şube müdürlüğü tarafından Numune Bertaraf Tutanağı düzenlenerek
bertaraf ed�l�r veya ett�r�l�r. Üret�c�n�n tesl�m aldığı güvens�z numuneler, �lg�l� mevzuata uygun ve güvenl� hale
get�r�lmeden p�yasaya arz ed�lemez.

b) Güvens�zl�k neden�yle uygulanacak �dar� yaptırım kararının kes�nleşmes�nden sonra şah�t numuneye, (a)
bend�ndek� usule göre �şlem yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Aykırılık Hal�nde Alınacak Önlemler ve Uygulanacak Yaptırımlar

Tekn�k düzenlemeye aykırılık
MADDE 11 – (1) İlg�l� tekn�k düzenlemeye uygun olmadığı tesp�t ed�len p�yasadak� ürünler �ç�n,
a) İnsan sağlığına, can ve mal güvenl�ğ�ne, hayvan, b�tk� yaşamına ve sağlığına ve çevreye b�r tehd�t

oluşturmaması koşuluyla düzelt�leb�l�r tekn�k düzenlemeye aykırılıkların g�der�lmes� amacıyla, düzelt�c� faal�yet
planını on beş gün �ç�nde sunması �ç�n üret�c�ye b�ld�r�m yapılır. Bu süre �ç�nde başvuru yapmayan üret�c�n�n düzeltme
faal�yet�nde bulunmayacağı kabul ed�l�r.

b) (a) bend� uyarınca, ürünün tekn�k düzenlemeye aykırılığını g�dermek �ç�n düzelt�c� faal�yet planı sunmayan
veya düzelt�c� faal�yet planı sunan ancak ver�len süre sonunda uygunsuzluğu g�dermeyen üret�c�ye bölge
müdürlüğünce Kanunda bel�rt�len �dar� para cezası uygulanır.

c) Üret�c� tarafından sunulan düzelt�c� faal�yet planı, gerekt�ğ�nde değ�ş�kl�k yapılarak bölge müdürlüğü
tarafından onaylanır ve üret�c�ye tebl�ğ ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren geçerl� olmak üzere tekn�k düzenlemeye aykırılığın
n�tel�ğ�, ürünün özell�ğ� ve p�yasadak� yaygınlığı değerlend�r�lerek altı ayı geçmemek üzere düzeltme süres� ver�l�r.

ç) Denet�m sonucunda tekn�k düzenlemeye aykırılığın g�der�lmes� �ç�n süre ver�lm�ş olan b�r ürüne aynı
aykırılık �ç�n tekrar süre ver�lmez. Ancak ver�len süre sonunda aykırılığın mücb�r sebepler�n varlığı neden�yle
g�der�lemed�ğ�n�n kanıtlanması hal�nde altı ayı geçmemek üzere ek süre ver�l�r.

d) Tekn�k düzenlemeye aykırılık neden�yle ver�len süreler�n tak�b� �le düzeltme faal�yet�n�n gerekler�n�n yer�ne
get�r�l�p get�r�lmed�ğ�n�n kontrolü şube müdürlüğü tarafından yapılır. Düzeltme �şlemler� sonucunda tekn�k
düzenlemeye uygun hale get�r�ld�ğ� kanıtlanan ürünler tekrar p�yasaya arz ed�leb�l�r.

(2) Uygunluk �şaret�n�n veya uygunluk değerlend�rme �şlemler� sonucunda ver�len belgeler�n gerçeğ�
yansıtmadığının, tahr�f veya takl�t ed�ld�ğ�n�n tesp�t ed�lmes� hal�nde Cumhur�yet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulur. Suçtan dolayı yaptırım uygulanmayan hallerde, dava zamanaşımı süres� �ç�nde kalmak şartıyla Kanunda
öngörülen �dar� para cezası uygulanır.

(3) Uygunluk �şaret�n�n ve belgeler�n�n �lg�l� tekn�k düzenlemen�n öngördüğü ebat, görünürlük, s�l�nmezl�k,
�l�şt�r�lecek yer ve benzer� özell�kler bakımından uygun olmadığının tesp�t ed�lmes� hal�nde, b�r�nc� fıkra hükümler�
uygulanır.

Güvens�zl�k
MADDE 12 – (1) Tekn�k düzenlemes�ne uygun olmayan ve güvens�zl�k şüphes�ne yol açan ürünler �le �lg�l�

tekn�k düzenlemeye uygunluğu belgelenm�ş olmakla b�rl�kte duyusal �nceleme sonucunda güvens�zl�k şüphes�
uyandıran ürünler �ç�n tutanağın �lg�l� bölümü doldurulur ve test ve/veya muayeneye başvurulur.

(2) İlg�l� tekn�k düzenlemeye uygunluğu belgelenm�ş olsa dah� güvens�zl�k bel�rt�s� taşıyan ürünler �ç�n
tutanağın �lg�l� bölümü doldurulur ve bu ürünler�n p�yasaya arzı geç�c� olarak durdurulur. P�yasaya arzın geç�c�
durdurulması kararı, denetmen�n öner�s� üzer�ne şube müdürlüğünce ver�l�r. Kontrol sonucunda güvenl� olduğu
anlaşılan ürünler hakkındak� geç�c� durdurma kararı kend�l�ğ�nden kalkar. Güvenl� olmayan ürünler hakkında alınan
p�yasaya arzın geç�c� durdurulması kararı �dar� yaptırım kararı alınıncaya kadar geçerl�d�r.

(3) B�r�nc� ve �k�nc� fıkralarda bel�rt�len �şlemler sonucunda, duyusal �nceleme veya test ve/veya muayene
yoluyla güvenl� olmadığı tesp�t ed�len ürünler �ç�n R�sk Değerlend�rme Kom�syonu kararlarına uygun olacak şek�lde
bölge müdürlüğü tarafından;

a) Ürünün p�yasaya arzının yasaklanması,
b) P�yasada bulunan ürünler�n toplatılması,
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c) Ürünün üret�c� tarafından güvenl� hale get�r�lemed�ğ� ya da güvenl� hale get�r�lmes�n�n mümkün olmadığı
durumlarda bertaraf ed�lmes�,

kararlarından uygun olanlar orantılılık �lkes� gözet�lerek ver�l�r.
(4) B�r�nc� ve �k�nc� fıkralarda bel�rt�len �şlemler sonucunda duyusal �nceleme veya test ve/veya muayene

yoluyla güvenl� olmadığı tesp�t ed�len ürünler �ç�n üret�c� hakkında bölge müdürlüğünce Kanunda bel�rt�len �dar� para
cezası uygulanır.

(5) Güvens�z olduğu tesp�t ed�len ürünler �le �lg�l� savunma alınab�lmes� �ç�n üret�c� ve/veya dağıtıcıya tebl�gat
yapılır. Üret�c� ve/veya dağıtıcıya, savunma hakkını kullanab�lmes� �ç�n tebl�gatın kend�s�ne ulaşmasından �t�baren on
günlük süre tanınır.

(6) İnsan sağlığı ve güvenl�ğ�n�n veya mevzuatla korunan d�ğer b�r kamu yararının tehl�kede olduğu ac�l
hallerde bu süren�n dolması beklenmeyeb�l�r. Tebl�gat yapılmadan b�r karar alınması hal�nde, üret�c� ve/veya dağıtıcıya
savunma hakkını kullanab�lmes� �ç�n sonradan süre tanınab�l�r.

(7) Üret�c�, güvenl� olmadığı tesp�t ed�len ürünün kend�s� tarafından p�yasaya arz ed�lmed�ğ�n� veya ürünün
güvenl� olmaması hal�n�n �lg�l� tekn�k düzenlemeye uygunluktan kaynaklandığını �spatladığı takd�rde sorumluluktan
kurtulur.

(8) Üçüncü fıkrada alınması öngörülen ya da alınan önlemler, üret�c� ve/veya dağıtıcının yapacağı savunma ve
sağlayacağı b�lg� ve belgeler d�kkate alınarak değerlend�r�l�r. Yaptırım uygulanmasına �l�şk�n bölge müdürlüğünce
hazırlanan tebl�gatta bu kararın dayandığı gerekçeler �le karara karşı başvurulab�lecek yasal yollar göster�lmek
zorundadır.

(9) Hakkında üçüncü fıkrada düzenlenen önlemler uygulanan üret�c�, ürünün güvenl� hale get�r�lmes� mümkün
�se bunu �spat eden belgeler ve hazırladığı düzelt�c� faal�yet planı �le b�rl�kte, kararın kend�s�ne tebl�ğ�nden �t�baren on
beş gün �ç�nde bölge müdürlüğüne başvurur. Bu süre �ç�nde başvurmaması hal�nde, düzeltme faal�yet�nde
bulunmayacağı kabul ed�l�r. Bölge müdürlüğü, üret�c� tarafından sunulan düzelt�c� faal�yet planında gerekt�ğ�nde
değ�ş�kl�k yaparak onaylar. Bölge müdürlüğünce, güvens�zl�ğ�n n�tel�ğ�, ürünün özell�ğ� ve p�yasadak� yaygınlığı
değerlend�r�lerek üret�c�ye altı ayı geçmemek üzere düzeltme süres� ver�l�r. Düzeltme süres�, faal�yet planının onayına
�l�şk�n yazının üret�c�ye tebl�ğ�nden �t�baren başlar.

(10) Güvens�zl�ğ�n g�der�lmes� �ç�n süre ver�lm�ş olan b�r ürüne aynı aykırılık �ç�n tekrar süre ver�lmez. Ancak
ver�len süre sonunda aykırılığın mücb�r sebepler�n varlığı neden�yle g�der�lemed�ğ�n�n kanıtlanması hal�nde altı ayı
geçmemek üzere ek süre ver�leb�l�r.

(11) Düzeltme süres� sonunda yapılan �şlemler şube müdürlüğü tarafından değerlend�r�l�r. Şube müdürlüğü,
gerekl� görülmes� hal�nde, düzeltmeye tab� tutulan ürünün tarafsız b�r test ve/veya muayene kuruluşu tarafından test
ve/veya muayenes�n� �steyeb�l�r. Düzeltme �şlemler� sonucunda güvenl� olduğu kanıtlanan ürünler tekrar p�yasaya arz
ed�leb�l�r.

(12) Güvenl� hale get�r�lemeyen veya güvenl� hale get�r�lmes� �mkânsız olan ürünler, üret�c�n�n bel�rleyeceğ�
yerde ve yöntemle denetmen gözet�m�nde bertaraf ed�l�r. Şube müdürlüğünce, bertaraf ed�len ürün m�ktarını, ürünün
ne şek�lde bertaraf ed�ld�ğ�n�, bertaraf yer�n�, tar�h�n� ve tarafların ad ve soyadlarını �çeren Ürün Bertaraf Tutanağı
düzenlen�r.

(13) Bu madde, tekn�k düzenlemes� bulunmayan ve güvenl� olmadığı tesp�t ed�len ürünlere de uygulanır.
Güvens�zl�ğ�n değerlend�r�lmes�
MADDE 13 – (1) Bakanlık, güvens�z ürünler�n taşıdığı r�sk�n dereces�n� bel�rlemek amacıyla Genel Müdürlük

bünyes�nde R�sk Değerlend�rme Kom�syonu oluşturur. Kom�syonun oluşumu ve �şley�ş�ne �l�şk�n usul ve esaslar
Bakanlıkça bel�rlen�r.

(2) Genel Müdürlükçe ürünlere �l�şk�n yapılacak r�sk değerlend�rmes�, Avrupa Kom�syonu Topluluk Hızlı
B�lg� S�stem� rehber dokümanı referans alınmak suret�yle; ürünün tanımı, n�tel�ğ�, neden olab�leceğ� tehl�keler, ürünün
hedefled�ğ� tüket�c�ler, yaralanmanın ş�ddet�, yaralanmanın gerçekleşme �ht�mal� g�b� etkenler göz önünde
bulundurularak yapılır.

(3) Bölge müdürlüğü, R�sk Değerlend�rme Kom�syonunca yapılacak r�sk değerlend�rmes� net�ces�nde
güvens�zl�ğe konu üründek� r�sk�n dereces�ne göre gerekl� önlemler� almaya karar ver�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bölge Müdürlüğü ve Şube Müdürlüğünün Görev, Yetk� ve Yükümlülükler�

Bölge müdürlüğünün görev, yetk� ve yükümlülükler�
MADDE 14 – (1) Bölge müdürlüğünün p�yasa gözet�m� ve denet�m�ne �l�şk�n görev, yetk� ve yükümlülükler�

şunlardır:
a) Bakanlığın görev ve sorumluluk alanında bulunan ürünler�n p�yasaya arzı veya dağıtımı aşamalarında yahut

ürün p�yasada �ken güvenl� olup olmadığını denetlemek ve gerçekleşt�r�len denet�mlere �l�şk�n her türlü ver�y� aylık
olarak Genel Müdürlüğe �letmek.

b) Denet�mler sonucunda tekn�k düzenlemeye aykırı olduğu veya güvenl� olmadığı anlaşılan ürünler�n
üret�c�ler� hakkında Kanunda bel�rt�len �dar� yaptırımları uygulamak ve sonucundan Genel Müdürlüğe b�lg� vermek.

c) P�yasa gözet�m� ve denet�m� faal�yetler�n� tarafsız, bağımsız ve şeffaf b�r şek�lde yürütmek.
ç) Denet�m yapılan bölgelerde elde ed�len ürün veya sektör bazlı f�rma ver�ler�n�n Genel Müdürlüğe

�let�lmes�n� ve bu ver�ler�n per�yod�k olarak güncellenmes�n� sağlamak.
d) Gerekl� görülen durumlarda p�yasa gözet�m� ve denet�m� faal�yetler�n�n etk�n olarak gerçekleşt�r�lmes�n�

tem�nen �ht�yaçlarını, sorunlarını ve çözüm öner�ler�n� Genel Müdürlüğe �letmek.
Şube müdürlüğünün görev, yetk� ve yükümlülükler�
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MADDE 15 – (1) Şube müdürlüğünün p�yasa gözet�m� ve denet�m�ne �l�şk�n görev, yetk� ve yükümlülükler�
şunlardır:

a) Denet�mler�, Genel Müdürlük tarafından �let�len yıllık denet�m planı ve benzer� dokümanlar �le şube
müdürlüğüne ulaşan ş�kâyetler doğrultusunda gerçekleşt�rmek.

b) Gerekl� görülen durumlarda p�yasa gözet�m� ve denet�m� faal�yetler�n�n etk�n olarak gerçekleşt�r�lmes�n�
tem�nen �ht�yaçlarını, sorunlarını ve çözüm öner�ler�n� bölge müdürlüğüne �letmek.

c) P�yasa gözet�m� ve denet�m� faal�yetler�n� tarafsız, bağımsız ve şeffaf b�r şek�lde yürütmek.
ç) Denet�m yapılan bölgelerde elde ed�len ürün veya sektör bazlı f�rma ver�ler�n�n bölge müdürlüğüne

�let�lmes�n� ve bu ver�ler�n per�yod�k olarak güncellenmes�n� sağlamak.
d) Tüket�c�lere b�lg� vermek ve �lg�l�ler�n ş�kâyetler�n� ulaştırab�lmeler� amacıyla yardım masaları kurmak.
e) Tekn�k düzenlemeye aykırılık neden�yle ver�len süreler�n tak�b� �le düzeltme faal�yet�n�n yer�ne get�r�l�p

get�r�lmed�ğ�n� kontrol etmek.
f) Ürünün güvenl� olmadığına da�r kes�n bel�rt� bulunması hal�nde p�yasaya arzın geç�c� durdurulması kararı

almak.
g) Güvenl� olmayan ürünlere �l�şk�n p�yasaya arz yasağı, toplatma ve bertaraf kararlarının yer�ne get�r�l�p

get�r�lmed�ğ�n� üret�c� nezd�nde ve p�yasada �zlemek, kontrol etmek ve sonucundan bölge müdürlüğüne b�lg� vermek.
BEŞİNCİ BÖLÜM

Üret�c�n�n ve Dağıtıcının Yükümlülükler�
Üret�c�n�n yükümlülükler�
MADDE 16 – (1) Üret�c�n�n yükümlülükler� şunlardır:
a) Denetmen�n talep etmes� hal�nde tüm b�lg� ve belgeler� denetmene sunmak, üret�m yerler�n�n ve depolarının

adresler�n� vermek ve bu yerlerde gerekl� tesp�tler� yapmasını sağlamak.
b) Denet�m görev�n�n gereğ� g�b� yürütülmes� �ç�n denetmene görev� süres�nce uygun b�r çalışma yer�

sağlamak; uygun yer bulunamadığında veya denet�me uygun koşullar oluşturulmadığında, denetmen�n �steğ� üzer�ne
ürüne a�t tüm dosya ve belgeler� denetmen�n çalışma yer�ne get�rerek kend�s�ne tesl�m etmek.

c) İlg�l� tekn�k düzenlemede bel�rt�len tüm belgeler�; bu belgeler kapsamındak� son ürünün yurt �ç�nde
üret�l�yor �se üret�ld�ğ�, �thal �se �thal ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren �lg�l� tekn�k düzenlemede bel�rt�len süreyle, bu süren�n
bel�rt�lmemes� hal�nde on yıl boyunca muhafaza etmek ve �sten�lmes� hal�nde denetmene �braz etmek.

ç) P�yasaya arzın geç�c� veya sürekl� yasaklanması, p�yasada bulunan ürünler�n toplatılması, ürünler�n kısmen
veya tamamen bertaraf ed�lmes� kararı ver�lmes� durumunda, stoklarında ve p�yasada bulunan ürünler�n markası,
model�, ser� veya part� numarası, sayısı ve dağıtıldığı yerlere da�r b�lg� ve belgeler� vermek.

d) P�yasaya arzın geç�c� olarak durdurulması hal�nde tüm satış ve dağıtım noktalarını b�lg�lend�rmek ve
sonucundan şube müdürlüğüne b�lg� vermek.

e) Kend� faal�yetler� �le sınırlı olmak üzere; ürünün öngörülen kullanım süres� �ç�nde, yeterl� uyarı olmaksızın
fark ed�lemeyecek n�tel�ktek� r�skler� hakkında tüket�c�lere gerekl� b�lg�y� sağlamak, özell�kler�n� bel�rtecek şek�lde
ürünü �şaretlemek; gerekt�ğ�nde p�yasaya arz ed�lm�ş ürünlerden numuneler alarak test etmek, ş�kâyetler� soruşturmak
ve yapılan denet�m sonuçlarından dağıtıcıları haberdar etmek, r�skler� önlemek amacı �le ürünler�n toplatılması ve
bertarafı da dâh�l olmak üzere gerekl� önlemler� almak.

f) Güvens�z olduğu tesp�t ed�len ve hakkında �dar� yaptırım uygulanan ürünlere �l�şk�n 12 nc� maddede
bel�rt�len yükümlülükler�, tebl�ğ tar�h�nden �t�baren en geç altı ay �ç�nde yer�ne get�rmek ve yer�ne get�r�ld�ğ�n�
belgelemek.

g) Test ve/veya muayene sonucunda güvens�z olduğu anlaşılan numunelere �l�şk�n Genel Müdürlük
bütçes�nden ödenen test ve/veya muayene g�derler� �le taşıma masraflarını karşılamak.

ğ) Güvens�z olduğu tesp�t ed�len numunen�n, üret�c� dışındak� b�r f�rmadan alınması ve söz konusu f�rmanın
tutanak �le b�rl�kte başvurması durumunda, numune bedel�n� söz konusu f�rmaya ödemek.

(2) Üret�c�ler�n güvens�z ürünlere �l�şk�n �lan, toplatma ve bertaraf g�b� yasal yükümlülükler�n� yer�ne
get�rmemes� durumunda, bu yükümlülükler Genel Müdürlük tarafından yer�ne get�r�l�r. Bu kapsamda Genel
Müdürlükçe yapılacak masraflar, üret�c� tarafından karşılanır. Bu masraflar hakkında, 21/7/1953 tar�hl� ve 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahs�l Usulü Hakkında Kanun hükümler� uygulanır.

Güvens�z ürünlere �l�şk�n �lan
MADDE 17 – (1) Güvens�z ürünlere �l�şk�n alınan önlemler ve ürünün �çerd�ğ� r�skler hakkındak� b�lg�ler

etk�l� olacak şek�lde duyurulur. Üret�c� tarafından yapılan duyuru veya duyuru şekl� uygun bulunmaz veya yeters�z
görülürse;

a) Üret�c�; güvens�z ürünlere �l�şk�n hazırlanacak �lan metn�n�n, ulusal düzeyde yayın yapan �k� telev�zyon
kanalında 07.00 - 22.00 saatler� arasında 30 san�yeden az olmamak üzere yazılı ve sesl� şek�lde b�r gün yayınlanmasını
ve ulusal düzeyde dağıtımı yapılan �k� gazetede sayfanın en az dörtte b�r� büyüklüğünde Basın İlan Kurumu
aracılığıyla b�r gün �lan ed�lmes�n�, kararın kend�s�ne tebl�ğ ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren on gün �ç�nde sağlar.

b) R�sk altındak� k�ş�ler�n bel�rl� b�r yerleş�m yer�nde toplanması ve yerel yayın yapan gazete �le telev�zyon
kanalları vasıtasıyla b�lg�lend�r�lmes�n�n mümkün olduğu durumlarda, bu duyuru yerel basın ve yayın organları
yoluyla yapılır. R�sk altındak� k�ş�ler�n tamamına ulaşılab�ld�ğ� durumlarda �se bu k�ş�ler doğrudan b�lg�lend�r�l�r.

c) Bölge müdürlüğü, güvens�z ürünlere �l�şk�n hazırlanacak veya yapılacak �lanlarda güvens�z üründe tesp�t
ed�len r�sk�n dereces�ne göre �lanın şekl�, zamanı, süres� ve �lanın yapılacağı telev�zyon ve gazetelere �l�şk�n ek
hususlar bel�rleyeb�l�r.

ç) Üret�c�, güvens�z ürünlere �l�şk�n aldığı önlemler ve yaptığı duyurulara da�r b�lg� ve belgeler� bölge
müdürlüğüne sunar. Ayrıca Genel Müdürlük, r�sk altındak� tüket�c�lere duyurulması amacıyla güvens�z ürünlere �l�şk�n
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b�lg�ler� uygun görülen mecralarda yayınlar.
(2) Güvens�z ürünlere �l�şk�n �lanlar açık ve net olmak zorundadır. İlanla �lg�s�z veya �lanın amacını ortadan

kaldıran �fadelere yer ver�lemez.
(3) Güvens�z ürünlere �l�şk�n �lanlarda aşağıdak� b�lg�ler�n bulunması zorunludur:
a) Üret�c�n�n adı, unvanı ve adres�.
b) Ürünün adı, markası, model�, c�ns�, fotoğrafı, ser� ya da lot numarası veya ürünü net şek�lde tanıtan b�lg�.
c) Ürünün ger� çağrılma neden�, güvens�z olduğu ve alınan önlemler hakkında b�lg�.
ç) Ürünün �ade ed�leceğ� yerler veya üründek� sorunun g�der�lmes�n� tem�nen gönder�leb�leceğ� adresler

hakkında b�lg�.
d) Ürünün taşıdığı r�sk, r�skten sakınmak veya sorunu g�dermek �ç�n öner�len yöntemler hakkında b�lg�.
(4) Bölge müdürlüğü, duyurunun bu maddede yer alan esaslara uygun ve r�sk altındak� k�ş�ler�n haberdar

ed�lmes�n� sağlayacak şek�lde yayınlanıp yayınlanmadığını denetler ve eks�kl�k tesp�t ed�lmes� hal�nde duyurunun
tekrarını sağlar.

Dağıtıcının yükümlülükler�
MADDE 18 – (1) Dağıtıcı, sah�p olduğu b�lg�ler çerçeves�nde, güvenl� olmadığını b�ld�ğ� ürünler� p�yasaya

arz edemez. Dağıtıcı, faal�yetler� çerçeves�nde, ürünler�n taşıdığı r�skler ve bu r�sklerden korunmak �ç�n alınması
gereken önlemler hakkında �lg�l�lere b�lg� ver�r.

(2) P�yasa gözet�m� ve denet�m� faal�yetler� sonucunda aykırılıkları bel�rlenen ürünlere �l�şk�n olarak üret�c�n�n
tesp�t ed�lemed�ğ� durumlarda, üret�c�n�n veya ürünü tedar�k ett�ğ� k�ş�n�n k�ml�ğ�n� talep ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren on �ş
günü �ç�nde b�ld�rmeyen dağıtıcı, üret�c� olarak kabul ed�l�r.

(3) Dağıtıcılar, tekn�k düzenlemelerle kend�ler�ne get�r�len yükümlülükler� yer�ne get�rmek zorundadır.
Gönüllü ger� çağırma
MADDE 19 – (1) Üret�c�ler, güvens�z ürünler�n�n p�yasada yer aldığını kend�ler�n�n tesp�t etmes� hal�nde, bu

ürünler� gönüllü ger� çağırab�l�r ve gerekl� tedb�rler� alır. Ancak, üret�c� p�yasada gerçekleşt�rd�ğ� her türlü ger�
çağırma ve aldığı tedb�rlere �l�şk�n tüm b�lg� ve belgeler� Genel Müdürlüğe �letmekle yükümlüdür. Üret�c�ler gönüllü
ger� çağırmalarda r�sk altındak� k�ş�ler�n b�lg�lend�r�lmes�n� sağlamak amacıyla, gerekl� b�lg�ler� elektron�k ortamda
yayımlanmak üzere Genel Müdürlüğe b�ld�r�r. Ayrıca, bu b�lg�ler üret�c�n�n �nternet s�tes�nde de yayımlanır.

Ürünler�n �zleneb�l�rl�ğ�
MADDE 20 – (1) Üret�c�ler, ürünler�n üzer�nde ser�, model, part� numarası veya başka b�r şek�lde ürünler�n�n

tesp�t ed�lmes�n� sağlayacak b�lg�lere yer vermek zorundadır.
(2) Üret�c�ler, toplatma, �mha veya düzelt�c� faal�yet�n uygulanması gerekt�ğ�nde part�, ser�, lot bazında kayıt

oluşturmak ve �sten�ld�ğ�nde bu kayıtları Bakanlığa sunmak zorundadır.
(3) Üret�c�ler gerekl� b�lg�ler�, ürünün büyüklüğünün veya doğasının buna �z�n vermed�ğ� durumlarda ürünün

ambalajında veya yanında ver�len b�r belge �le sağlamak zorundadır.
(4) Üret�c�ler, ürünler�n �zleneb�l�rl�ğ�n� sağlamak �ç�n gerekl� önlemler� almak zorundadır.

ALTINCI BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

B�lg�ler�n g�zl�l�ğ�
MADDE 21 – (1) P�yasa gözet�m� ve denet�m� faal�yet� sırasında Genel Müdürlük, bölge müdürlüğü veya

şube müdürlüğünce yapılan yazışmalar, �hbar ve ş�kâyetler �le denet�mlerde tem�n ed�len ve t�car� sır n�tel�ğ�ndek�
veya f�kr� ve sına� mülk�yet hakkına �l�şk�n b�lg�ler g�zl� tutulur. Ancak, mevzuatın ve �nsan sağlığı ve güvenl�ğ�n�n
gerekt�rd�ğ� hallerde yapılan duyurular bu kapsamda sayılmaz.

Tebl�gat
MADDE 22 – (1) İdar� para cezası ve/veya �dar� tedb�rler� �çeren �dar� yaptırım kararlarının tebl�ğ�nde,

11/2/1959 tar�hl� ve 7201 sayılı Tebl�gat Kanunu hükümler� uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 23 – (1) 12/6/2014 tar�hl� ve 29028 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük ve T�caret

Bakanlığı P�yasa Gözet�m� ve Denet�m� Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır. D�ğer mevzuatta söz konusu
Yönetmel�ğe yapılan atıflar bu Yönetmel�ğe yapılmış sayılır.

Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� T�caret Bakanı yürütür.

 
 


