
9 Şubat 2022 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31745

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

güvenl� ve �lg�l� tekn�k düzenlemelere uygun olmasını sağlamak üzere yürütülecek p�yasa gözet�m� ve denet�m�
faal�yetler�ne �l�şk�n usul ve esasları 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� faal�yetler�ne �l�şk�n usul ve esasları, alınacak önlemler �le yükümlülükler� kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 5/3/2020 tar�hl� ve 7223 sayılı Ürün Güvenl�ğ� ve Tekn�k Düzenlemeler

Kanununa, 10/7/2018 tar�hl� ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 441 ve 452 nc� maddeler�ne ve 9/7/2021 tar�hl� ve 4269 sayılı
Cumhurbaşkanı Kararı �le yürürlüğe konulan Ürünler�n P�yasa Gözet�m� ve Denet�m�ne Da�r Çerçeve Yönetmel�k
hükümler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n uygulanmasında;
a) Aracı h�zmet sağlayıcı: Başkalarına a�t �kt�sad� ve t�car� faal�yetler�n yapılmasına elektron�k t�caret ortamını

sağlayan gerçek veya tüzel k�ş�y�,
b) Bakanlık: T�caret Bakanlığını,
c) Bölge müdürlüğü: Gümrük ve dış t�caret bölge müdürlüğünü,
ç) Bölge müdürü: Gümrük ve dış t�caret bölge müdürünü,
d) Dağıtıcı: Ürünü tedar�k z�nc�r�nde yer alarak p�yasada bulunduran, �malatçı veya �thalatçı dışındak� gerçek

veya tüzel k�ş�y�,
e) Denetmen: T�caret denetmen� ve t�caret denetmen yardımcısını,
f) Duyusal �nceleme: Ürünün herhang� b�r test veya muayene �şlem�ne tab� tutulmasından önce, denetmen�n

duyularını veya bas�t ve yaygın olarak kullanımda olan ölçme araçlarını kullanarak yapılan �ncelemey�,
g) Düzelt�c� önlem: B�r uygunsuzluğu ortadan kaldırmak amacıyla, Bakanlığın taleb� doğrultusunda veya

kend�l�ğ�nden �kt�sad� �şletmec�n�n gerçekleşt�rd�ğ� faal�yet�,
ğ) Genel Müdürlük: Tüket�c�n�n Korunması ve P�yasa Gözet�m� Genel Müdürlüğünü,
h) İkt�sad� �şletmec�: İmalatçı, yetk�l� tems�lc�, �thalatçı, dağıtıcı veya �lg�l� tekn�k düzenleme kapsamında

ürünler�n �malatına, p�yasada bulundurulmasına veya h�zmete sunulmasına �l�şk�n sorumluluğu olan d�ğer gerçek veya
tüzel k�ş�ler�,

ı) İmalatçı: Ürünü �mal ederek veya ürünün tasarımını veya �malatını yaptırarak kend� �s�m veya t�car� markası
�le p�yasaya arz eden gerçek veya tüzel k�ş�y�,

�) İthalatçı: Ürünü �thal ederek p�yasaya arz eden gerçek veya tüzel k�ş�y�,
j) Kanun: 5/3/2020 tar�hl� ve 7223 sayılı Ürün Güvenl�ğ� ve Tekn�k Düzenlemeler Kanununu,
k) Numune alma et�ket�: Test 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�,
l) R�sk değerlend�rme kom�syonu: R�sk değerlend�rmes� sonucunda ürünün uygun olup olmadığını ve

uygulanacak �dar� yaptırımı bel�rlemek amacıyla oluşturulan kom�syonu,
m) Şah�t numune: Test, muayene 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�,
n) Tekn�k düzenleme: İdar� hükümler de dâh�l olmak üzere, ürünün n�tel�ğ�n�, �şleme veya üret�m yöntemler�n�

veya bunlarla �lg�l� term�noloj�, sembol, ambalajlama, �şaretleme, et�ketleme veya uygunluk değerlend�rme �şlemler�n�
tek tek veya b�rkaçını ele alarak bel�rleyen uyulması zorunlu mevzuatı,

o) Uygunsuzluk: Ürünün �lg�l� tekn�k düzenlemeye veya genel ürün güvenl�ğ� mevzuatına uygun olmama
hal�n�,

ö) Yetk�l� tems�lc�: İmalatçının Kanun ve �lg�l� d�ğer mevzuat kapsamındak� bazı yükümlülükler�n� onun adına
yer�ne get�rmek üzere �malatçı tarafından yazılı şek�lde görevlend�r�len Türk�ye’de yerleş�k gerçek veya tüzel k�ş�y�,

�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 düzenlemeler�n �nsan sağlığı ve güvenl�ğ� �le �lg�l� hükümler�ne uygun ürün, aks�

�spatlanana kadar güvenl� kabul ed�l�r. Tekn�k düzenlemen�n bulunmadığı veya �nsan sağlığı ve güvenl�ğ�ne �l�şk�n
hükümler �çermed�ğ� durumlarda, b�r ürünün güvenl� olup olmadığının değerlend�r�lmes� 11/3/2021 tar�hl� ve 31420
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Ürün Güvenl�ğ� Yönetmel�ğ�ne göre yapılır.

(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 Kanunda bel�rt�len yükümlülükler kapsamında
�lg�l� �kt�sad� �şletmec�ye �dar� yaptırım uygular. Bakanlık, alınacak önlem ve uygulanacak �dar� yaptırımlar konusunda
orantılılık �lkes�ne uygun 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�, denet�m planının yanı sıra resen, �hbar
veya ş�kâyet üzer�ne yapar. P�yasa gözet�m� ve denet�m� sırasında düzenlenecek tutanağın şek�l ve �çer�ğ� Genel
Müdürlükçe bel�rlen�r.

(4) Ürünün uygunsuzluğu 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 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�, p�yasada bulundurulduğu veya
h�zmete sunulduğu depo, nak�l aracı, �ş yer� ve üret�m tes�s� de dâh�l olmak üzere gerekl� görülen her yerde yapılır.
Denet�m esnasında �lg�l� �kt�sad� �şletmec�den denet�me �l�şk�n gerek duyulan b�lg�, belge ve kayıtlar �sten�r.

(7) Dağıtıcının �ş yer�nde yapılan denet�mde, �malatçı, yetk�l� tems�lc�, �thalatçı veya tedar�k z�nc�r�nde yer
alan b�r öncek� �kt�sad� �şletmec�n�n unvanı ve adres� tesp�t ed�l�r.

(8) 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,
denet�m planlarını hazırlar ve uygulanmak üzere �lg�l� bölge müdürlükler�ne �let�r.

(9) P�yasa gözet�m� ve denet�m� faal�yetler� sırasında �kt�sad� �şletmec� tarafından 26/5/2021 tar�hl� ve 4022
sayılı Cumhurbaşkanı 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.

(10) P�yasa gözet�m� ve denet�m� faal�yetler�, ürüne a�t b�lg� ve belgeler�n �lg�l� mevzuat çerçeves�nde
�ncelenmes�, duyusal �nceleme yapılması, gerekt�ğ�nde numune alınması, yer�nde muayene veya test yapılması veya
�kt�sad� �şletmec�n�n �lg�l� mevzuat ve tekn�k düzenlemeler hakkında b�lg�lend�r�lmes� suret�yle gerçekleşt�r�leb�l�r. Bu
faal�yetler�n yürütülmes�ne �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemeye Genel Müdürlük yetk�l�d�r.

(11) Denet�m sonunda üründe b�r uygunsuzluk tesp�t ed�lmemes�, �kt�sad� �şletmec�n�n Kanun kapsamındak�
ürüne yönel�k sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Denet�me �l�şk�n esaslar
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, ürünlere ve bu ürünler�n muhtemel kullanıcılarına �l�şk�n r�sk esaslı b�r yaklaşımla Genel

Müdürlük tarafından bel�rlenen denet�m planı uyarınca bölge müdürlüğü tarafından yürütülür.
b) Denet�me başlamadan önce, ürüne �l�şk�n daha önce denet�m veya test yapılıp yapılmadığı g�b� hususların

ön �ncelemes� tamamlanır.
(2) Denet�mler�n �k� denetmen tarafından yürütülmes� esastır. İht�yaç hal�nde denet�me daha fazla sayıda

denetmen katılab�l�r.
(3) Denet�mler, durumun gerekler�ne göre aşağıdak� hususlardan b�r veya b�rkaçını kapsayacak şek�lde yapılır:
a) Tekn�k düzenlemen�n öngördüğü �şaretler veya belgeler üzer�nden �nceleme.
b) İlg�l� tekn�k düzenlemen�n bulunmadığı hallerde, Genel Ürün Güvenl�ğ� Yönetmel�ğ� çerçeves�nde yapılan

�nceleme.
c) Duyusal �nceleme.
ç) Test veya muayene.
d) İlg�l� mevzuat ve tekn�k düzenlemeler hakkında b�lg�lend�rme.
(4) Denetmenler yaptıkları �ncelemeler� ve tesp�tler� denet�m tutanağının �lg�l� bölümler�ne eks�ks�z olarak

kaydeder. Tutanak taraflarca �mzalanır ve tutanağın b�r nüshası �lg�l� �kt�sad� �şletmec�ye bırakılır.
Numune alma



MADDE 7 – (1) Denetmen, gerekl� gördüğü takd�rde, her türlü test veya muayeney� yaptırmak üzere
denetlenen ürünlerden numune alır. Ürünün yapısına ve özell�ğ�ne göre, test veya muayeneler�n gerekt�rd�ğ� ölçüyü
aşmamak üzere, numune alınması f��len mümkün olmayan haller har�ç, �kt�sad� �şletmec�den bedel� ödenmeden 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 �kt�sad� �şletmec� �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, şah�t numune olarak tutanağın b�r nüshası �le b�rl�kte yed�em�n sıfatıyla
�kt�sad� �şletmec�ye tesl�m ed�l�r. D�ğer şah�t numune bölge 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 �kt�sad� �şletmec�ye bırakılır. Test veya muayene yapılması �ç�n alınan numunen�n b�r takımı Genel
Müdürlükçe bel�rlenen test, muayene veya belgelend�rme kuruluşuna gönder�l�r. Test, muayene 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 veya muayene �şlemler�,
denetmen�n gözet�m�nde, ürünün bulunduğu yerde, �kt�sad� �şletmec�n�n katılımı �le Genel Müdürlükçe bel�rlenen test,
muayene veya belgelend�rme kuruluşuna yaptırılır. İkt�sad� �şletmec�n�n bulunmaması, test veya muayene �şlemler�n�n
gerçekleşt�r�lmes�ne engel teşk�l etmez.

(5) Uzaktan �let�ş�m araçları yoluyla p�yasaya arz ed�len ürünlere �l�şk�n numune alma �şlemler�nde �lg�l�
mevzuat hükümler� saklıdır.

Test veya muayene sonrasında yapılacak �şlemler
MADDE 8 – (1) Yapılan �nceleme ve değerlend�rme sonucunda ürünün uygun olduğunun tesp�t ed�lmes�

durumunda;
a) Test veya muayene g�derler� ve bunlara �l�şk�n d�ğer g�derler Bakanlıkça karşılanır.
b) Numuneler�n özell�ğ�n� kaybetmemes� hal�nde, yapılan test veya muayene sonucu bölge müdürlüğü

tarafından �kt�sad� �şletmec�ye yazılı olarak b�ld�r�l�r. B�ld�r�m yazısında numuneler�n ger� alınması gerekt�ğ� bel�rt�l�r.
Tebl�ğ tar�h�nden �t�baren b�r ay �ç�nde ger� alınmayan numuneler, Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� İl
Müdürlükler�ne �nt�kal ett�r�l�r. Bu durumda �lg�l� �kt�sad� �şletmec� numune bedel�n� talep edemez.

c) Numuneler�n özell�ğ�n� kaybetmes� hal�nde, bölge müdürlüğünce tutanak düzenlenerek numune �mha ed�l�r
veya ett�r�l�r. İkt�sad� �şletmec� tarafından numune bedel�n�n talep ed�lmes� durumunda bu bedel Bakanlık tarafından
�kt�sad� �şletmec�ye öden�r.

(2) Yapılan �nceleme ve değerlend�rme sonucunda ürünün uygunsuz olduğunun tesp�t ed�lmes� durumunda;
a) Test veya muayene g�derler� ve bunlara �l�şk�n d�ğer g�derler �kt�sad� �şletmec� tarafından karşılanır.

Bakanlıkça yapılan masraflar, �lg�l� �kt�sad� �şletmec�ye genel hükümlere göre rücu ed�l�r.
b) Test veya muayenes� yaptırılan numune, n�tel�ğ�ne göre uygun koşullarda ve uygun b�r süreyle test veya

muayene kuruluşunda muhafaza ed�l�r. Bu numunen�n ger� alınması gerekt�ğ� �kt�sad� �şletmec�ye bölge müdürlüğü
tarafından yazılı olarak b�ld�r�l�r. Tebl�ğ tar�h�nden �t�baren b�r ay �ç�nde �kt�sad� �şletmec� tarafından ger� alınmayan
numune, bölge müdürlüğü tarafından tutanak düzenlenerek �mha ed�l�r veya ett�r�l�r. İkt�sad� �şletmec�n�n ger� aldığı
uygunsuz numune, uygun hale get�r�lmeden p�yasaya arz ed�lemez ve p�yasada bulundurulamaz.

c) Uygulanan �dar� yaptırım kararının kes�nleşmes�nden sonra varsa şah�t numunelere (b) bend�ndek� usule
göre �şlem yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bölge Müdürlüğünün Görevler� ve R�sk Değerlend�rmes�

Bölge müdürlüğünün görevler�
MADDE 9 – (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 ürünlere �l�şk�n p�yasa gözet�m� ve denet�m� faal�yetler�n�

tarafsız, bağımsız, şeffaf, etk�n ve hızlı b�r şek�lde yürütmek.
b) Genel Müdürlük tarafından �let�len denet�m planı ve benzer� dokümanlar �le bölge müdürlüğüne ulaşan

�hbar ve ş�kâyetler doğrultusunda denet�mler� gerçekleşt�rmek ve denet�mlere �l�şk�n her türlü ver�y� aylık olarak
Genel Müdürlüğe �letmek.

c) Denet�m yapılan bölgelerde elde ed�len ürün veya sektör bazlı �şletme ver�ler�n�n Genel Müdürlüğe
�let�lmes�n� ve bu ver�ler�n per�yod�k olarak güncellenmes�n� sağlamak.

ç) R�sk değerlend�rme kom�syonu oluşturmak,  kom�syonun etk�n ve hızlı çalışmasını sağlamak, Kanunda
öngörülen �dar� yaptırımlar kapsamında kom�syonca alınan kararları uygulamak ve sonucundan Genel Müdürlüğe
b�lg� vermek.

d) Ürünün c�dd� r�sk taşıdığına da�r bel�rt�ler�n bulunması hal�nde p�yasaya arzın geç�c� durdurulması kararı
almak ve tak�b�n� yapmak.



e) Uygunsuz ürünlere �l�şk�n uygulanan önlemler�n yer�ne get�r�l�p get�r�lmed�ğ�n� �kt�sad� �şletmec� nezd�nde
p�yasada �zlemek, kontrol etmek ve sonucundan Genel Müdürlüğe b�lg� vermek.

f) Ürün güvenl�ğ� kapsamında �lg�l�ler�n ş�kâyet, talep veya öner�ler�n� �leteb�lmeler�ne �mkan sağlamak.
g) Ürün güvenl�ğ�ne �l�şk�n �kt�sad� �şletmec�lere veya tüket�c�lere yönel�k b�lg�lend�rme yapmak, eğ�t�m ve

benzer� toplantılar düzenlemek.
ğ) P�yasa gözet�m� ve denet�m� faal�yetler�n�n etk�n olarak gerçekleşt�r�lmes�n� sağlamak amacıyla

�ht�yaçlarını, sorunlarını ve çözüm öner�ler�n� Genel Müdürlüğe �letmek.
R�sk değerlend�rmes�
MADDE 10 – (1) Denetlenen ürünler�n taşıdığı r�sk� değerlend�rmek, uygun olup olmadığını ve uygunsuzluk

hal�nde uygulanacak �dar� yaptırımı bel�rlemek amacıyla bölge müdürlüğünce r�sk değerlend�rme kom�syonu
oluşturulur. Kom�syon, bölge müdürü veya görevlend�receğ� �lg�l� bölge müdür yardımcısının başkanlığında, ürün
güvenl�ğ� denet�mler�nden sorumlu müdür ve denetmenler arasından görevlend�r�lecek b�r denetmen olmak üzere en
az üç üyeden oluşur. Bölge müdürlüğünce gerek görülmes� hal�nde denetmenler arasından �k� üye daha
görevlend�r�leb�l�r. İht�yaç duyulması hal�nde denet�m� gerçekleşt�ren denetmen veya d�ğer denetmenler üye sıfatını
taşımaksızın b�lg�s�ne ve görüşüne başvurulmak üzere kom�syon toplantısına davet ed�leb�l�r. Kom�syonun �şley�ş�ne
�l�şk�n d�ğer usul ve esaslar Genel Müdürlükçe bel�rlen�r.

(2) R�sk değerlend�rmes� yapılırken �lg�l� tekn�k mevzuat veya Genel Ürün Güvenl�ğ� Yönetmel�ğ�n�n r�sk
değerlend�rmes�ne �l�şk�n hükümler� d�kkate alınır. Bununla b�rl�kte, Genel Müdürlükçe hazırlanan rehberler veya söz
konusu mevzuatın Avrupa B�rl�ğ� uygulamalarına �l�şk�n güncel karar, rehber veya raporlar da değerlend�r�l�r.

(3) Bölge müdürlüğü, r�sk değerlend�rme kom�syonunca yapılacak r�sk değerlend�rmes� net�ces�nde uygunsuz
olduğu bel�rlenen ürüne �l�şk�n gerekl� �dar� yaptırım sürec�n� yürütür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uygunsuzluğa İl�şk�n İdar� Yaptırımlar �le D�ğer Önlemler

İdar� yaptırımların uygulanması
MADDE 11 – (1) Bölge müdürlüğü test, muayene veya �nceleme sonucunda ürünün r�sk taşıdığı veya �lg�l�

tekn�k düzenlemelere veya Genel Ürün Güvenl�ğ� Yönetmel�ğ�ne aykırılık teşk�l ett�ğ� kanaat�yle, ürünün c�dd� r�sk
taşıdığı durumlar har�ç olmak üzere, savunma yapılab�lmes� �ç�n �lg�l� �kt�sad� �şletmec�ye on �ş günü süre ver�r.

(2) İkt�sad� �şletmec�n�n savunması d�kkate alınarak r�sk değerlend�rme kom�syonu tarafından ürünün
uygunluğu değerlend�r�l�r. Kom�syon tarafından ürünün uygunsuzluğuna karar ver�lmes� hal�nde bel�rlenen �dar�
yaptırımlar bölge müdürlüğü tarafından uygulanır. Bölge müdürlüğü alınan kararı, dayandığı gerekçeler�, varsa çözüm
öner�ler�n�, yasal �t�raz yollarını ve süre sınırlarını da bel�rterek �kt�sad� �şletmec�ye tebl�ğ eder.

(3) Tebl�gatta düzelt�c� önlem planını sunab�lmes� �ç�n �kt�sad� �şletmec�ye on beş �ş günü süre ver�l�r. İkt�sad�
�şletmec� tarafından sunulan düzelt�c� önlem planına �l�şk�n olarak;

a) Plan gerekt�ğ�nde değ�ş�kl�k yapılarak bölge müdürlüğü tarafından onaylanır ve uygunsuzluğun ortadan
kaldırılması �ç�n �kt�sad� �şletmec�ye tebl�ğ ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren geçerl� olmak üzere uygunsuzluğun n�tel�ğ�,
ürünün özell�ğ� ve p�yasadak� yaygınlığı değerlend�r�lerek altı ayı geçmemek üzere süre ver�l�r.

b) Ver�len süre sonunda uygunsuzluğun 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.

c) Süreler�n tak�b� �le planının gerekler�n�n yer�ne get�r�l�p get�r�lmed�ğ�n�n kontrolü bölge müdürlüğü
tarafından yapılır. Uygun hale get�r�ld�ğ� kanıtlanan ürünler bölge müdürlüğü tarafından tutanakla kayıt altına alınır ve
tekrar p�yasaya arz ed�leb�l�r.

(4) R�sk değerlend�rme kom�syonu tarafından bel�rlenen ve �kt�sad� �şletmec� tarafından yer�ne get�r�lecek
düzelt�c� önlemler;

a) İlg�l� tekn�k düzenlemede bel�rt�len şek�lde uygunsuzluğu ortadan kaldırmak da dah�l olmak üzere, ürünün
uygun hale get�r�lmes�n� veya ürünün b�r r�sk oluşturmamasını sağlamak,

b) Ürünün p�yasada bulunmasını önlemek,
c) Ürünü derhal p�yasadan çekmek veya ger� çağırmak ve 14 üncü maddede bel�rt�len şek�lde kamuoyunu

r�ske karşı uyarmak,
ç) Ürünün �mhasına �l�şk�n tab� olduğu �lg�l� mevzuat hükümler� saklı kalmak kaydıyla, ürünü �mha etmek

veya kullanılamaz hale get�rmek,
d) Ürünün taşıyab�leceğ� r�sklere �l�şk�n ürüne uygun, açık, kolayca anlaşılab�l�r Türkçe uyarılar eklemek,
e) Ürünün p�yasada bulunab�lmes� �ç�n önkoşul koymak,
f) Ürüne �l�şk�n Türkçe uyarıların yayımlanması da dâh�l olmak üzere, r�sk altındak� tüket�c�ler� 14 üncü

madden�n b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len şek�lde, derhal ve uygun b�r b�ç�mde uyarmak,
faal�yetler�n� �çereb�l�r. Ancak bu fıkranın (d), (e) ve (f) bentler�nde bel�rt�len düzelt�c� önlemler, ürünün

yalnızca bel�rl� koşullarda veya yalnızca bel�rl� tüket�c�lere yönel�k b�r r�sk taşıyacağı durumlarda alınır.
(5) Ürüne �l�şk�n uygunsuzluğun sadece uygunluk �şaret�n�n veya tekn�k düzenlemen�n gerekt�rd�ğ� tekn�k

dosyanın, et�ket ve tal�matların bulunmamasından, eks�k veya yeters�z olmasından veya yanlış kullanılmasından
kaynaklandığının tesp�t ed�ld�ğ� durumlarda,  uygunsuzluğun g�der�lmes� b�r�nc� ve �k�nc� fıkralardak� usullere göre



bölge müdürlüğünce �lg�l� �kt�sad� �şletmec�ye tebl�ğ ed�l�r ve üçüncü fıkra hükümler�ne göre düzelt�c� önlem planı
sunması talep ed�l�r. Ver�len süre �ç�nde düzelt�c� önlem planının sunulmaması veya düzelt�c� önlem planının
sunulmasını tak�ben bölge müdürlüğünce ver�len süre sonunda uygunsuzluğun g�der�lmed�ğ�n�n tesp�t ed�lmes�
durumunda, uygunsuzluğun devam ett�ğ� kabul ed�l�r.  Bu durumda,  dördüncü fıkrada bel�rlenen ve kom�syon
tarafından uygun ve gerekl� görülen önlemler� �çeren karar bölge müdürlüğünce �kt�sad� �şletmec�ye tebl�ğ ed�l�r.
Alınan önlemler kapsamında uygunsuzluğun g�der�lmes�ne �l�şk�n süreç üçüncü fıkra hükümler� kapsamında yürütülür.

(6) Ürünün c�dd� r�sk taşıdığının tesp�t ed�lmes� ve c�dd� r�sk� ortadan kaldıracak başka b�r yöntem�n
bulunmaması hal�nde, bölge müdürlüğü Kanunun 16 ncı maddes�n�n altıncı fıkrasının (d) bend� �le Kanunun 17 nc�
maddes�n�n b�r�nc� fıkrası kapsamında c�dd� r�sk taşıyan ürünler�n p�yasadan çek�lmes�n�, ger� çağrılmasını veya
p�yasada bulunmasının yasaklanmasını sağlar.

(7) İnsan sağlığı veya güvenl�ğ�n�n korunmasına �l�şk�n ac�l müdahale gereken c�dd� r�sk�n bulunduğu
durumlarda �lg�l� bölge müdürlüğünce Genel Müdürlüğe b�ld�r�m yapılarak ve �kt�sad� �şletmec�n�n savunması talep
ed�lmeks�z�n �dar� yaptırıma �l�şk�n karar alınır. Alınan karar, �kt�sad� �şletmec�n�n sonradan sunacağı savunma �le
d�ğer b�lg� ve belgeler kapsamında r�sk değerlend�rme kom�syonunca tekrar değerlend�r�l�r.

(8) Ürüne �l�şk�n �mha veya kullanılamaz hale get�rme kararı alınması durumunda bu karar, �lg�l� mevzuat
hükümler� d�kkate alınarak �kt�sad� �şletmec�n�n bel�rleyeceğ� yerde ve yöntemle denetmen gözet�m�nde ya da bölge
müdürlüğünün önceden onay verd�ğ� şek�lde uygulanır. Bölge müdürlüğünce, ürün m�ktarını, yapılan �şlemler�, yer,
tar�h ve tarafların ad ve soyadlarını �çeren tutanak düzenlen�r. Tutanak taraflarca �mzalanır ve tutanağın b�r nüshası
�lg�l� �kt�sad� �şletmec�ye bırakılır.

İdar� yaptırımların uygulanmasına �l�şk�n d�ğer hükümler
MADDE 12 – (1) İkt�sad� �şletmec�n�n gerekl� önlemler� almaması, zamanında almaması veya aldığı

önlemler�n eks�k veya yeters�z olması veya �kt�sad� �şletmec�n�n tesp�t ed�lememes� hal�nde bölge müdürlüğü;
a) Ürünün p�yasaya arzının durdurulması, p�yasada bulundurulmasının önlenmes�, p�yasadan çek�lmes�, ger�

çağrılması, reklam ve teşh�r�n�n durdurulması,
b) Dağıtıcıların önlemlerden haberdar olmaları ve önlemlere uymalarını sağlamak amacı �le gerekl� tedb�rler�n

alınması,
c) Ürünün taşıdığı r�skler hakkında tüket�c�ler�n uyarılması,
ç) Ürünler�n uygun koşullarda �mhası veya kullanılamaz hale get�r�lmes�,
önlemler�nden uygun ve gerekl� olanları orantılılık �lkes�ne r�ayet ederek alır.
(2) Önlemler� bel�rlenen şek�l ve sürede yer�ne get�rmeyen �lg�l� �kt�sad� �şletmec�, önlemler�n Bakanlık

tarafından yer�ne get�r�lmes� amacıyla yapılacak masrafları karşılar. Masraflar genel hükümlere göre rücu ed�l�r.
(3) İkt�sad� �şletmec�ye yönel�k Kanunda yer alan �dar� para cezaları, etk�l�, orantılı ve caydırıcı olacak şek�lde

bölge müdürlüğünce uygulanır.
Ürünün p�yasaya arzının ve p�yasada bulundurulmasının geç�c� olarak durdurulması
MADDE 13 – (1) Bölge müdürlüğü, b�r ürünün c�dd� r�sk taşıdığına da�r bel�rt�ler�n bulunması hal�nde,

ürünün kontrolü yapılıncaya kadar p�yasaya arzının ve p�yasada bulundurulmasının geç�c� olarak durdurulması
kararını Genel Müdürlüğe b�ld�r�m yaparak alır ve bu kararı �kt�sad� �şletmec�ye derhal tebl�ğ eder. Üründen
kaynaklanab�lecek muhtemel r�skler�n önlenmes� amacıyla �kt�sad� �şletmec�, dağıtıcıları durumdan haberdar eder ve
r�sk altındak� grupları b�lg�lend�r�r.

(2) Bölge müdürlüğü, �kt�sad� �şletmec�ye b�r�nc� fıkradak� önlemler� almasını tebl�ğ etmes�n� müteak�p �ved�
olarak kontrollere başlar.

(3) İkt�sad� �şletmec� bölge müdürlüğünün taleb� üzer�ne;
a) İlg�l� tekn�k düzenleme kapsamında, ürünün uygunluk değerlend�rmes�n�n yapılması amacıyla b�r uygunluk

değerlend�rme kuruluşuna başvurulduğu durumlarda, bu kuruluşlara sunulan belgeler�n kopyalarını,
b) Üret�m yerler�n�n ve depolarının adresler�n�,
c) Tasarım, üret�m ve dağıtıma �l�şk�n detaylı b�lg�ler�,
ç) Bölge müdürlüğünce gerekl� görülecek d�ğer b�lg� ve belgeler�,
�let�r.
(4) Ürünün p�yasaya arzının ve p�yasada bulundurulmasının geç�c� durdurulmasına �l�şk�n süre dört günden

fazla olamaz. Ancak, ürünün test ed�lmes�, gerekl� değerlend�rme ve kontroller�n�n yapılması veya üçüncü fıkrada
bel�rt�len b�lg�ler�n sunulması �ç�n tekn�k gerekçelerle daha fazla süreye �ht�yaç duyulması hal�nde bu süre uzatılab�l�r.

(5) Kontrol sonucunda güvenl� olduğu anlaşılan ürünler hakkındak� geç�c� durdurma kararı kend�l�ğ�nden
kalkar. Güvenl� olmayan ürünler hakkında alınan ürünün p�yasaya arzının ve p�yasada bulundurulmasının geç�c�
durdurulması kararı �dar� yaptırım kararı alınıncaya kadar geçerl�d�r.

R�sk taşıyan ürünlere �l�şk�n duyuru
MADDE 14 – (1) İkt�sad� �şletmec� r�sk taşıyan ürünlerle �lg�l� olarak bölge müdürlüğünün kararı üzer�ne veya

kend�l�ğ�nden gerekl� önlemler� alır, bu r�skler ve önlemler hakkındak� b�lg�ler� etk�l� şek�lde duyurur. Yapılan duyuru
veya duyuru şekl� bölge müdürlüğünce uygun bulunmaz veya yeters�z görülürse duyurunun;

a)  R�sk altındak� k�ş�ler�n doğrudan b�lg�lend�r�lmes�,



b) İkt�sad� �şletmec�n�n �nternet s�tes�n�n bulunması durumunda en az b�r yıl süreyle �nternet s�tes�n�n ana
sayfasında kolaylıkla görüleb�lecek şek�lde duyurulması,

c) R�sk altındak� k�ş�ler d�kkate alınarak, ulusal veya yerel düzeyde yayın yapan b�r telev�zyon kanalında
07.00-22.00 saatler� arasında 30 san�yeden az olmamak üzere yazılı ve sesl� şek�lde yayınlanması,

ç) R�sk altındak� k�ş�ler d�kkate alınarak, ulusal veya yerel düzeyde dağıtımı yapılan b�r gazetede, sayfanın
dörtte b�r�nde, Basın İlan Kurumu aracılığıyla b�r gün �lan ed�lmes�,

yöntemler�nden b�r� veya b�rkaçı �le yapılması sağlanır.
(2) Duyuru, asgar� olarak aşağıdak� b�lg�ler� �çer�r:
a) Ürünü tanıtacak marka, model, tür, ser� numarası ve ürünü net şek�lde tanıtan d�ğer ayırt ed�c� özell�kler.
b) Sorumlu �kt�sad� �şletmec�n�n �s�m, adres ve d�ğer �let�ş�m b�lg�ler�.
c) Ürünün görsel�.
ç) Uygunsuzluğun ve r�sk�n açık ve anlaşılır tar�f�.
d) Alınan önlem.
e) R�skten sakınılması veya r�sk�n g�der�lmes� �ç�n öner�len yöntemler.
(3) Bölge müdürlüğü, üründe tesp�t ed�len r�ske göre duyurunun şekl�, zamanı, süres� ve duyurunun yapılacağı

telev�zyon ve gazetelere �l�şk�n ek hususlar bel�rleyeb�l�r.
(4) Bölge müdürlüğü, duyurunun gerekl� şartları taşımadığını değerlend�r�rse duyurunun daha uygun b�r

şek�lde ve yöntemlerle tekrar ed�lmes�n� talep edeb�l�r.
(5) Bölge müdürlüğü, r�sk taşıyan ürünlere a�t b�lg�ler�, Bakanlıkça oluşturulan güvens�z ürünler�n

duyurulmasına �l�şk�n b�lg� s�stem�nde yayınlar.
(6) Dağıtıcılar, ürüne �l�şk�n r�skler ve önlemler hakkında kend�ler�ne �let�len b�lg�ler�, varsa tedar�k

z�nc�r�ndek� b�r sonrak� dağıtıcıya �letmek ve duyuruyu kolaylıkla görüleb�lecek veya ulaşılab�lecek yerlere koymak
zorundadır.

Ürünün ger� çağrılması
MADDE 15 – (1) Alınan d�ğer önlemler�n r�sk�n ortadan kaldırılmasında yeters�z kalması durumunda �kt�sad�

�şletmec�, kend�l�ğ�nden veya bölge müdürlüğünün taleb� üzer�ne ürünü ger� çağırır.
(2) İkt�sad� �şletmec� ger� çağırma önlem�n�, 14 üncü madden�n �k�nc� fıkrasında bel�rt�len b�lg�lere ek olarak

ürünün tesl�m alınacağı veya onarılacağı adres ve �rt�bat noktaları �le sunulan tekl�f ve seçenekler� �çerecek şek�lde
duyurur.

(3) İkt�sad� �şletmec� ürünü tesl�m edenlere aşağıdak� seçeneklerden en az b�r�n� sunar:
a) Ürünün ger� çağrılmasına yol açan sorunun g�der�lmes�.
b) Ürünün tesl�m tar�h�ndek� perakende satış değer�n�n ödenmes�.
c) Ürünün, tekn�k düzenlemes�ne uygun, güvenl� ve eş değer b�r ürünle değ�şt�r�lmes�.
(4) Ürünün ger� çağrılmasıyla �lg�l� tüm masraflar ürünü ger� çağıran �kt�sad� �şletmec� tarafından üstlen�l�r.

İkt�sad� �şletmec�, ürünün zamanında, kolaylıkla ve ek b�r mal�yet oluşturmayacak şek�lde tesl�m ed�leb�lmes� �ç�n
gerekl� koşulları sağlamak zorundadır.

Gönüllü önlem
MADDE 16 – (1) İkt�sad� �şletmec� p�yasaya arz ett�ğ� veya p�yasada bulundurduğu b�r ürünün uygun

olmadığını Bakanlığın denet�m�nden önce tesp�t etmes� hal�nde, bu ürüne yönel�k gönüllü önlem faal�yet�nde
bulunab�l�r.

(2) Gönüllü önlem faal�yet�, uygunsuzluğun g�der�lmes� ve r�sk�n ortadan kaldırılması �ç�n ürünün p�yasaya
arzının durdurulması, p�yasada bulundurulmasının önlenmes�, p�yasadan çek�lmes�, ger� çağrılması, dağıtıcıların bu
önlemden haberdar olmaları, ürünün taşıdığı r�skler hakkında tüket�c�ler�n uyarılması da dâh�l olmak üzere gerekl�
tedb�rler�n tamamını kapsar.

(3) Gönüllü önlem faal�yet�nde bulunacak �kt�sad� �şletmec� bu faal�yete da�r tüm b�lg� ve belgelerle faal�yet�
tamamlamak �ç�n �ht�yaç duyduğu sürey� de bel�rterek bölge müdürlüğüne başvurur.

(4) Bölge müdürlüğü gönüllü önlem faal�yetler�n�n gerçekleşt�r�leb�lmes� �ç�n �kt�sad� �şletmec�n�n taleb�,
ürünün taşıdığı r�sk ve p�yasa yaygınlığı g�b� hususları değerlend�rerek altı ayı geçmemek üzere süre ver�r. Mücb�r
sebepler�n varlığının kanıtlandığı durumlarda altı ayı geçmemek üzere ek süre ver�l�r.

(5) Bölge müdürlüğü gönüllü önlem faal�yet� başlatılmasına karar ver�len ürün hakkında d�ğer bölge
müdürlükler�n� ve Genel Müdürlüğü �ved�l�kle b�lg�lend�r�r.

(6) Gönüllü önlem faal�yet� kapsamında uygunsuzluğu g�der�len ürünler, bölge müdürlüğünün
değerlend�rmes�ne sunulmadan p�yasaya arz ed�lemez veya p�yasada bulundurulamaz. Bölge müdürlüğü gerekl�
gördüğü takd�rde, gönüllü önleme tab� tutulan ürünün test veya muayene �şlemler�n� yapab�lme yeterl�l�ğ�ne sah�p
tarafsız b�r kuruluş tarafından test veya muayenes�n� �steyeb�l�r.

(7) Bölge müdürlüğü, gönüllü önlem faal�yet�ne konu ürünlere �l�şk�n b�lg�ler� Bakanlıkça oluşturulan
güvens�z ürünler�n duyurulmasına �l�şk�n b�lg� s�stem�nde yayınlar.

(8) Gönüllü önlem faal�yet� kapsamında yükümlülükler�n� yer�ne get�rd�ğ� ve uygunsuzluğu tamamen g�derd�ğ�
değerlend�r�len �kt�sad� �şletmec� �ç�n Kanunda düzenlenen �dar� yaptırımlar uygulanmaz.



İmalatçının yükümlülükler�n�n d�ğer �kt�sad� �şletmec�lere uygulandığı durumlar
MADDE 17 – (1) İthalatçı veya dağıtıcı, ürünü kend� �s�m veya t�car� markası altında p�yasaya arz etmes�,

p�yasada bulundurması; ürünü tekn�k düzenlemes�ne veya Genel Ürün Güvenl�ğ� Yönetmel�ğ�ne uygunluğunu
etk�leyecek şek�lde değ�şt�rmes� hal�nde �malatçı olarak kabul ed�l�r.

(2) Ürünün �malatçısı, yetk�l� tems�lc�s� veya �thalatçısının tesp�t ed�lemed�ğ� durumlarda, yapılan b�ld�r�m�n
kend�s�ne tebl�ğ ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren on �ş günü �ç�nde �malatçı, yetk�l� tems�lc� veya �thalatçısının �s�m ve �rt�bat
b�lg�ler�n�, bu b�lg�lere sah�p değ�l �se tedar�k z�nc�r�nde yer alan b�r öncek� �kt�sad� �şletmec�n�n �s�m ve �rt�bat
b�lg�ler�n� b�ld�rmeyen dağıtıcı, �malatçı olarak kabul ed�l�r.

İzleneb�l�rl�k
MADDE 18 – (1) İkt�sad� �şletmec�, tedar�k z�nc�r�nde yer alan b�r öncek� ve varsa b�r sonrak� �kt�sad�

�şletmec�n�n �sm�, t�caret unvanı veya markası ve �rt�bat b�lg�ler� �le ürünün tak�b�n� kolaylaştıracak d�ğer b�lg�ler�n
kaydını düzenl� b�r şek�lde tutar, ürünü p�yasaya arz ett�ğ� veya p�yasada bulundurmaya başladığı tar�hten �t�baren en
az on yıl boyunca muhafaza eder ve talep ed�lmes� hal�nde Bakanlığa sunar.

(2) B�r�nc� fıkrada bel�rt�len yükümlülükler; b�r ürünü elektron�k ortamda p�yasaya arz eden veya bulunduran,
başkasına a�t �kt�sad� ve t�car� faal�yetler�n yapılmasına elektron�k t�caret ortamını sağlayan aracı h�zmet sağlayıcıları
�le radyo ve telev�zyon g�b� medya h�zmet sağlayıcıları �ç�n de geçerl�d�r.

(3) İzleneb�l�rl�ğ�n�n sağlanab�lmes� amacıyla �malatçı veya �thalatçı, ürünler�n üzer�nde, ürünün boyut ve
doğasının buna elver�şl� olmadığı durumlarda ürünün ambalajında, parsel�nde, kol�s�nde veya ürüne eşl�k eden b�r
belgede ser�, model, part� numarası, lot veya ürünün ayırt ed�lmes�n� sağlayacak b�lg�lere yer ver�r.

(4) Düzelt�c� önlem alınması gereken durumlarda kullanılmak üzere �kt�sad� �şletmec�; part�, ser� veya lot
bazında ürünün dağıtımını yaptığı d�ğer �kt�sad� �şletmec�lere ve dağıtımı yapılan ürün m�ktarına �l�şk�n b�lg�ler�n
kaydını tutar ve Bakanlığın taleb� hal�nde bu kayıtları sunar.

İşb�rl�ğ�
MADDE 19 – (1) İkt�sad� �şletmec�, p�yasaya arz ett�ğ� veya p�yasada bulundurduğu ürünler�n taşıdığı

r�skler�n azaltılması veya ortadan kaldırılması amacıyla yürüttüğü faal�yetlerde, Bakanlıkla �şb�rl�ğ� yapar.
(2) Aracı h�zmet sağlayıcı, kend� h�zmet� aracılığıyla elektron�k ortamda p�yasaya arz ed�len veya p�yasada

bulundurulan b�r ürünün taşıdığı r�skler�n ortadan kaldırılması veya bu mümkün değ�l �se azaltılması amacıyla
yürütülen b�r �şlem�n kolaylaştırılması �ç�n Bakanlıkla �şb�rl�ğ� yapar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

B�lg�ler�n g�zl�l�ğ�
MADDE 20 – (1) P�yasa gözet�m� ve denet�m� faal�yet� sırasında Genel Müdürlük veya bölge müdürlüğünce

yapılan yazışmalar, �hbar ve ş�kâyetler �le denet�mlerde tem�n ed�len k�ş�sel ver�ler �le 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.

Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 21 – (1) 1/4/2020 tar�hl� ve 31086 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan T�caret Bakanlığı P�yasa

Gözet�m� ve Denet�m� Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) B�r�nc� fıkra �le yürürlükten kaldırılan Yönetmel�ğe yapılan atıflar, bu Yönetmel�ğe yapılmış kabul ed�l�r.
Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� T�caret Bakanı yürütür.

 
 


