
 
 
 

7223 SAYILI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE TEKNİK DÜZENLEMELER 
KANUNU HAKKINDA 

Avrupa Birliği mevzuatına uyum kapsamında özellikle e-ticaret ve AB 
ülkelerine yapılan ihracatla ilgili önemli düzenlemeler içeren 7223 Ürün Güvenliği ve 
Teknik Düzenlemeler Kanunu, 12 Mart 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış 
ve 12.03.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu kanunun yayımlanması ile birlikte 
4703 sayılı kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Kanun, piyasaya arz edilmesi 
hedeflenen, arz edilen, piyasada bulundurulan veya hizmete sunulan tüm ürünleri 
kapsamaktadır. AB üyesi ülkelere ihraç edilen veya ihracı hedeflenen ürünler bu 
kanun kapsamında piyasaya arz edilmiş sayılacaktır. AB üyesi ülkeler dışındaki 
ülkelere ihraç edilen veya edilmesi hedeflenen ürünler ise 7223 sayılı kanunun 
kapsamında değildir ancak bu ürünlerin de güvenli olması, tağşişe konu olmaması ve 
ürüne ilişkin işaretleme, etiketleme ve belgelendirmenin alıcıyı yanıltmayacak şekilde 
yapılması bu kanuna göre zorunlu hale gelmektedir. Böylelikle, Türk malının itibarı 
korunmaya çalışılmaktadır. 

Bu kanunun kapsamında olan her ürün, ilgili teknik düzenlemeye uygun olmak 
zorundadır. Ürünlerin kapsamına, kullanılmış olmakla birlikte değişiklik yapılarak 
piyasaya tekrar arz edilen veya arz edilmesi hedeflenen ürünler ile AB üyesi ülkeler 
dışındaki ülkelerden ithal edilen eski ve kullanılmış ürünler de dahildir. Teknik 
düzenlemesine uygun olmayan ürünler ise uygunsuzlukları giderilmeden piyasaya 
arz edilemeyecek, piyasada bulundurulamayacak veya hizmete sunulamayacaktır. Bu 
hususlarda düzenlemeler yapmaya, sınırlamalar getirmeye ve istisnalar tanımaya 
Cumhurbaşkanı yetkili olacaktır. Sonuç olarak, bu kanun teknik düzenlemelere 
uygunluk kriteri ile ürün güvenliğinin standartlarını belirlemiştir.  

Ürünlere ilişkin teknik düzenlemeler, yetkili kuruluşça insan sağlığının, can ve 
mal güvenliğinin, çevrenin, hayvan ve bitki sağlığının veya tüketicinin korunması ya 
da enerji verimliliğinin sağlanması gibi bir kamu yararını gözeterek, rekabeti 
engellemeyecek şekilde ve gözettiği amacın ötesine geçmeyen, uygun, orantılı, açık ve 
uygulanabilir olacak şekilde hazırlanacak ve uygulanacaktır. Kanuna göre, teknik 
düzenlemenin insan sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümlerine uygun ürün, aksi 
ispatlanana kadar güvenli kabul edilecektir. Bu kanunla birlikte, standartların 
belirlenmesine Ticaret Bakanlığı’na AB teknik mevzuatını gözetme yükümlülüğü 
yüklenmiştir. Kanun bu haliyle Gümrük Birliği Anlaşmasını pekiştirici niteliktedir. 



 
 
 

Kanunun getirdiği en önemli düzenlemelerden biri, ürünün bir kişiye veya bir 
mala zarar vermesi halinde bu ürünün imalatçısı veya ithalatçısının zararı gidermekle 
yükümlü olmasıdır. Bu hüküm, özellikle tüketici hakları bakımından elzemdir. Bu 
kanunda kayıt dışı üretimin önüne geçmek ve güvenli ürün dolaşımını sağlamak 
amacıyla ‘’izlenebilirlik mekanizması’’ öngörülmektedir. Buna göre, imalatçıdan 
satıcıya kadar bütün iktisadi işletmecilere ürünü kimden aldığını ve mümkün olduğu 
hallerde, kime sattığını beyan zorunluluğu getirilerek, güvensiz ürünün asıl 
sorumlusunun bulunması sağlanacaktır. Özellikle AB ülkeleri ile ticaret yapan 
şirketlerin 7223 sayılı kanunla ilgili düzenlemelere uyum sağlamaları hayati derecede 
önem arz etmektedir. Aksi takdirde, piyasaya sürdükleri ürünleri geri çağırma, zarar 
görene tazminat ödeme ve ilaveten 7223 sayılı kanunla getirilen idari para cezalarına 
maruz almaları kaçınılmazdır. Kanuna göre, ürünün bir kişiye veya bir mala zarar 
vermesi halinde imalatçının veya ithalatçının sorumlu tutulabilmesi için zarar görenin 
kusuru ispat etmesi zorunlu olmamakla birlikte, zararın ve nedensellik bağının 
varlığını ispat etmesi yeterlidir. Kanuna göre ürünün sebep olduğu zarardan, birden 
fazla imalatçı veya ithalatçının sorumlu olması halinde, bunlar müteselsilen sorumlu 
tutulacaktır. İmalatçı veya ithalatçıyı üründen kaynaklanan tazminat 
sorumluluğundan kurtaran ya da bu sorumluluğu azaltan sözleşmelerin ilgili 
maddeleri hükümsüz olacaktır. Ürünün sebep olduğu zarar nedeniyle ödenecek 
maddi ve manevi tazminat miktarının belirlenmesinde esasen genel hükümler 
uygulanacaktır. Genel hükümlerden farklı olarak, 7223 sayılı kanuna göre tazminat 
talebi için zamanaşımı süresi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü 
öğrendiği tarihten itibaren 3 yıl ve her halde zararın doğduğu tarihten itibaren 10 yıl 
olacaktır. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesiyle, ürünün piyasaya arz edilebilmesi, piyasada 
bulundurulabilmesi veya hizmete sunulabilmesi için teknik düzenlemede, bu ürüne 
ilişkin öngörülen zorunlu uygunluk değerlendirme işlemlerinin tamamlanması ve 
olumlu sonuçlanması gerekecektir. Uygunluk işaretleri, sadece teknik düzenlemelerin 
bu işaretlerin konulmasını öngördüğü ürünlerde kullanılabilecektir. Belli durumlarda 
veya belli kişiler bakımından risk taşıyabilecek ürünler, riskler hakkında uygun, açık 
ve kolayca anlaşılabilir, Türkçe uyarılarla işaretlenecektir. Yeni kanun sadece önleyici 
tedbirleri öngörmemektedir. Kanunun yürürlüğe girmesiyle, ciddi risk taşıyan 
ürünlerin piyasaya arzının ivedilikle durdurulması, piyasada bulundurulmasının 
önlenmesi, piyasadan çekilmesi ve geri çağrılması, dağıtıcıların bu kararlardan 



 
 
 
haberdar olmaları ve kararlara uymalarını sağlamak amacıyla gerekli tedbirler 
alınacaktır.  

Yeni kanun, e-ticaretle ilgili de önemli düzenlemeler getirmiştir. Düzenlemeye 
göre, piyasaya arz edilen veya piyasada bulundurulan uygun olmayan bir ürünün 
internet üzerinden tanıtım ve satışının yapılması halinde, yetkili kuruluş (ürünlere 
ilişkin teknik düzenlemeleri hazırlayan, yürüten veya ürünleri denetleyen kamu 
kuruluşu) aracı hizmet sağlayıcıya içeriğin çıkarılması için internet sayfalarındaki 
iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklarla elde edilen bilgiler 
üzerinden elektronik posta veya diğer iletişim araçlarıyla bildirimde bulunacaktır. 
Böylelikle e-ticarette de ürün güvenliğinin sağlanması için tedbirler alınacaktır. Söz 
konusu içeriğin 24 saat içerisinde aracı hizmet sağlayıcı tarafından çıkarılmaması 
halinde yetkili kuruluş uygun olmayan ürüne ilişkin içeriğe erişimin engellenmesine 
karar verecek ve bu kararı uygulanmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna 
bildirecektir. Bu kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte e-ticaret kapsama alınmak 
suretiyle, uygunsuz/güvensiz ürünün satışına aracılık eden internet, radyo veya 
televizyon firmalarına da müeyyide uygulanabilecektir. 

7223 sayılı kanunla getirilen önemli yeniliklerden biri de kanuna göre alınan 
diğer önlemlerin riskin ortadan kaldırılmasında yetersiz kalması durumunda, 
işletmeci kendiliğinden veya yetkili kuruluşun talebi üzerine ürünü geri çağıracak 
olmasıdır. İşletmeci geri çağırma önlemini, riskli ürünlere yönelik duyuruda 
bulunması gerekenlere, ürünün teslim alınacağı veya onarılacağı adres ve irtibat 
noktaları ile nihai kullanıcıya sunulan teklif ve seçenekleri de ekleyerek duyuracaktır. 
Yeni düzenlemeye göre, iktisadi işletmeci ürünü teslim eden nihai kullanıcıya "ürünün 
geri çağrılmasına yol açan sorunun giderilmesi", "ürünün teslim tarihindeki perakende satış 
değerinin ödenmesi" veya "ürünün, teknik düzenlemesine uygun, güvenli, eş değer bir ürünle 
değiştirilmesi" seçeneklerinden en az birini sunacaktır. İlaveten, ürünün geri 
çağrılmasıyla ilgili tüm masraflar ürünü geri çağıran işletmeci tarafından 
üstlenilecektir. İktisadi işletmeci, nihai kullanıcıya ek bir maliyet yüklemeden ürünü 
zamanında ve kolaylıkla teslim edebilmesi için gerekli koşulları sağlamak 
durumundadır. 

Kanuna göre, teknik düzenlemelerin veya genel ürün güvenliği mevzuatının 
ürün güvenliğine ilişkin hükümlerine aykırı hareket edenlere 50 bin liradan 500 bin 
liraya kadar, ürün güvenliği dışındaki hükümlere aykırı hareket edenlere 20 bin 
liradan 200 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacaktır.  



 
 
 

Ticaret Bakanlığı, 7223 sayılı kanunun yürürlüğe gireceği süre zarfında, Ürün 
4703 sayılı kanunun uygulama mevzuatının 7223 sayılı kanun ve AB mevzuatındaki 
yenilikler çerçevesinde güncellenmesi, ihtiyaç duyulan yeni uygulama mevzuatının 
hazırlanması konusunda çalışmalar yürütmektedir. 

Kanaatimizce bu yaptırımlarla karşılaşmak istemeyen imalatçı, ithalatçı, dağıtıcı ve 
ticaretin diğer aktörlerinin yapması gerekenler: 

1. 7223 sayılı kanun hakkında hukukçulardan bilgi almak 
2. Üretilen, ihraç edilen, ihraç edilmesi düşünülen veya dağıtılan ürünlerin AB 

teknik mevzuatı standartlarının neresinde olduğunu öğrenmek 
3. Bünyelerinde çalıştırdıkları personellerin 7223 sayılı kanundan ve bu konudaki 

son gelişmelerden haberdar olabilmeleri için hizmet içi eğitimin sağlanması 
 

7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunun ülkemiz için hayırlı 
olması dileğiyle… 
 

 


