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Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği Hakkında 
Hukuki Değerlendirmeler 

Piyasadaki ürünlerin insan sağlığına, can ve mal güvenliğine, hayvan, bitki yaşamına 
ve sağlığına ve çevreye bir tehdit oluşturmaması amacıyla Ticaret Bakanlığına bağlı 
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından çeşitli 
denetim ve gözetim işlemleri yapılması hakkında düzenlemeler içeren “Ticaret 
Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği” (buradan itibaren Yönetmelik 
olarak anılacaktır) 1 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır ve yayımı 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. İkincil bir düzenleme olan Yönetmeliğin yasal 
dayanağını, 29.6.2001 tarihli ve 4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın 
Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun” (buradan itibaren Kanun olarak 
anılacaktır) teşkil etmektedir.  

 

Modern dünyada, gelişmiş ve dış dünya ile iç içe olan hemen tüm ekonomileri 
hâkimiyeti altına almış olan liberalizm ve serbest piyasa ekonomisi ilkelerinin doğal 
bir sonucu olarak çok sayıda ürün, muazzam bir hızla ülkemizin piyasalarına 
girmekte ve satışa sunulmaktadır. Bazı ürünler açısından gümrükten ülkemize giriş 
aşamasında veya yurt içinde üretilen ürünler yönünden üretim aşamasında Devletin 
çeşitli kurum ve kuruluşları tarafından sürdürülen denetim ve gözetim faaliyetleri 
ürün güvenliğini temin1 bağlamında yetersiz kalabilmektedir. Dolayısıyla, 
piyasaların denetim ve gözetimi için ayrıntılı düzenlemeler getiren Yönetmelik ve 
önceden çıkarılmış Kanun ile piyasaya arz edilmiş veya arz edilme aşamasında olan 
ürünlerin teknik düzenlemelere uygunluklarının daha etkin olarak denetlenmesi 
sağlanmıştır.    

 

 
1 Ürün Güvenliği Kanunu hakkındaki incelememize bu linkten ulaşabilirsiniz 
https://drive.google.com/file/d/1y2e0K-Y460tSi5zm7l8AF_9afWs6bYX6/view 

https://drive.google.com/file/d/1y2e0K-Y460tSi5zm7l8AF_9afWs6bYX6/view
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Yönetmeliğin 5. maddesinin 8. fıkrasında bir ürünün üreticisi Türkiye dışında 
faaliyetlerini sürdürmekte ise yetkili temsilcinin ve/veya dağıtıcının muhatap 
alınacağı ve üretici gibi sorumlu tutulacağı belirtilmiştir. Teknik düzenlemelere 
aykırı olduğu belirlenen ürünlerin üreticisinin tespit edilemediği durumlarda eğer 
dağıtıcı 10 gün içinde üreticinin bilgilerini iletmezse üretici olarak kabul edileceğini 
düzenleyen 12. madde hükmü de aynı şekilde aykırılık taşıyan ürünlerin sadece 
üreticilerinin değil aynı zamanda dağıtıcılarının da sorumlu olmasını mümkün 
kılmaktadır. Bu hükümlerden ötürü teknik düzenlemelere aykırı olma ihtimali 
bulunan ürünlerin dağıtıcılığını yapan kişilerin, üretici ile her an iletişim içinde 
olması ve yapılacak dağıtıcılık/temsilcilik/distribütörlük sözleşmelerinde 
Yönetmelikten ve diğer ilgili mevzuat hükümlerinden kaynaklanabilecek hususlara 
yer vermeleri büyük önem arz etmektedir.  

 

Yönetmelik ile teknik düzenlemelere aykırılık taşıyan ve “güvensiz” (bknz. 
Yönetmelik Madde 12) olan ürünler hakkında çeşitli yaptırımlar getirilmiştir. 
Bakanlık yetkilileri tarafından yapılan test, muayene ve incelemeler sonucu teknik 
düzenlemelere aykırılık taşıdığı belirlenen veya güvenli olmayan ürünlerin piyasaya 
arzlarının yasaklanması, piyasadaki ürünlerin toplatılması ve hatta ürünlerin 
bertaraf edilmesi yaptırımları ile Kanunun 12. maddesinde yer alan TL 3.471 ile TL 
199.656 arasında idari para cezası uygulanması öngörülmüştür. Yönetmeliğin 16. 
maddesi uyarınca bu alacakların tahsili 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili 
Kanunu hükümlerine göre yapılacaktır.  
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Üretici ve/veya dağıtıcıların bahsedilen yaptırımlara karşı savunmalarını sunmak 
için tebliğden itibaren 10 günlük süreleri vardır. Güvenli olmadığı tespit edilen 
ürünün kendisi tarafından piyasaya arz edilmediğini veya ürünün güvenli olmaması 
halinin ilgili teknik düzenlemeye uygunluktan kaynaklandığının ispatlanması 
durumunda muhataplar açısından herhangi bir sorumluluk doğmayacaktır. Ayrıca 
Yönetmeliğin 12. maddesinde üreticiye güvensiz olan ürünü güvenli hale 
getirilmesini sağlayacak bir “düzeltici faaliyet planı” sunma imkânı tanınmıştır. 
Bakanlıkça onaylanması gereken bu plan ile 6 ay içinde güvenli hale getirilen 
ürünlerin piyasaya sunulması mümkün kılınmıştır.  

 

Piyasaya sunulan ürünün teknik düzenlemelere aykırı olması gerekçesiyle yukarıda 
sayılan yaptırımlara maruz kalan üretici/dağıtıcıların sahip olduğu yasal başvuru 
yolları unutulmamalıdır. Ticaret Bakanlığınca uygulanacak idari yaptırımlar “idari 
işlem” statüsünde olduğundan Anayasamızın 125. maddesi (İdarenin her türlü eylem 
ve işlemine karşı yargı yolu açıktır.) kapsamında bu yaptırımlara karşı idari yargıya 
başvurmak mümkündür. Eğer işlemlerde herhangi bir hukuka aykırılık mevcut ise 
ilgili yaptırımın iptali için “iptal davası” ve uğranılan zararın tazmini için “tam yargı 
davası” açma imkânları idari işlemin muhatabı tarafından kullanılabilecektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 


