
GENEL ÜRÜN GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ 
Piyasaya arz edilen, piyasada bulundurulan veya tedarik edilen ve tüketicinin 

kullanımına hazır edilen, tüketici için amaçlanan veya tüketici için amaçlanmamış olsa 

dahi makul ölçüde öngörülebilir koşullarda tüketici tarafından kullanılabilecek 

ürünlerin güvenli olmasının sağlanması ve bu alanda yetkili kuruluşların görevleri ile 

üreticilerin ve dağıtıcıların yükümlülüklerinin belirleyen Genel Ürün Güvenliği 

Yönetmeliği yayımlanmış olup 12 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

Yönetmelik 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’nun 24’üncü 

maddesinin verdiği yetki kapsamında ve Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan 

ve Türkiye’nin uyumlaştırmakla yükümlü olduğu 2001/95 sayılı Avrupa Birliği (AB) 

Genel Ürün Güvenliği Direktifini uyumlaştırma amacıyla hazırlanmıştır. 

 
YÖNETMELİK İLE; 

• İzlenebilirlik ile imalatçıdan satıcıya kadar tüm aktörlere bir ürünü kimden aldığını ve 

kime sattığını beyan etme zorunluluğu getirilmiştir. Böylelikle uygunsuz ürünün asıl 

sorumlusunun bulunması hedeflenmektedir. İzlenebilirlik ile kayıt dışılığın 

azaltılması da hedeflenmektedir. 

• Geri çağırma zorunlu hale getirilmiştir.  

• E – ticaret de piyasa gözetimi ve denetimi kapsamına alınmıştır.  

• Ürün sorumluluğu tazminatı hayata geçirilmiştir. Uygunsuz bir üründen kaynaklı 

zararlarda firma zarar görene tazminat ödemekle yükümlü kılınmıştır.  

• Kanun ile Türk malı imajını dış pazarlarda daha etkin kılmak üzere düzenleme hayata 

geçirilmiştir. Güvensiz ya da tağşişe konu ürün ihracı yasaklanarak aykırı davranan 

firmalara müeyyide getirilmiştir.  

• Piyasaya arz edilen veya piyasada bulundurulan ürünün bu Yönetmelik hükümlerine 

uygun olmadığı tespit edilerek; yetkili kuruluşun talebi ve uyarısı olmadan 

uygunsuzluğun giderilmesi ve riskin ortadan kaldırılması için ürünün geri çağrılması 

da dâhil olmak üzere gerekli tedbirleri kendiliğinden alan ve uygunsuzluğu tamamen 

gideren üreticiler ve dağıtıcılar için Kanunda düzenlenen idari yaptırımlar 

uygulanmayacaktır. 

 

ÜRETİCİLER; 

• Ancak güvenli ürünleri piyasaya arz edebilecek veya piyasada bulundurabilecektir. 

• Ürünün veya ürünün ambalajının üzerine ürünün model, parti, seri numarası veya 

ayırt edilmesini sağlayacak diğer bilgiler ile kendi isim, kayıtlı ticari unvan veya marka 

bilgisi ile kendisine ulaşılabilecek açık adres bilgilerinin kolayca görülebilir ve 

okunabilir bir şekilde yer almasını sağlayacaktır. 



• Ürünlerin taşıdığı risklerden kaçınmak için, bu ürünlerin piyasaya arzının 

durdurulması, piyasada bulundurulmasının önlenmesi, piyasadan çekilmesi veya 

tüketiciden geri çağırılması önlemi de dahil olmak üzere gerekli önlemleri alacaktır. 

Ürünün geri çağırılması önlemine, diğer önlemlerin riski önlemede yetersiz kaldığı 

durumlarda başvurulacaktır. 

• Üreticiler ve dağıtıcılar sahip oldukları bilgi ve mesleki birikim çerçevesinde, piyasaya 

arz ettikleri veya piyasada bulundurdukları bir ürünün genel güvenlik gerekleri 

açısından tüketicilere yönelik riskler taşıdığını bildikleri veya bilmelerinin gerektiği 

durumlarda, tüketicilere yönelik riskleri önlemek için risk teşkil eden hususlar ile 

alınan düzeltici önlemler ve sonuçları hakkında yetkili kuruluşu ivedilikle ve ayrıntılı 

bir biçimde bilgilendirecektir. 


