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Hakkımızda

İstanbul iş hayatının merkezi Levent’te faaliyet gösteren Berker
Berker Hukuk Bürosu, gerek Türkiye’de gerekse yurt dışında ikamet
eden yerli ve yabancı müvekkillerine geniş yelpazede hukuk
hizmetleri sunmaktadır.
Kurucularımızın uzun yıllara dayanan ve farklı alanları kapsayan
mesleki deneyimleri sayesinde Hukuk Büromuzda ticari ve kurumsal
hayatın ihtiyaçları çok iyi bilinmektedir. Bunun sonucu olarak,
hizmet ve danışmanlık aşamasında yalnızca teoriye bağlı
kalınmamakta; ticari ve kurumsal hayatın gerçekleri, şirketlerin
ihtiyaçları dikkate alınmaktadır. Ayrıca, müvekkillerin doğru ve
güncel bilgiye kısa sürede ulaşımı sağlanmakta, çözüm ve sonuç
odaklı danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.
Her zaman için ilk hedefimiz, hizmet verilen konuda ihtilaf
çıkmasını önlemektir. Ancak ihtilafın kaçınılmaz olduğu hallerde de
Hukuk
Büromuz,
dava
ve
tahkim
alanındaki
tecrübesiyle
müvekkillerinin hak ve menfaatlerini hızlı ve faydacı yaklaşımla
korumaktadır.
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Şubat Ayı Gündemi

Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik
18/02/2022 tarihli ve 31754 sayılı Resmi Gazete’de Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik”)
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik”) 01/03/2022 tarihinde yürürlüğe girmek
üzere yayımlanmıştır. Söz konusu Değişiklik hükümleri, Ticaret Bakanı tarafından yürütülecektir.
Değişiklik ile; indirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimden önceki satış fiyatının
tespitinde indirimin uygulandığı tarihten önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın ve
meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallara ilişkin etiketlerde indirim miktarı veya oranı
hesaplanırken ise indirimli fiyattan bir önceki fiyatın esas alınacağı kararlaştırılmıştır.
Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi
01/02/2022 tarihli 31737 sayılı Resmî Gazete’de Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına
Dönüşümün

Desteklenmesi

Hakkında

Tebliğ

(Sayı:

2021/14)’de

(“Tebliğ”)

Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/5) (“Değişiklik”) yayımlanarak 01/02/2022 tarihinde
yürürlüğe girmiştir. Değişiklik hükümleri uyarınca; merkez Bankası, bankanın mevduat hesabına
uygulayacağı azami faiz oranını belirlemeye yetkili kılınmıştır.
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Şubat Ayı Dikkat Çeken

Yargıtay Kararları
Yargıtay 3. HD 2021/6312 E. 2021/11810 K. RG Sayı: 31741 05/02/2022
''Somut olayda, İİK’nun 67. maddesine göre açılan itirazın iptali davasında mahkemece,
öncelikle davalının itirazında belirttiği icra dairesinin yetkisinin araştırılması ve şayet icra
dairesinin yetkisine ilişkin itiraz yerinde değil ise esasa ilişkin itirazın incelenmesine
geçilerek hüküm kurulması gerekirken yetki itirazı yönünden değerlendirilme yapılmaksızın
hüküm kurulması doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir. O halde mahkemece, itirazın
iptali davasında öncelikle yetki itirazı yönünden değerlendirilme yapılıp karar verilmesi
gerektiği anlaşıldığından Adalet Bakanlığının bu yöne ilişen kanun yararına bozma talebinin
kabulü gerekmiştir.''
Yargıtay 3. HD 2021/ 6629 E. 2021/12245 K. RG Sayı: 31753 17/02/2022
" ... Belediyesinden hiçbir hak ve alacağının kalmadığının kayıt altına alındığı
anlaşılmaktadır. Bu haliyle davacının talebine uygun yapılan ödemenin ve ödeme sonrası
yapılan ibranamenin borcu sona erdiren hukuksal olguları içerdiği sonucuna varılmaktadır.
Davacı, ödemenin ve düzenlenen ibranamenin irade fesadı ve baskı ile yapıldığına ilişkin
iddiasını da ispatlayabilmiş değildir. Hal böyle olunca davanın reddine karar verilmesi
gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile davanın kabulüne dair karar verilmiş olması usul ve
kanuna aykırı olduğundan, Adalet Bakanlığının yerinde görülen kanun yararına temyiz
talebinin kabulü gerekmiştir. "
Yargıtay 3. HD 2021/4510 E. 2021/9135 K. RG Sayı: 31762 26/02/2022
"Davacı, takip talebinde ve ödeme emrinde, yargılama aşamasında ibraz ettiği yazılı kira
sözleşmesine ait unsurlardan bahsetmiştir. Bu durumda takipte yazılı kira sözleşmesine
dayanıldığı açıktır. Mahkemece; sözleşme hükümleri değerlendirilerek işin esasının
incelenmesi ve hasıl olacak sonuca göre uyuşmazlığın esası hakkında bir karar verilmesi
gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile davanın reddine karar verilmiş olması doğru
görülmediğinden, Adalet Bakanlığının yerinde görülen kanun yararına temyiz talebinin
kabulü gerekir. Açıklanan nedenlerle Adalet Bakanlığının kanun yararına temyiz talebinin
kabulü ile HMK'nın ilgili maddesinin ikinci fıkrası uyarınca kararın sonuca etkili olmamak
üzere kanun yararına bozulmasına karar verilmiştir.''
Şubat Ayı Yargıtay Kararları hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
berkerberker.com

info@berkerberker.com

Sayfa 5

Tüketici Hukuku

TİCARİ REKLAM ve HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

01/02/2022 tarihli ve 31737 sayılı Resmi Gazete’de, Ticari Reklam Ve Haksız Ticari Uygulamalar
Yönetmeliğinde (“Yönetmelik”) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik”) 01/03/2022
tarihinde yürürlüğe girmek üzere yayımlanmıştır.
Değişiklik hükümleri, Ticaret Bakanı tarafından yürütülecektir.
I-) Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar
Değişikliğin 2. maddesi uyarınca,
Bir mal veya hizmete ilişkin olarak tüketicinin satın alma davranışı ve diğer kişisel verileri
analiz edilerek sunulan fiyatın kişiselleştirilmiş fiyat olduğu kabul edilecektir.
Tüketiciye bu şekilde bir fiyat sunulması durumunda, bu hususa ilişkin bilgi ile o mal veya
hizmet ile ilgili olarak satıcı veya sağlayıcı tarafından belirlenen güncel satış fiyatına ve
kişiselleştirilmiş fiyata aynı alanda yer verilecektir.
II-) İndirimli Satış Reklamları
Değişikliğin 3. maddesi uyarınca,
Bir mal veya hizmete ilişkin indirim yapıldığını gösteren yazılı, sesli veya görsel herhangi bir
ibarenin yer aldığı reklamlarda; indirimden önceki fiyat, indirimli satışın başlangıç ve bitiş
tarihleri ile indirimli olarak satışa sunulan mal veya hizmetin miktarı sınırlı ise bu
miktarın açık ve anlaşılır bir biçimde belirtilmesi zorunlu kılınmıştır.
Bir mal veya hizmetin indirimden önceki satış fiyatının tespitinde indirimin uygulandığı
tarihten önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınacaktır.
Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallara ilişkin reklamlarda indirimin miktarı veya oranı
hesaplanırken, indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacaktır.
Bu hususlara ilişkin ispat külfetinin reklam verene ait olacağı ifade edilmiştir.
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III-) Finansal Hizmetlere İlişkin Reklamlar
Değişikliğin 4. maddesi uyarınca,
Bir mal veya hizmetin bağlı kredi ile satışa sunulduğunun belirtildiği reklamlarda,
kredinin vadesine,
faiz oranına,
tüketiciye toplam maliyetinin aylık ve yıllık yüzde değerine,
geri ödeme koşullarına
reklamın yayınlandığı alanda ya da bir bağlantı veya uyarı işareti ile tüketicilerin yönlendirilerek
ayrıntılı bilgi alabileceği bir internet sitesinde veya açılır ekranda yer verilmek zorundadır
IV-) Reklama İlişkin Özel Düzenlemesi Bulunan Hizmetler
Değişikliğin 5. Maddesi uyarınca,
İlaçlar,
beşeri tıbbi ürünler,
tıbbi cihazlar,
sağlık hizmetleri,
gıdalar,
takviye edici gıdalar,
kozmetik ve temizlik ürünleri,
biyosidal ürünler,
tütün mamulleri ve alkollü içkilerin reklamları
ilgili mevzuatında yer alan reklam ve tanıtımla ilgili diğer hükümlere de uygun olacaktır.
V-) Haksız Ticari Uygulamalar
Değişikliğin 6. Maddesi uyarınca,
İnternet ortamında satışa sunulan bir mal veya hizmetin;
fiyat,
nitelik,
benzeri hususlarında
karşılaştırma yapılarak sıralama yapılması durumunda, sıralamanın hangi ölçütler dikkate
alınarak oluşturulduğuna ilişkin bilgiye aynı alanda ya da bir bağlantı veya uyarı işareti ile
tüketicilerin yönlendirilerek ayrıntılı bilgi alabileceği açılır ekranda kolayca görünebilecek şekilde
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yer verilecektir.
Reklam veya sponsorluk ve benzeri anlaşmalara dayanılarak gösterilen sıralama sonuçlarında
reklam ibaresine yer verilmesi zorunlu tutulmuştur.
İnternet ortamında, satıcı ve sağlayıcılar ya da bunlar adına mesafeli sözleşme kurulmasına
aracılık eden aracı hizmet sağlayıcıları tarafından, tüketicilerin bir mal veya hizmete ya da satıcı
veya sağlayıcılara ilişkin değerlendirme yapmasına imkân sağlanması durumunda; bu
değerlendirmelerin, sadece ilgili mal veya hizmeti satın alanlar tarafından yapılmasına izin
verileceği kararlaştırılmıştır.
Bu değerlendirmelerin yayınlanmasına ilişkin belirlenen esas ve kurallara değerlendirmelerin
yayınlandığı alanda ya da bir bağlantı veya uyarı işareti ile tüketicilerin yönlendirildiği açılır
ekranda yer verilecektir.
Tüketici değerlendirmeleri, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra olumlu ya da olumsuz ayrımı
yapılmaksızın en az bir yıl süre ile herhangi bir yönlendirme yapılmadan;
tarih,
değerlendirme notu,
satıcı veya sağlayıcıya göre sıralanma
gibi objektif bir ölçüte göre yayınlanacaktır.
Belirlenen

esas

ve

kurallar

çerçevesinde

yayınlanmasına

izin

verilmeyen

tüketici

değerlendirmelerine ilişkin hususlar değerlendirmeyi yapan tüketiciye derhal bildirilecektir.
İlgili mevzuatına aykırı sağlık beyanı içeren tüketici değerlendirmeleri yayınlanamayacaktır.
Değerlendirme yapılan mal veya hizmet ile ilgili yaşanan tüketici mağduriyetinin satıcı veya
sağlayıcı tarafından giderildiğinin tüketici ya da satıcı veya sağlayıcı tarafından bildirilmesi halinde
bu durum, gerekli doğrulama yapıldıktan sonra ilk değerlendirmeyle aynı yerde gecikmesizin
yayınlanacaktır.
Bir mal veya hizmetin satışını artırmak amacıyla doğru olmayan değerlendirmelerin yapılmasına
ya da mal veya hizmeti onaylayan ifadelerin kullanılmasına yönelik gerçek veya tüzel kişiyle
anlaşma yapılamayacak ya da hizmet satın alınamayacaktır.
Esas faaliyet alanı internet ortamında bir mal veya hizmete ya da o mal veya hizmetin satıcı veya
sağlayıcılarına ilişkin değerlendirme niteliğindeki tüketici şikâyetlerinin yayınlanmasına imkân
sağlamak olan şikâyet platformları tarafından, hakkında değerlendirme yapılan satıcı veya
sağlayıcılara, değerlendirmenin yayınlanmasından önce açıklama yapma veya cevap verme
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hakkını kullanabilmeleri için en az 72 saat süre tanınacaktır.
Değerlendirmeler, bu süre dolmadan önce veya gerçeği yansıtmadığının anlaşılması halinde
yayınlanmayacaktır.
Değerlendirmeye ilişkin açıklama yapma ve cevap verme hakkını kullanacak olan satıcı veya
sağlayıcılara platforma üyelik, ücret alma ve benzeri uygulamalara bağlı olmaksızın etkin bir
iletişim yöntemi sağlanacaktır.
VI-) Çeşitli ve Son Hükümler
Değişikliğin 7. maddesi uyarınca,
Reklam Kurulu tarafından ticari reklam ve haksız ticari uygulamalara karşı tüketiciyi korumaya
yönelik kılavuzlar hazırlanacak ve Ticaret Bakanlığının internet sitesinde yayınlanacaktır.
Yayınlanan kılavuz hükümleri, bu Yönetmelik ile birlikte uygulanacaktır.
Değişikliğin 9. maddesi uyarınca,
Satın alma sürecini otomatikleştiren bir yazılım kullanmak suretiyle spor, tiyatro, söyleşi gibi
etkinlik biletlerini, belirlenen limitlerin dışında satın alarak tüketicilere yeniden veya daha
yüksek fiyatla satışa sunmak
İnternet ortamında bir mal veya hizmete ilişkin yönlendirici ara yüz tasarımları, seçenekler ya
da ifadeler gibi araçlarla tüketicilerin karar verme veya seçim yapma iradesini olumsuz
etkileyen ya da normal şartlar altında vereceği kararda satıcı veya sağlayıcı lehine
değişikliklere yol açmayı hedefleyen yöntemler kullanmak
aldatıcı ticari uygulamalar arasında gösterilmiştir.
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Ekonomi

MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARININ KUR ARTIŞLARINA KARŞI

DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

24/02/2022 tarihli ve 31760 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevduat ve Katılma Hesaplarının
Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Karar (“Karar"), 21/12/2021 tarihinden geçerli
olmak üzere yürürlüğe girmiştir.
I-) Amaç ve Kapsam
Karar’ın 1. maddesi uyarınca Karar’ın amacı,
4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un geçici
35. maddesi çerçevesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 3. maddesinde tanımlanan
mevduat ve katılım bankaları ile yararlanıcılara aktarılmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı
tarafından T.C. Merkez Bankası aracılığıyla sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasları
düzenlemek
olarak belirlenmiştir.
II-) Tanımlar
Karar’ın Tanımlar’a ilişkin 3. maddesi uyarınca,
Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,
Banka: 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 3. maddesinde tanımlanan mevduat ve katılım
bankalarını,
Destek: Karar kapsamında Bakanlıkça kur korumalı hesaplara 4749 sayılı Kanun’un geçici 35.
maddesi gereğince sağlanan desteği,
Destek Hesabı: Bakanlığın bu Karar kapsamında sağlayacağı destekler için T.C. Merkez
Bankası nezdinden açılan T.C. Merkez Bankası adına açılan hesap ya da hesapları,
Kur Korumalı Hesap (KKH): Bankalar nezdinde açılan ve destek sağlanan Türk Lirası mevduat
ve katılma hesabını,
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TCMB: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasını,
Vade Başı Kuru: Türk Lirası mevduat ya da katılma hesabının açıldığı gün uygulanacak ve 10.
maddenin 2. fıkrasında bahsi geçen uygulama talimatı ile belirlenecek kuru,
Vade Sonu Kuru: Türk Lirası mevduat ya da katılma hesabının vadesinde uygulanacak ve 10.
maddenin 2. fıkrasında bahsi geçen uygulama talimatı ile belirlenecek kuru,
Yararlanıcı: Destekten faydalanan yurt içi yerleşik gerçek kişileri,
Yurt İçi Yerleşik Gerçek Kişi: Yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk
vatandaşları dahil Türkiye’de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek kişileri
ifade etmektedir.
III-) Kur Korumalı Hesapları
Karar’ın 4. maddesi uyarınca,
Yararlanıcıların, Karar kapsamındaki destekten faydalanabilmeleri için açtıracakları KHH’lerin,
Türk Lirası cinsinden olması,
90 günden kısa ve 370 günden uzun olmamak üzere açılan KHH’lerin vadelerinin 10.
maddenin 2. fıkrası kapsamında düzenlenmesi öngörülen uygulama talimatına uygun şekilde
olması,
Vade başı / vade sonu kuru olarak Karar’ın 3. maddesinde tanımlanan kurların kullanılması,
21/12/2021 ile 31/12/2022 tarihleri arasında açılması
gerekmektedir.
IV-) Hazine Desteğinin Kullandırılmasında Uygulanacak Faiz ve Kar Payı Oranları
Karar’ın 5. maddesi uyarınca,
Mevduat bankalarının KKH’lere uygulayacağı asgari faiz oranının, TCMB tarafından belirlenen
bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamayacağı,
Asgari faiz oranının, 4. maddede belirtilen vadelere göre ve bir hafta vadeli repo ihale faiz
oranının altında olmamak kaydıyla, 10. madde kapsamında TCMB tarafından çıkarılacak
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uygulama talimatıyla yeniden belirlenebileceği,
Mevduat bankalarının KKH’lere uygulayacağı azami faiz oranının, asgari faiz oranının en fazla
300 baz puan üstünde olacak şekilde uygulama talimatıyla belirleneceği,
Katılım bankalarında açılacak KKH’lerden sağlanan getirinin TCMB’nin katılım bankaları ile
açık piyasa işlemleri kapsamında yaptığı bir hafta vadeli geri satım vaadi ile alım işlemlerinde
oluşan maliyetten düşük olması halinde aradaki farkı katılım bankalarının karşılayabileceği;
karşılanmayan kısım için destek sağlanmayacağı
ifade edilmiştir.
V-) Vade Sonunda Ödemenin Yapılması
Karar’ın 6. maddesi uyarınca,
Vade sonunda Türk Lirası mevduat sahibine anapara ile faiz, Türk Lirası katılma hesabı
sahibine ise katılma hesabı bakiyesi banka tarafından aynı gün ödenecektir.
Vade sonu kurunun, vade başı kurundan düşük olması durumunda TCMB tarafından kur
farkı ödemesi yapılmayacaktır.
Vade sonu kurunun vade başı kurundan yüksek olması ve kur farkı üzerinden hesaplanan
tutarın banka tarafından ödenecek faiz veya kar payından yüksek olması durumunda, kur
farkı üzerinden hesaplanan tutardan faiz veya kar payı tutarı düşülerek hesaplanan tutar
banka tarafından TCMB’ye bildirilecektir. TCMB bu tutarı mevduat veya katılma hesabı
sahibine ödenmek üzere destek hesabından ilgili bankaya aktaracaktır.
Vade sonu kurunun, vade başı kurundan yüksek olması ve kur farkı üzerinden hesaplanan
tutarın banka tarafından ödenecek faiz veya kar payına eşit veya düşük olması durumunda,
TCMB tarafından kur farkı ödemesi yapılmayacaktır.
VI-) Hesabın Vadeden Önce Kapatılması
Karar’ın 7. maddesi uyarınca,
KKH’nin vadeden önce kapatılması halinde;
Hesabın kapatıldığı tarihteki kurun, vade başı kurundan yüksek olması durumunda TCMB
tarafından kur farkına ilişkin ödeme yapılmayacağı,
Hesabın kapatıldığı tarihteki kurun, vade başı kurundan düşük olması durumunda; hesabın
vadeden önce kapatıldığı tarihteki kur üzerinden hesap bakiyesinin güncelleneceği; oluşan
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farkın banka tarafından destek hesabına sonraki iş günü aktarılacağı; aktarımın aynı gün
yapılmaması durumunda ise aktarılacak tutarlara Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanun’un 51. maddesine göre hesaplanacak gecikme zammının uygulanacağı
kararlaştırılmıştır.
VII-) Destek Hesabına İlişkin Hükümler
Karar’ın 8. maddesi uyarınca,
Bakanlığın, bu Karar kapsamında sağlayacağı desteğe ilişkin nakit tutarları destek hesabına
aktaracağı,
TCMB’nin, destek hesabını ayrı bir hesapta takip edeceği ve bu Karar kapsamında yapacağı
ödemeleri münhasıran destek hesabından yapacağı,
TCMB’nin, destek hesabındaki bakiyeyi bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında
olmamak kaydıyla nemalandırmakla yükümlü olduğu,
TCMB tarafından aktarılacak desteğin hak sahipliğinin tespiti ile desteğin doğru ve tam
hesaplanmasından, Türk Lirası vadeli mevduat ve Türk Lirası katılma hesaplarının açıldığı
bankanın sorumlu olduğu,
ifade edilmiştir.
VIII-) İzleme ve Denetim
Karar’ın 9. maddesine göre,
TCMB ve bankalar, Karar kapsamında talep edilecek her türlü bilgi ve belgeyi Bakanlığa
vermekle yükümlü tutulmuştur.
Bakanlık, Karar kapsamındaki denetimi periyodik olarak ve ihtiyaç duyulan hallerde Hazine
Kontrolörleri Kurulu eliyle yaptıracak; ihtiyaç duyulduğu takdirde ise denetimi TCMB veya
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan talep edebilecektir.
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Ekonomi

TİCARET BAKANLIĞI PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ

09/02/2022 tarihli ve 31745 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticaret Bakanlığı Piyasa
Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği ("Yönetmelik"), 09/02/2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
I-) Amaç
Yönetmeliğin 1. maddesi uyarınca,
Yönetmeliğin amacı Ticaret Bakanlığının sorumluluğunda bulunan tüketici ürünlerinin güvenli
ve ilgili teknik düzenlemelere uygun olmasını sağlamak üzere yürütülecek piyasa gözetimi ve
denetimi faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek
olarak ifade edilmiştir.
II-) Tanımlar
Yönetmeliğin Tanımlar'a ilişkin 4. maddesi uyarınca,
Aracı hizmet sağlayıcı: Başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret
ortamını sağlayan gerçek veya tüzel kişiyi,
Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
Bölge müdürlüğü: Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğünü,
Bölge müdürü: Gümrük ve dış ticaret bölge müdürünü,
Dağıtıcı: Ürünü tedarik zincirinde yer alarak piyasada bulunduran, imalatçı veya ithalatçı
dışındaki gerçek veya tüzel kişiyi,
Denetmen: Ticaret denetmeni ve ticaret denetmen yardımcısını,
Duyusal inceleme: Ürünün herhangi bir test veya muayene işlemine tabi tutulmasından önce,
denetmenin duyularını veya basit ve yaygın olarak kullanımda olan ölçme araçlarını kullanarak
yapılan incelemeyi,
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Düzeltici önlem: Bir uygunsuzluğu ortadan kaldırmak amacıyla, Bakanlığın talebi doğrultusunda
veya kendiliğinden iktisadi işletmecinin gerçekleştirdiği faaliyeti,
Genel Müdürlük: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünü,
İktisadi işletmeci: İmalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı, dağıtıcı veya ilgili teknik düzenleme
kapsamında ürünlerin imalatına, piyasada bulundurulmasına veya hizmete sunulmasına ilişkin
sorumluluğu olan diğer gerçek veya tüzel kişileri,
İmalatçı: Ürünü imal ederek veya ürünün tasarımını veya imalatını yaptırarak kendi isim veya
ticari markası ile piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişiyi,
İthalatçı: Ürünü ithal ederek piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişiyi,
Kanun: 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununu,
Numune alma etiketi: Test veya muayene için alınan numunelere iliştirilen veya yapıştırılan
numuneye ait bilgileri, tarafların isim, unvan ve imzalarını taşıyan belgeyi,
Risk değerlendirme komisyonu: Risk değerlendirmesi sonucunda ürünün uygun olup
olmadığını ve uygulanacak idari yaptırımı belirlemek amacıyla oluşturulan komisyonu,
Şahit numune: Test, muayene veya belgelendirme kuruluşuna gönderilmek üzere alınan
numunenin zayi olması veya test sonuçlarına yönelik herhangi bir itiraz olması durumunda
başvurulmak üzere alınan numuneyi,
Teknik düzenleme: İdari hükümler de dâhil olmak üzere, ürünün niteliğini, işleme veya üretim
yöntemlerini veya bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme veya
uygunluk değerlendirme işlemlerini tek tek veya birkaçını ele alarak belirleyen uyulması zorunlu
mevzuatı,
Uygunsuzluk: Ürünün ilgili teknik düzenlemeye veya genel ürün güvenliği mevzuatına uygun
olmama halini,
Yetkili temsilci: İmalatçının Kanun ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki bazı yükümlülüklerini
onun adına yerine getirmek üzere imalatçı tarafından yazılı şekilde görevlendirilen Türkiye’de
yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,
ifade etmektedir.
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III-) Genel Esaslar
Yönetmeliğin 5. maddesi uyarınca,
Bakanlığın;
sorumlu olduğu ürünlere ilişkin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini denetmenler
aracılığıyla yürüteceği,
denetim sonuçlarına göre gerekli önlemleri alacağı,
Kanunda belirtilen yükümlülükler kapsamında ilgili iktisadi işletmeciye idari yaptırım
uygulayacağı
belirtilmiştir.
Bakanlık, alınacak önlem ve uygulanacak idari yaptırımlar konusunda orantılılık ilkesine uygun
hareket edecek; alınacak tedbirlerin, önlenmesi amaçlanan tehlikenin boyutu, niteliği ve
gerçekleşme olasılığı ile orantılı olmasını sağlayacaktır.
Satış veya kiralama amacıyla yazılı basın, radyo, televizyon, internet ve benzeri iletişim
araçlarında reklam ve ilanları yer alan ürünler piyasaya arz edilmiş kabul edilecektir.
Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri, ürüne ait bilgi ve belgelerin ilgili mevzuat çerçevesinde
incelenmesi, duyusal inceleme yapılması, gerektiğinde numune alınması, yerinde muayene veya
test yapılması veya iktisadi işletmecinin ilgili mevzuat ve teknik düzenlemeler hakkında
bilgilendirilmesi suretiyle gerçekleştirilebilecektir.
Denetim sonunda üründe bir uygunsuzluk tespit edilmemesi, iktisadi işletmecinin Kanun
kapsamındaki ürüne yönelik sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.
IV-) Denetime İlişkin Esaslar
Yönetmeliğin 5. maddesi uyarınca,
Denetimler, ürünlere ve bu ürünlerin muhtemel kullanıcılarına ilişkin risk esaslı bir yaklaşımla
Genel Müdürlük tarafından belirlenen denetim planı uyarınca bölge müdürlüğü tarafından
yürütülecektir.
Denetimler, durumun gereklerine göre,
Teknik düzenlemenin öngördüğü işaretler veya belgeler üzerinden inceleme,
İlgili teknik düzenlemenin bulunmadığı hallerde, Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği
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çerçevesinde yapılan inceleme,
Duyusal inceleme,
Test veya muayene,
İlgili mevzuat ve teknik düzenlemeler hakkında bilgilendirme,
hususlardan bir veya birkaçını kapsayacak şekilde yapılacaktır.
V-) Test veya Muayene Sonrasında Yapılacak İşlemler
Yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca;
Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda ürünün uygun olduğunun tespit edilmesi
durumunda,
Test veya muayene giderleri ve bunlara ilişkin diğer giderler Bakanlıkça karşılanacak,
Numunelerin özelliğini kaybetmemesi halinde, yapılan test veya muayene sonucu bölge
müdürlüğü tarafından iktisadi işletmeciye yazılı olarak bildirilecektir.
Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda ürünün uygunsuz olduğunun tespit edilmesi
durumunda,
Test veya muayene giderleri ve bunlara ilişkin diğer giderler iktisadi işletmeci tarafından
karşılanacak,
Bakanlıkça yapılan masraflar, ilgili iktisadi işletmeciye genel hükümlere göre rücu edilecektir.
VI-) İdari Yaptırımların Uygulanması
Yönetmeliğin 11. maddesi uyarınca,
Ürünün risk taşıdığı veya ilgili teknik düzenlemelere veya Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliğine
aykırılık teşkil ettiği kanaatiyle, ürünün ciddi risk taşıdığı durumlar hariç olmak üzere, savunma
yapılabilmesi için ilgili iktisadi işletmeciye 10 iş günü süre verilecektir.
İktisadi işletmecinin savunması dikkate alınarak risk değerlendirme komisyonu tarafından
ürünün uygunluğu değerlendirilecektir. Komisyon tarafından ürünün uygunsuzluğuna karar
verilmesi halinde belirlenen idari yaptırımlar bölge müdürlüğü tarafından uygulanacaktır.
Bölge müdürlüğü alınan kararı, dayandığı gerekçeleri, varsa çözüm önerilerini, yasal itiraz
yollarını ve süre sınırlarını da belirterek iktisadi işletmeciye tebliğ edecektir.
Tebligatta düzeltici önlem planını sunabilmesi için iktisadi işletmeciye 15 iş günü süre
verilecektir.
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İktisadi işletmeci tarafından sunulan düzeltici önlem planına ilişkin olarak,
Plan gerektiğinde değişiklik yapılarak bölge müdürlüğü tarafından onaylanacak ve
uygunsuzluğun ortadan kaldırılması için iktisadi işletmeciye tebliğ edildiği tarihten itibaren
geçerli olmak üzere uygunsuzluğun niteliği, ürünün özelliği ve piyasadaki yaygınlığı
değerlendirilerek 6 ayı geçmemek üzere süre verilecektir.
Verilen süre sonunda uygunsuzluğun mücbir sebeplerin varlığı nedeniyle giderilemediğinin
kanıtlanması halinde 6 ayı geçmemek üzere ek süre verilecektir.
Risk değerlendirme komisyonu tarafından belirlenen ve iktisadi işletmeci tarafından yerine
getirilecek düzeltici önlemler;
İlgili teknik düzenlemede belirtilen şekilde uygunsuzluğu ortadan kaldırmak da dahil olmak
üzere, ürünün uygun hale getirilmesini veya ürünün bir risk oluşturmamasını sağlamak,
Ürünün piyasada bulunmasını önlemek,
Ürünü derhal piyasadan çekmek veya geri çağırmak ve kamuoyunu riske karşı uyarmak,
Ürünün imhasına ilişkin tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ürünü imha
etmek veya kullanılamaz hale getirmek,
Ürünün taşıyabileceği risklere ilişkin ürüne uygun, açık, kolayca anlaşılabilir Türkçe uyarılar
eklemek,
Ürünün piyasada bulunabilmesi için önkoşul koymak,
Ürüne ilişkin Türkçe uyarıların yayımlanması da dâhil olmak üzere, risk altındaki tüketicileri
derhal ve uygun bir biçimde uyarmak,
faaliyetlerini içerebilir.
VII-) İdari Yaptırımların Uygulanmasına İlişkin Diğer Hükümler
Yönetmeliğin 12. maddesi uyarınca,
İktisadi işletmecinin gerekli önlemleri almaması, zamanında almaması veya aldığı önlemlerin
eksik veya yetersiz olması veya iktisadi işletmecinin tespit edilememesi halinde bölge müdürlüğü;
Ürünün piyasaya arzının durdurulması, piyasada bulundurulmasının önlenmesi, piyasadan
çekilmesi, geri çağrılması, reklam ve teşhirinin durdurulması,
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Dağıtıcıların önlemlerden haberdar olmaları ve önlemlere uymalarını sağlamak amacı ile
gerekli tedbirlerin alınması,
Ürünün taşıdığı riskler hakkında tüketicilerin uyarılması,
Ürünlerin uygun koşullarda imhası veya kullanılamaz hale getirilmesi
önlemlerinden uygun ve gerekli olanları orantılılık ilkesine riayet ederek alır.
VIII-) Ürünün Piyasaya Arzının ve Piyasada Bulundurulmasının Geçici Olarak Durdurulması
Yönetmeliğin 13. maddesi uyarınca,
Bölge müdürlüğü, bir ürünün ciddi risk taşıdığına dair belirtilerin bulunması halinde, ürünün
kontrolü yapılıncaya kadar piyasaya arzının ve piyasada bulundurulmasının geçici olarak
durdurulması kararını Genel Müdürlüğe bildirim yaparak alabilecektir. Bu karar iktisadi işletmeciye
derhal tebliğ edilecektir. Üründen kaynaklanabilecek muhtemel risklerin önlenmesi amacıyla
iktisadi

işletmeci,

dağıtıcıları

durumdan

haberdar

edecek

ve

risk

altındaki

grupları

bilgilendirecektir.
İktisadi işletmeci Bölge müdürlüğünün talebi üzerine;
İlgili teknik düzenleme kapsamında, ürünün uygunluk değerlendirmesinin yapılması amacıyla
bir uygunluk değerlendirme kuruluşuna başvurulduğu durumlarda, bu kuruluşlara sunulan
belgelerin kopyalarını,
Üretim yerlerinin ve depolarının adreslerini,
Tasarım, üretim ve dağıtıma ilişkin detaylı bilgileri,
Bölge müdürlüğünce gerekli görülecek diğer bilgi ve belgeleri,
iletmekle yükümlü tutulmuştur.
IX-) Ürünün Geri Çağrılması
Yönetmeliğin 15. maddesi uyarınca,
Alınan diğer önlemlerin riskin ortadan kaldırılmasında yetersiz kalması durumunda iktisadi
işletmeci, kendiliğinden veya bölge müdürlüğünün talebi üzerine ürünü geri çağıracaktır.
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İktisadi işletmeci ürünü teslim edenlere;
Ürünün geri çağrılmasına yol açan sorunun giderilmesi,
Ürünün teslim tarihindeki perakende satış değerinin ödenmesi,
Ürünün, teknik düzenlemesine uygun, güvenli ve eş değer bir ürünle değiştirilmesi,
seçeneklerinden en az birini sunmak zorundadır.
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