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(Genel)

Ürünlerin piyasaya arz koşullarını, üretici ve dağıtıcıların yükümlülüklerini, uygunluk
değerlendirme kuruluşlarını, onaylanmış kuruluşları, piyasa gözetimi ve denetimini, ürünün
piyasaya arzının yasaklanmasını, toplatılmasını, bertarafını ve bunlarla ilgili olarak yapılacak
bildirimleri kapsayan 4703 Sayılı "Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve
Uygulanmasına Dair Kanun" gereği Bakanlığımız sorumluluk alanındaki yapılan denetimler
esnasında ürünün piyasaya dağıtımında veya nihai arzında faaliyet gösteren işyerlerinde
yapılan denetimlerde uygunsuzluk şüphesi duyulan ürün ile ilgili olarak başlatılan incelemeler
gereği, satıcıdan ürünün tedarikçisinin fatura ile belgelendirilmesi talep edilmektedir. 4703
sayılı kanun gereği belirtilen süre içerisinde uygun şekilde tedarikçinin belgelendirilmesi
durumunda denetim, ürünü piyasaya arz eden üretici, ithalatçı yada dağıtıcıda devam
ettirilerek gereği yapılmaktadır.

Ancak ürünü piyasaya arz eden işyerinde uygunsuzluğu tespit edilen ürün
tedarikçisinin satıcı tarafından kesin şekilde belgelendirilemediği durumda satıcı 4703 Sayılı
Kanunun 4. maddesi gereği imalatçı olarak değerlendirilmektedir.

Son zamanlarda özellikle elektrikli ürün satışı yapan satıcılarda yapılan denetimlerde
ürün tedarikçisinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla satıcı tarafından sunulan fatura
ile tedarikçiye ulaşıldığında; satışa konu ürünün faturada belirtilen ürün olmadığı yada ürünü
kesin olarak tarif etmemesi gibi uyuşmazlıklar görülmekte yine bu durumda da 4703 sayılı
Kanunun 4. maddesi gereği satıcı ürünü piyasaya arz eden imalatçı olarak değerlendilmekte
ve denetimin konusu ürün testlerinin güvensiz sonuçlanması halinde de satıcıya cezai
müeyyide uygulanması gerekmektedir.

Bu itibarla konuya muhatap üyelerinizin imalatçıdan/dağıtıcıdan tedarik ettikleri
ürünlerin adı, modeli, seri numarası vb. açıklayıcı bilgilerin bulunduğu yasal fatura ile ürün
tedarikçisinin doğru şekilde belgelendirilmesi, faturaların yasal süre içinde saklanması ve
gerektiğinde ibrası için üyelerinize bu konuda bilgilendirme yapılması ve daha dikkatli
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olmalarının temini ile 4703 Sayılı Kanunun amacının yerine getirilmesini ve imalatçı vasfı
olmayan üyelerinizinde Kanuna muhalefet olma işlemlerine muhatab olmamasını
sağlayacaktır.

Ek'de tarafınıza gönderilen "Elektrikli Ürün Satıcılarının Dikkat Etmesi Gereken
Hususlar" hakkında üyelerinizin ivedi şekilde bilgilendirilmesinin yaşanabilecek olası
mağduriyetlerin giderilmesi yönünden büyük önem arzettiğini

Bilgilerinize rica ederim.

e-imzalıdır
Mehmet Ali AŞUK

Vali a.
İl Müdürü

Ek: Elektrikli Ürün Satıcılarının Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Dağıtım:
Balıkesir Sanayi Odası Başkanlığına
Balıkesir Ticaret Odası Başkanlığına
Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığına
Bandırma Ticaret Odası Başkanlığına
Susurluk Ticaret Odası Başkanlığına
Gönen Ticaret Odası Başkanlığına
Erdek Ticaret Odası Başkanlığına
Edremit Ticaret Odası Başkanlığına
Burhaniye Ticaret Odası Başkanlığına
Ayvalık Ticaret Odası Başkanlığına
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