
 
 

 
 

2023 YILI 
7223 SAYILI KANUNDA ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA CEZALARI ve DİĞER İDARİ YAPTIRIMLAR 

Madde Eylem İdari Para Cezası 
01/01/2023

’den 
itibaren 

Uygulayacak 
Birim 

20/1-a 

7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 9 uncu maddesinin 
birinci fıkrasının (a) bendinde atıf yapılan teknik düzenlemelerin 
veya genel ürün güvenliği mevzuatının ürün güvenliğine ilişkin 
hükümlerine aykırı hareket edenlere  

50.000 Türk lirasından 
500.000 Türk lirasına 
kadar idarî para cezası 

(**) 

151.815 
TL'den 

1.518.153 
TL'ye kadar 

Yetkili Kuruluş 

20/1-b 

7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 9 uncu maddesinin 
birinci fıkrasının (a) bendinde atıf yapılan teknik düzenlemelerin 
veya genel ürün güvenliği mevzuatının ürün güvenliği dışındaki  
hükümlerine aykırı hareket edenlere 

20.000 Türk lirasından 
200.000 Türk lirasına 

kadar (**) 

60.726 
TL'den 

607.261 
TL'ye kadar 

 

Yetkili Kuruluş 

20/1-c 
7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 9 uncu maddesinin 
birinci fıkrasının (b) bendi ile 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasına 
aykırı hareket edenlere 

20.000 Türk lirasından 
200.000 Türk lirasına 

kadar (*) (**) 

60.726 
TL'den 

607.261 
TL'ye kadar 

Yetkili Kuruluş 

20/1-ç 

7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d), (g), (h) ve (ı) bentleri, 9 
uncu maddesinin birinci fıkrasının (c), (d), (f), (g), (ğ) ve (ı) 
bentleri, 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, 13 üncü 
maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları, 14 üncü 
maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi, 14 üncü maddesinin 
altıncı fıkrası, 18 inci maddesinin birinci fıkrası ile 21 inci 
maddesinin beşinci fıkrasına aykırı hareket edenlere 

10.000 Türk lirasından 
100.000 Türk lirasına 

kadar  (*) (**) 

30.363 
TL'den 

303.630 
TL'ye kadar 

Yetkili Kuruluş 

20/1-d 
14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendine aykırı hareket 
edenlere 

50.000 Türk lirasından 
500.000 Türk lirasına 

kadar  (*) (**) 

151.815 
TL'den 

1.518.153 
TL'ye kadar 

Yetkili Kuruluş 

20/1-e 

7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c), (e), (f), (ğ) ve (i) bentleri, 8 
inci maddesinin ikinci fıkrası, 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının 
(ç), (e), (h) ve (i) bentleri, 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının 
(a), (b), (ç) ve (d) bentleri, 12 nci maddesi, 18 inci maddesinin 
üçüncü fıkrası ile 19 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarına 
aykırı hareket edenlere 

7.000 Türk lirasından 
70.000 Türk lirasına 

kadar  (*) (**) 

21.254 
TL'den 

212.541 
TL'ye kadar 

Yetkili Kuruluş 

20/2 
Yetkili kuruluşun denetimle görevli çalışanlarının görevlerini 
yapmalarına engel olanlara 

7.000 Türk lirasından 
70.000 Türk lirasına 

kadar (**) 

21.254 
TL'den 

212.541 
TL'ye kadar 

Yetkili Kuruluş 

20/3 

İhraç edilmesi hedeflenen ürünlerin 2 nci maddenin dördüncü 
fıkrasına aykırı olması halinde yetkili kuruluşça ürün güvenliğine 
ilişkin aykırılıkta 

 

………………………………… 

 

Diğer aykırılık durumlarında 

 

50.000 Türk lirasından 
500.000 Türk lirasına 

kadar (**) 

…………………………. 

20.000 Türk lirasından 
200.000 Türk lirasına 

kadar (*) 

151.815 
TL'den 

1.518.153 
TL'ye kadar 

……… 

60.726 
TL'den 

607.261 
TL'ye kadar 

Yetkili Kuruluş 

20/4 2 nci maddenin dördüncü fıkrasına aykırı ürün ihraç edenlere 

Uygunsuzluğa konu ürünün 
gerçekleşen FOB bedelinin %5’inden 

%25’ine kadar tekabül eden miktarda 
Türk lirası idari para cezası 

Yetkili Kuruluş 

20/5 
17 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarına aykırı hareket 
edenlere 

20.000 Türk lirasından 
200.000 Türk lirasına 

kadar (**) 

60.726 
TL'den 

607.261 
TL'ye kadar 

Yetkili Kuruluş 

20/6 
7 nci maddenin ikinci fıkrasına ve 9 uncu maddenin ikinci fıkrasına 
aykırı hareket edenlere 

Toplam numune bedelinin beş katına 
kadar idari para cezası 

Yetkili Kuruluş 

20/7 

(*) 

Birinci fıkranın (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen aykırılık hallerinde, aynı fiil nedeniyle birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri 
uygulanmaz. 

20/8 

(**) 

Birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkralarda belirtilen idari para cezaları, bu cezalara konu uygunsuzluğun iki yıl içinde tekrarı 
halinde, her tekrar için bir önceki idari para cezasının iki katı uygulanır. 

 


