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Vatandaşlanmızın ıefü, huzur ve mutluluğunu sÇlamak; temel hak ve hiiniyetlerini
korumak Devletimizin asli görev ve sorumluluklaıındandır. Ayrıca vatarıdaşlaıımızın
ihtiyaçlarının teminine yönelik piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere erişiminin
güvence altrna alınması da Devletimizin yasal sorumlulukları arasrndadır- Kamu hizmetleıi ile
piyasa koşullarında mal ve hizmet sunumu kamu diizeninden etkilenmekte; bu hizmet ve
sunumlarda olası aksamalar da kamu düzenini bozabilmektedir. Vatandaşlarımızın giinlü
hayatlannın aksama ve sıkrntı olmaksızın idamesine ilişkin her türlü tedbiri alma yetki, görev
ve sorurnluluğu ise şüphesiz kamu idare[erine aittir.

llimiz sınırlan içinde bazı esnaf, firma ve işletmelerin dövizde meydana gelen
dalgalanmayı fırsat bilerek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik piyasa koşullarında sunulan
mal ve hizmetlere füiş fiyat uyguladığı; bazı ürünleri ise stoklarında bekleterek fiyat artışına
neden olduğu, halkın eseniiğini ve refahını tehdit edici daı,ranışlann ortaya çıktığı görillmüştür.
Haksız fiyat artışları ve stokçuluk kaışısında mağdur olan vatandaşlanmızın ve iyi niyetli
işietmelerin haklannı korumak igin gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Türkiye Cumhuıiyeti Anayasasının 167 nci maddesine göre "Devlet para, bedi,
sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağIıklı ve dijzenli işlemelerini sağlayıcı ve gelişıirici
ıedbirler alır; ..."

5M2 say/rı İl İdaresi Kanununun 9 uncu maddesinin (ç) fikasında; " Kanun,
Cumhurbaşkanlığ kararnamesi ve diğer mevzuaıın verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların
yüHediği ödevleri yerine getirmek için valiler genel emirler çılarabilir ve bunları ilan ederler."

5442 *yı|ı ll İdaresi Kanrınrınun l1 inci maddesinin (c) fikasında; "Il sınırları içinde
huzur ve gavenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasaırufa müteaallik emniyeıin, kamu esenliğinin
sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir.

Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve ilan
olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakhnda 66 ncı madde hükınü uygulanır. ",

Anrlan Kanunun 66 ncı maddesinde; "İl genel kurulu veya idare kurulları yahuı en
bij!ük nülkiye amirleri larafından kanunların verdiği yetkiye isiinaden ittihaz ve usulen tebliğ
veya ilan olunan karar ye tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya mğh)laı
göSterenler veya riayet eımeyenler, mahallİ mıIki amir tarartndan KabahaıIer Kanununun 32
nci maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır- Ancak, kamu düzenini ve güvenliğini veya kişilerin
can ve mol emniyetini tehlikeye düşürecek toplumsal olayların baş göstermesi hdlinde vali
tarafindan kamu düzenini sağlamak amacıyla alınan ve usulüne göre ilan olunan karar ve
ıedbirlere aykırı davrananlar, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. ",

5326 sayılı Kabahatler Kanununun "Emre ayhrı davraııış " başlıklı 32 nci maddesinde;
" Yeıkili makamlar ıarafından adli işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya
genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden
kişiye yiiz Türk Lirası idart para cezası verilir- Bu cezaya emri veren malcam larafından kırar
verilir...."

6502 sayıh Tiiketicinin Korunması Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinde; bir malın
sunumu ve satışından kaçınma ile bir hizmetin sunumundan kaçınma hallerinin denetimi,
uygulanması ve izlenmesine ilişkin görevlerde belediyeler yetkili kılınmıştır.
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6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun l7 nci maddesinin 2
nci fıkrasında; "Yetkili idareler, yelki alanlarıylo sınırlı olmak kaydıyla, doğrudan veya
Bakanlığın talebi üzerine, bu Kanun hüh)mleri çerçevesinde perakende işletmeler nezdinde ön
inceleme mahiyetinde olmak iüere gerekli denetim ve uygulamaları yapmak ve önlemleri
almaHa görevli ve yetkilidir. ",

Perakende Ticaıette Uygulanacak İtke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 16.

maddesinde " Yetkili idareler, doğrudan veya Bakanlığın talebi üzerine perakende işletmeler
nezdinde ön inceleme mahiyetinde denetim yapmakla görevlidir."
hi.ikiimleri bulunmaktadır.

Bu itibarla kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, vatandaşlarımızın
mağduıiyetlerinin önlenmesi ve haksız rekabetin öntine geçilmesi amacıyla;

- İlimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren esnaf, firma ve her tiirlü işletme tarafından
sunulan mal ve hizmetlerin haklı bir neden olmaksuın fiyatlannın yiikseltilmemesi,

- Üriiııılerin piyasaya arzlannrn geciktirilmemesi ve stokçuluk yapılmaması,

- Satılan malın ilıetim yeri, ayırıcı özelliği, tilm vergiler dahil satış fiyatl, birim satış
fiyan, satış fiyatı ve birim fiyatırun uygulanmaya başladığı tarih, iiıetim yeri Ttirkiye olan
rnallar için Ticaret Bakanltğınca tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret şartlaıına uyulması,

- Ürtlnlerde kullaıılan etiketlerin tarife ve fiyat listelerinin tizerindeki ıakam ve harflerin
okuıabilir, dilzgiln, eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli büyükliikte ve başka rakam, kelime ve
işaıetlerle karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde kullanılması,

- Tarife ve fiyat listelerinin hangi mala ait olduğunuı ttiketiciler tarafından kolaylıkla
görülebilmesi ve okunabilmesi hususlanna riayet edecekiir.

Başta zabıta birimleri olmak üzere yetkili biıimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık
verilmesi, yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde

üukanda belirtilen mevzuat hütimleri çerçevesinde adli ve idai işlemler yapılarak idari para
cezasr uygulanacaktır.

Bu karar yayımı tarihinden itibaıen yiiıülüğe girer.
İlanen tebliğ olunur.
Bilgi ve gereğni rica ederim.
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