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Vatandaslanrmzm refah, huzur ve mutlulugunu saglamak; temel hak ve hurriyetlerini
korumak Devletimizin asli gorev ve sorumluluklardandir. Aynea vatandaslanrmzm
ihtiyaclannm teminine yonelik piyasa kosullannda sunulan mal ve hizmetlere erisiminin
guvence altma almmasi da Devletimizin yasal sorumluluklan arasmdadir. Kamu hizmetleri ile
piyasa kosullannda mal ve hizmet sunumu kamu duzeninden etkilenmekte; bu hizmet ve
sunumlarda olasi aksamalar da kamu duzenini bozabilmektedir. Vatandaslanmizm gunluk
hayatlannm aksama ve sikmti olmaksizm idamesine iliskin her turlu tedbiri alma yetki, gorev
ve sorumlulugu ise suphesiz kamu idarelerine aittir.

llimiz simrlan icinde bazi esnaf, firma ve isletmelerin dovizde meydana gelen
dalgalanmayi firsat bilerek vatandaslanrmzm ihtiyaclanna yonelik piyasa kosullannda sunulan
mal ve hizmetlere fahis fiyat uyguladigi; bazi urunleri ise stoklarmda bekleterek fiyat artisma
neden oldugu, halkm esenligini ve refahmi tehdit ediei davramslann ortaya ciktigi gorulmustur,
Haksiz fiyat artislan ve stokculuk karsismda magdur olan vatandaslanrmzm ve iyi niyetli
isletmelerin haklanm korumak 19m gerekli tedbirlerin almmasi gerekmektedir.

Turkiye Cumhuriyeti Anayasasmm 167 nei maddesine gore; "Devlet para, kredi, sermaye,
mal ve hizmet piyasalartnin sagltkit ve duzenli islemelerini saglayici ve gelistirici tedbirler alir;
"

5442 sayih n ldaresi Kanununun 9 uneu maddesinin (9) fikrasmda; "Kanun,
Cumhurbaskanltgi kararnamesi ve diger mevzuattn verdigi yetkiyi kullanmak ve bunlartn
yukledigi odevleri yerine getirmek icin valiler genel emirler ctkarabilir ve bunlari ilan ederler.
"

5442 sayih il ldaresi Kanununun 11 inei maddesinin (e) fikrasmda; "il stntrlan icinde
huzur ve guvenligin, kisi dokunulmazltgtnin, tasarrufa miiteaallik emniyetin, kamu esenliginin
saglanmasl ve onleyici kolluk yetkisi valin in odev ve gorevlerindendir.

Bunlarz saglamak i9in vali gereken karar ve tedbirleri alzr. Bu hususta alman ve ilan
olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkmda 66 nCl madde hiikmii uygulamr. "

Amlan Kanunun 66 nel maddesinde; "il genel kurulu veya idare kurullarz yahut en biiyiik
miilkiye amirleri tarafindan kanunlarm verdigi yetkiye istinaden ittihaz ve usulen teblig veya
ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasma muhalefet eden veya mii$kiilat gosterenler
veya riayet etmeyenler, mahallf miilkf amir tarafindan Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi
hiikmii uyarmca cezalandmlzr. Ancak, kamu diizenini ve giivenligini veya ki$ilerin can ve mal
emniyetini tehlikeye dii$iirecek toplumsal olaylarm ba$ gostermesi hdlinde vali tarafindan
kamu diizenini saglamak amaclyla alman ve usuliine gore ilan olunan karar ve tedbirlere aykm
davrananlar, ii9 aydan bir Ylla kadar hapis cezaslyla cezalandmlzr. "

5326 saYlhKabahatler Kanununun "Emre aykm davram$" ba~hkh 32 nei maddesinde;
"Yetkili makamlar tarafindan adlf i$lemler nedeniyle ya da kamu giivenligi, kamu diizeni veya
genel saglzgm korunmasl amaclyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykzrz hareket eden
ki#ye yiiz Tiirk Lirasl idarf para cezaSl verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafindan karar
verilir. "

*Bu beige elektronik irnzahdrr. irnzah suretinin ashm gormek i~inhttps://www.e-icisleri.gov.tr!EvrakDogrulama
adresine girerek( XB1K3m-53VRzZ-8QAGzu-wWmjG4-DDVHBNmk) kodunu yazmlZ.
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6502 sayih Tiiketicinin Korunmasi Hakkmda Kanunun 6 nCI maddesinde; bir malin
sunumu ve satismdan kacmma ile bir hizmetin sunumundan kacmma hallerinin denetimi,
uygulanmasi ve izlenmesine iliskin gorevlerde belediyeler yetkili kilmrmstir.

6585 sayili Perakende Ticaretin Duzenlenmesi Hakkmda Kanunun 17 nci maddesinin 2
nci fikrasmda; "Yetkili idareler, yetki alanlartyla stntrli olmak kaydiyla, dogrudan veya
Bakanltgin talebi uzerine, bu Kanun hukumleri cercevesindeperakende isletmeler nezdinde on
inceleme mahiyetinde olmak uzere gerekli denetim ve uygulamalari yapmak ve onlemleri
almakla gorevli ve yetkilidir. ",

Perakende Ticarette Uygulanacak ilke ve Kurallar Hakkmda Yonetmeligin 16 nCI
maddesinde "Yetkili idareler, dogrudan veya Bakanligtn talebi uzerine perakende isletmeler
nezdinde on inceleme mahiyetinde denetim yapmakla gorevlidir,"

hukumleri bulunmaktadir.
Bu itibarla kamu diizeni ve guvenliginin korunmasi, vatandaslanrmzm magduriyetlerinin

onlenmesi ve haksiz rekabetin online gecilmesi amaciyla;
- Ilimiz smirlan icerisinde faaliyet gosteren esnaf, firma ve her tiirlii isletme tarafmdan

sunulan mal ve hizmetlerin hakh bir neden olmaksizm fiyatlanmn yiikseltilmemesi,
- Urunlerin piyasaya arzlarmm geciktirilmemesi ve stokculuk yapilmamasi,
- Satilan mahn iiretim yeri, aymci ozelligi, tum vergiler dahil sans fiyati, birim sans

fiyati, sans fiyati ve birim fiyatmm uygulanmaya basladigi tarih, iiretim yeri Tiirkiye olan
mallar icin Ticaret Bakanhgmca tespit ve ilan edilen sekil, logo veya isaret sartlanna uyulmasi,

- Urtmlerde kullamlan etiketlerin tarife ve fiyat listelerinin iizerindeki rakam ve harflerin
okunabilir, duzgun, eksiksiz, gercege uygun, yeterli buyuklukte ve baska rakam, kelime ve
isaretlerle kansikhga sebebiyet vermeyecek sekilde kullamlmasi,

- Tarife ve fiyat listelerinin hangi mala ait oldugunun tuketiciler tarafmdan kolayhkla
gorulebilmesi ve okunabilmesi hususlanna riayet edecektir.

Basta zabita birimleri olmak iizere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine agirhk
verilmesi, yapilan denetimler sirasmda aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde
yukanda belirtilen mevzuat hukumleri cercevesinde adli ve idari islemler yapilarak idari para
cezasi uygulanacaktir.

Bu Karar yayimi tarihinde ytirtlrluge girer.
Bilgi ve geregini rica ederim.

M. Ilker HAKTANKA<;MAZ
Vali

DAGITIM:
Tum Kamu Kurum ve Kurulu~lanna
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