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Va • ndaşlarımizin refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; temel hak ve
hürriyetlerini korumak Devletimizin asli görev ve sorumluluklarındandır. Ayrıca
vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını n terninirte yönelik piyasa koşullarında sunulan mal ve
hizraetlere erişiminin güvence altına alınması da Devletimizin yasal sorumlulukları
arasındadır. Kamu hizmetleri ile piyasa koşullarında mal ve hizmet sunumu kamu
dOzeninden etkilerunekte: bu hizmet ve sunumlarda olası aksamalar da kamu düzenini
bozabilınektedir. Vatandaşlarımızın günlük hayatlarını n aksama ve sıkıntı olmaksum
idamesine ilişkin her türlü tedbiri alma yetki, görev ve sorundul4u ise şüphesiz kamu
idarelerine aittir.
ilimiz sınırları içinde bazı esnaf, firma ve işletmelerin dövizde meydana gelen.
dalgalanmayı fırsat bilerek vatandaslanmı zı n ihtiyaçları na s'dnelik piyasa koşullarında
sunulan mal ve hizmetleri fahiş fiyat uyguladığı: bazı ürünleri ise stoklarmda hekleterek
fiyat artişma neden olduğu. halkın esenliğini ve refahı nı tehdit edici davranışların ortaya
çıktığı görülmüştür.
fiyat artışları ve stokçuluk karşısında mağdur olan
vatandaşlarımızı n ve İ Yi niyetli işletmelerin hakları nı korumak için gerekli tedbirlerin
alı nması gerekmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını n 167 net maddesine ore "Devlet para kredi,

.yernuı ),e. mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli
tedbirler alır: .„''

sağlayieı ve geliştirici

5442 sas,ı ll idaresi Kanununun 9 uneu maddesinin (e.) fikrasıncla;
E'ttıııhıcrhaskunitğı kararnameii ve diğer ınevzuatın verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların

yüldediğ7 ödevleri yerine getirmek için valiler genel emirler “karabilir ve bunları ilan
ederler."

442 sayı lı idaresi Kanununun 11 inci maddesinin (e) fıkrasuıda;
sınırları içinde
huzur v. güvenliğin, kişi dokuruılınazlığının tasarruta müteaalğlik emniyetin, kamu
esenliğinin sağlanması ve önleyici koltuk yetkisi valinin ödev ve gorevlerindendir.
Bunları sağlamak için ıcı ligereken karar ve tedbirleri alı r. Bu hususta alman ve
ilaiı olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkı nda 66 17C1 madde hükmü uygulanır, "
Anılan Kanunun 66 mi maddesinde; "il genel kurulu Veya idare kurulları yahut en
büyük nıülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye 1`,..tinaden litihaz ve usulen
tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik icr•ası na muhalefet eden veya müşkulat
gösterenler veya riayet etmeyenler, mahalli mülki arnir tarafından Kabahatler Kanununun
32 nei maddesi hükmü uyarınca cezalandırdır. Ancak. kamu düzenini ve güvenliğini veya
kişilerin can ve mal emniyetini tehlikeye diiş tirec ek toplumsal. olayların bas göstermesi
halinde vali tarafı ndan kamu düzenini .sağlaınak amacı yla alı nan ve usulüne göre ilan
olunan karar ve tedbirlere aykı rı davrananlar, ik aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla
eezalundırıhr.
5326 sayı lı kabahatLr Kunt u
'Emre aykırı davrant,r başlıklı 32 nci
maddesine istinaden
makamlar-1~dan itdlİ isiender nedeniyle ya da kamu

giivenli0i, kamu düzeni veya genel sağh,tı korunması amaewla, hukuka uygun olarak
verilen emre aykoa hareket eden kisi).-e kanunun 32. ,faddesinde belirtilen idari para cezası
verilir. Bu cezaya emri veren makam tnrufindan karar verilir.,..

JRSA
BURSA VALi iĞi

kanunun
6502 sayı lı Tüketicinin Korunması lakkı nda Kıı
ntınun 6 ncı maddesinde; bir
rixsllıtıa sunnin sl e ,..ttışı ndarı kAÇ3IIITli, ile bir hi7ı netin sı.ı nuıncıeıdarı kaçan!»
hailerinin tleneı mi, uygulanması e iıieninesine ilişkin görevlerde belediyeler yetkili
kılınmıştır%
ic ıı
6585 s.ıyil ı i' .t ııkcnciı l Ticaretin
Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 17 nci
idare/er yetki alanlarzila sıntrIt olmak kaydıyla.
d sinin 2 nci fı knısıı
doğrudan ver(' Bakanit,s;;In talebi ıtzerinc, bu Kanım htikiimleri çerçevoinde perakende
ıezd,,nde on ; ııeeleıne nıtz;ıtivtinde olmak uzere gerekli denetim ve uygulamaları
yapmak c e önlemleri atmakla görevli ve yetkiliair
Perakende Ticarette Uygulanacak ilke ve Kurallar Hakkı nda Ytinetmeliğin 16.
`Maddesinde -Yetkili ichıreler, doğrudan veya Bakonb,ğ1r7 talebi iızerirıe perakende
isleınteler nezdinde ön inceleme main:yetim& denelitn yaprnalda göreWidir."
hükümleri bulunmaktadı r.
Bu
kamu düzeui
korumnast, vutatıd
e 1güvenliğinin
i
a duriyetierink önlenmesi ve haksı z reka -tin önüne geçilmesi amacıyla;
- Ilim
nı rlan içerisinde laalkcı gösteren esnaf. firma vç her türlü işletme
tarafından suı=ı
nal Ve hı zıne
neden olthaksızııı fiyatlarının
yükseltil
esL
iıı piyaziya anlam ı n geciktirilme

tokç

11 tik

yaptinıı.axnasr,

ıtaal ı n i,retim yeri. ayine) öcelliQi, tüı t vergiler dahil Satış fiyatı, birim satış
fiyatı, satiş fiy ı t ı
bh i11 tlyatı nı n uygulanmaya başladığı tarih. üretim yeri Türkiye olan
mallar için 'Ficaret BLı k.anliğı nca
ilan edilen şekil, lra o 'eyıa işaret şartlarına
uyulması ,
t>jdinierde kullanı lan itiketlerin tarife vc fiyat ı stelerı nin üzerindeki rakam ve
hariler* okunabilir.
eksiksiz. g ,e ;e uygun, yeterli büyüklükte ve başka rakam.,
kelime ve işareticrie
s..'bebiyel vermeyecek şekilde kullanılması ,
- Içı rife \ e (r,
kolaylı kla görilkbih-r,

Hstelerinin hangi mala ait olduğunun tüketiciler tarafindan
okunabilı nesi hususkı rma ri -et edecektir.

Başta/..;:hı tı.ı bir
()Irmik üzere yetkili birimiercie denetim faaliyetlerine ağırlık
vetilrrıesi, yapı lan den.--alınler sı rasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde
da belirtilen rnevztiaı hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılarak idari
gulanacaktı r.
Bu karar ya ıl t ıri ıiııde
llanen tebli tstunur.
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