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İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ÇALIŞTAYI

Önsöz
Tüketicilerimizin taraf oldukları işlemlerde ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların etkin çözümü ve tüketici bilincinin yükseltilmesi Bakanlığımızın
temel öncelikleri arasında gelmektedir. Bu önceliğin yerel düzeyde
etkin biçimde gerçekleştirilebilmesi için Bakanlığımızca Tüketicinin
Korunması Faaliyetlerinin Yerel Yönetimlere Yaygınlaştırılması Projesi
uygulamaya konmuştur.
Cumhurbaşkanlığı İkinci Yüz Günlük İcraat Programı kapsamına alınan
Projede ilk olarak, tüketicinin korunması bağlamında Büyükşehir
Belediyeleri iyi uygulama örneklerinin tüm Büyükşehir Belediyelerine
tanıtımı hedeflenmiştir. Bu çerçevede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın Belediye
Başkanlığı döneminde kurulan “Tüketici Şikayetleri Çözüm Merkezi”
örneği ele alınmıştır. İstanbul’da, 22-23 Kasım 2018 düzenlenen çalıştayda
İstanbul, Ankara ve Gaziantep Büyükşehir Belediyeleri’nin iyi uygulamalarının tüm Büyükşehir Belediyeleri ile paylaşılması sağlanmıştır.
Projenin ikinci aşamasında Bakanlığımızca görevlendirilecek eğitim grubu
ile Belediyelere çalışma ziyaretleri yapılarak zabıta personeline genel
tüketici mevzuatı, fiyat etiketi, indirimli satışlar ve satıştan kaçınma gibi
konularda eğitimler verilecektir. Çalışmaların sonucunda Belediyelerin
Zabıta Müdürlüklerine bağlı olarak kurulması planlanan Tüketici Hakları
Zabıta Birimleri aracılığı ile Türkiye genelinde tüketicilerimizin, esnafın
ve tacirin bilinçlendirilmesi, tüketicilerimizin daha etkin korunması ve
sorunlarının daha hızlı çözümlenmesi hedeflenmektedir.
Projenin ilerleyen aşamalarına yön verecek şekilde Çalıştay içerik ve
sonuçlarının özetlendiği bu raporun Proje paydaşları başta olmak üzere
tüm ilgililer için aydınlatıcı bir kaynak olmasını temenni ederim.

KATILIMCILAR…………………………………….………………………………................................................................................ 84
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Ticaret Bakanı
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ÇALIŞTAY PROGRAMI

TÜKETİCİ HAKLARININ YÖNETİMLERE YAYGINLAŞTIRILMASI

22 Kasım 2018/Perşembe
11:00 - 11:05

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

11:05 - 12:00

Açılış ve Protokol Konuşmaları
Sn. İbrahim KÖSE, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı
Sn. Ahmet ERDAL, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü

12:00 - 12:20

Plaket Takdimi ve Toplu Fotoğraf Çekimi

12:30 - 13:30

Öğle Yemeği

13:35 - 14:50

Oturum - 1 (Sunumlar)
Oturum Başkanı: Kadir YILMAZ
1. Kadir YILMAZ Ticaret Uzmanı
6502 Sayılı Kanun Kapsamında Belediyeler Tarafından Yapılan Denetimler
2. Doğu CANOOĞLU Ticaret Uzmanı
6502 Sayılı Kanun Kapsamında Haksız Fiyat Artışı Denetimleri
3. İBB Tüketici Tanıtım Video Gösterimi
İBB Zabıta Amiri Sinan KALENDER, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Zabıta Daire Başkanlığı İyi Uygulama Örnekleri Sunumu”

15:00 - 16:00

Oturum - 2 (Sunumlar)
Oturum Başkanı: Yakup GÜZEL
4. Turgut TATAR, Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Şube Müdürü
5. M.Salih YILDIRIM, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı
6. Yılmaz LAZOĞLU, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Destek Hizmetleri Müdürü

16:15 - 18:00

Oturum - 3 (Soru, Cevap ve Müzakere)
Çalıştay Grupları Toplantı ve Müzakereleri
Birinci Gün Program Kapanış ve Plaket Takdimi
23 Kasım 2018/Cuma

11:00 - 12:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı
Edirnekapı Kompleksi Ziyaret

13:00 - 14:00

Cuma Namazı, Eminönü Yeni Cami

14:00 - 15:30

Boğaz Turu ve Yemek

16:00
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AMAÇ VE KAPSAM
22 Kasım 2018 Perşembe günü 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun “Satıştan kaçınma”
başlıklı 6. Maddesinde ve “Fiyat Etiketi” başlıklı 54. Maddesinde Bakanlık ve Belediyelerin bu madde
hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekte olduğu belirtilerek Belediyelere denetim
yetkisi verilmiştir.
Anılan Kanun ve ilgili Yönetmelikler ile denetim yetkisinin yanı sıra Tüketici Konseyinde ve Reklam Kurulunda
Büyükşehir Belediyelerinin, her il ve ilçede kurulu bulunan Tüketici Hakem Heyetlerinde ise belediyeyi
temsilen bir üyeye ver verilmiştir. Dolayısıyla belediyeler Bakanlığımızca Tüketici Kanunun uygulanması
açısından en önemli paydaşlardan biri olarak görülmüş ve tüketici ile ilgili birçok alana dahil edilmiştir.
Bu kapsamda İstanbul, Ankara ve Gaziantep gibi bazı büyükşehir belediyelerinin zabıta daire başkanlıkları bünyesinde “Tüketici Hakları Zabıta Amirliği” kurulmuş ve bu birimler aracılığıyla başarılı çalışmalar
yürütüldüğü görülmüştür. Tüketicinin esnafın ve tacirin bilinçlendirilmesi, bunlara rehberlik edilmesi,
engellilere yönelik çalışmalar yapılması, 153 gibi çağrı merkezlerinde tüketicilere yardımcı olunması,
belediyelere ait billboard, metro ve otobüs ekranları gibi halka açık alanlarda bilgilendirici afiş, broşür,
ve kısa filmlerin yayınlanması gibi bir çok uygulama yapılmaktadır.
Bu başarılı uygulamaların ve “Tüketici Hakları Zabıta Amirliğinin” İstanbul, Ankara ve Gaziantep’teki iyi
uygulamaların tüm Büyükşehir ve İl Belediye Zabıtalarına yaygınlaştırılması amacıyla Büyükşehir Belediyeleri Zabıta Daire Başkanlıklarının katılımıyla bir çalıştay yapılması, bu çalıştayda alınacak kararların
hayata geçirilmesi amacıyla bir komisyon kurularak takibinin yapılması ve bu uygulamanın tüm belediyelere yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.
Verilen denetim yetkilerinin özellikle İstanbul’daki iyi uygulamaların tüm büyükşehir ve ilçe belediye
zabıtalarına yaygınlaştırılması amacı ile, İstanbul, Ankara ve Gaziantep Zabıta Daire Başkanlarının yaptıkları
çalışmaları katılımcılara anlatmaları, iyi uygulama örneklerinin sunulması ve taraflarca tartışılması amaçlanmakta olan bir çalıştay yapılması planlanmıştır.

Program Bitişi
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İbrahim Köse
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı

PROTOKOL KONUŞMALARI

İBB Zabıta Daire Başkanı İbrahim Köse
Sayın Genel Müdürüm, Zabıta teşkilatımızın değerli Daire Başkanları ve Müdürleri,
değerli katılımcılar;
Üç büyük medeniyetin yanı sıra, asırlardır sevgi ve hoşgörü kültürüne başkentlik
yapan Sultan Fatih’in çağ açıp çağ kapatan özgürlükler şehri İstanbul’da, siz
kıymetli misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz.
Belediyecilik alanında ilk defa Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın
Belediye Başkanlığı döneminde bizzat talimatlarıyla kurulan ve “Tüketici Şikâyetleri
Çözüm Merkezi” olarak faaliyete geçen birimimiz, bugün 13 ekip, 3 iletişim bürosu
ve 39 ilçede teknolojik alt yapısıyla, yetki alanına giren tüketici şikâyetlerine
Tüketici Hakları Zabıta Amirliği olarak müdahale etmekte ve gelen şikayetler
çözüme kavuşturulmaktadır. Türkiye’ye örnek model olarak kurulan Tüketici Hakları
Zabıta Amirliğimiz, son dönemde ülkemizde yaşanan piyasa hareketliliğindeki
sorumluluğunu da yerine getirmek amacıyla yine bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla denetimlerine ağırlık vermiş, piyasada fırsatçılık yapmak
isteyen kötü niyetli kurum ve kuruluşlara karşı etkin bir mücadeleye girişmiştir.
Dünya tarihine baktığımızda, ticari ilişkilerin insanlık kadar eski olduğunu görmekteyiz. Ticari ilişkiler kadar eski olan bir başka kavram da müşteri şikâyetleridir.
Tüketiciler, bedelini ödedikleri mal ya da hizmetlerin karşılığını beklerler. Bu
karşılığı bulamadıklarında şikâyetçi olurlar. Günümüzde birçok firma müşteri
memnuniyetini ilke kabul ederek üretim politikalarını belirlemektedirler. Dönem
tüketici araştırmaları yaparak kendi ürünlerindeki eksiklikleri tespit ederek, varsa
hatalarını telafi yoluna gitmektedirler. Geldiğimiz noktada üretim artışına bağlı
olarak tüketimde de büyük bir artış yaşanmaktadır. Dolayısıyla tüketici şikâyetleri
de bu gelişme ile orantılı olarak artmaktadır. Bu durumu fırsata çeviren firmalar,
bünyelerinde “müşteri danışma” veya “şikâyet merkezleri” kurarak vatandaş
memnuniyetini ön plana çıkarmaktadır.
Aslında mal ve hizmet sunan tüm firmalar bu bilinçte olsaydı, tüketicinin korunmasına
yönelik kanunlara gerek kalır mıydı? Ne yazık ki kusurlu mallar ve şikâyetçi tüketiciler,
tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de mevcuttur. Özellikle 20 milyonu aşan
nüfusuyla ticaret ve alışverişin merkezi durumunda olan İstanbul’da bu şikâyetler
daha da fazla artmaktadır. Her ne kadar 2014 yılında Tüketici Kanunu güncelle-
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nerek yürürlüğe girse de, bu Kanunun uygulanmasında
birçok problemlerle karşılaşıldığı, geçen dört yıllık sürede
ortaya çıkmıştır. Bu nedenle hem yerinden yönetim ilkesi
hem de kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde
kullanılması için yerel yönetimlerle daha fazla iş birliği, hatta
belli konularda yetki devri yapılması zarurettir. Vatandaş
memnuniyetini düstur edinmiş belediyemiz, tüketici hakları
konusundaki şikayetleri değerlendirmek, tüketiciye daha
profesyonel ve daha hızlı hizmet verebilmek için Zabıta
Daire Başkanlığımız bünyesinde kurulan Tüketici Hakları
Zabıta Amirliği, 20 yılı aşkın süredir hizmet vermektedir.
Zabıtanın yetki alanına girsin girmesin, tüm şikâyetlerde
bir yol gösterici görevi yapan Tüketici Hakları Zabıta
Amirliğimiz, tüm İstanbulluların hizmetinde olup diğer
yerel yönetimlere de örnek teşkil etmektedir. Amirliğimiz,
başta Ticaret Bakanlığı olmak üzere gerek İstanbul’daki ilçe
belediyeleri gerekse özel ve kamuya bağlı diğer tüketici
birimleriyle iş birliği halinde çalışmalarını yürütmektedir.

Bunların başında;
Maktu mesai ücretleri, Yoğun çalışma saatleri, Ek gösterge,
Yıpranma meselesi, Zabıta teşkilatlarında artık zabıta
statüsünde görev yapan personelin azınlık haline gelmesi,
Zabıta görevlerinin farklı görev ve unvandaki personel
tarafından yürütülmesi olarak sıralayabiliriz. Bunca ciddi ve
kronik sorunlar bulunmasına rağmen çok önemli çalışmalara
da imza atıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak
patenti bize ait olan ‘Sürdürülebilir Kurumsal Yönetim
Model’ini benimseyen ilk kurumlardan biri olarak icra
ettiğimiz faaliyetleri, yazılım programlarıyla standart hale
getirmiş durumdayız. Tüketici Hakları konusundaki çalışmalarımızı da bunlara örnek olarak gösterebiliriz.
Bu duygu ve düşüncelerle Ticaret Bakanlığımıza, katılan
siz değerli teşkilat mensuplarına saygı ve hürmetlerimi
sunuyorum. Alacağımız kararların şimdiden ülkemize ve
milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Kuruluşundan bu yana çok önemli işler yapan Tüketici
Hakları Zabıta Amirliğimiz, “İstanbul Tüketici
Ödülleri” başta olmak üzere;
- İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte gençlere yönelik
Tüketici Hakları Karikatür Yarışması,
- Engelliler Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı ve İl Milli Eğitim
Müdürlüğü ve STK’lar ile Tüketici Hakları Seminerleri,
- Ana arter, meydan, istasyon ve alışveriş merkezlerinde
tüketici bilinçlenmesine yönelik stant faaliyetleri gibi önemli
projeleri hayata geçirmiştir. Ayrıca, İl Tüketici Hakem
Heyeti, Tüketici Konseyi ve Reklam Kurulu toplantılarına
temsilci göndererek katılımı sağlamıştır. Tüketici hizmetlerimizi yerine getirirken asıl amacımız firmaları cezalandırmak değil eğitici, öğretici ve yol gösterici olarak her iki
tarafı uzlaştırmaktır. Yeri gelmişken, bu kadar önemli ve
yoğun tempoda halkımıza hizmet sunmaya çalışan zabıta
personellerimizin bazı sorunlarına da değinmek isterim.
22 - 23 KASIM 2018 | İSTANBUL
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PROTOKOL KONUŞMALARI

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel
Müdürü Sn. Ahmet ERDAL:
Büyükşehir Belediyelerimizin değerli Zabıta Dairesi Başkanları ve Müdürleri, Sayın
Ticaret İl Müdürlerimiz, değerli mesai arkadaşlarım ve saygıdeğer katılımcılar;
Büyükşehir Belediyelerimizin tüketici hakları alanındaki başarılı çalışmalarının
genele yayılması amacı ile başlattığımız Tüketicinin Korunması Faaliyetlerinin Yerel
Yönetimlere Yaygınlaştırılması Projesinin ilk adımı olan İyi Uygulamalar Çalıştayında sizlerle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyor,
sizleri şahsım ve bakanlığım adına saygıyla selamlıyorum. Tüketici Haklarının
yasal koruma altına alınması ve bu haklara gösterilen duyarlılık, gelişmiş bir ülke
olmanın temel göstergelerinden biridir. Bakanlık olarak, tüketicilerimizin gelişmiş
ülke vatandaşlarıyla aynı düzeyde haklara sahip olmaları, haklarını etkin bir şekilde
kullanmaları ve örgütlenebilmeleri konusuna büyük önem veriyor, tüketicilerimizin
sahip oldukları haklar konusunda bilinçli hale gelmeleri için önemli çalışmalar
yürütüyoruz.
Bilinçlendirme çalışmalarımızın temel amacı, tüketicilerimizin piyasayı etkileme
gücünü etkili bir şekilde kullanmalarını sağlamaktır. Bu doğrultuda piyasa gözetimi
ve denetimi faaliyetleri, Tüketici Hakem Heyetleri, Reklam Kurulu denetimleri,
mevzuata yönelik denetimler, bilinçlendirici faaliyetler dahil olmak üzere her
türlü enstrümanı kullanarak vatandaşlarımızın ekonomik menfaatlerini ve aldıkları
ürünlerle ilgili sağlık ve güvenliklerini korumaya çalışıyoruz. Tüketicinin korunması
çerçevesinde neler yaptıklarımızı sizlerle kısaca paylaşmak isterim. Yenilenen
Tüketici Kanunu ile tüketicileri daha ileri seviyede korumaya yönelik tedbirler aldık
ve hak arama yollarını kolaylaştırdık. Tüketici Hakem Heyetlerimizle, tüketiciler ile
satıcı ve sağlayıcılar arasındaki uyuşmazlıkların mahkemeye yansımadan masrafsız
hızlı ve kolay bir şekilde çözüme bağlanmasını sağlamaktayız.
1011 Tüketici Hakem Heyetimizin organizasyon yapısını daha işlevsel hale
getirebilmek için yeniden düzenledik.
Malumunuz 1011 Tüketici Hakem Heyetimizde karar merciini 211’e düşürdük.
Yani tüketici yine ilçesinde şikâyet müracaatını yapabiliyor ama karar mercii
belirlenen coğrafi koşullara göre nüfusa ve şikâyet sayısına göre ayarlanmış
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Ahmet Erdal
Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü

olan 211 noktada, Tüketici Hakem Heyetleri toplanarak
yine kararlarını verecekler. Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS)
üzerinden vatandaş müracaat ettiği noktadan sonucunu
öğrenecek. Bunun ülkeye gerçekten ciddi bir tasarrufu
da söz konusudur. Bu tasarruf yıllık ortalama 105 milyon
lira civarındadır. Reklam Kurulumuz aracılığıyla tüketicilerin sağlık ve güvenliğiyle, ekonomik çıkarlarının ticari
reklamlar vasıtasıyla zedelenmesini engellemek için gerekli
tedbirleri alıyoruz. Bu kapsamda 2018 yılında Reklam
Kurulu aracılığıyla toplam 18 milyon lira civarında idari
para cezası uyguladık.
Sorunların çözümü için şikâyete bağlı olarak veya resen
planlı denetim faaliyetleri yürütüyoruz.
2018 yılında 57 firma nezdinde yaptığımız denetimler
sonucunda, yaklaşık 500 milyon lira civarında idari para
cezası uyguladık. Tüketicilere yönelik mal satışlarında
ürünün ülkemizde üretildiğini göstermek üzere, tüketicilerin dikkatini ilk bakışta çekecek nitelikte yerli üretim
logosu bakanlığımızca hazırlanarak kamuoyunda paylaşılmıştır. Alo 175 Tüketici Danışma Hattımız ile tüketicilerimizin sorunlarına anında cevap veriyoruz. 2018 yılının ilk
10 ayında hattımıza gelen şikâyet sayısı 338 bin, geçen
yılki toplam şikâyet sayı ise 352 bin civarındadır. Aylık
ortalama 25-30 bin arasında şikâyet gelmektedir. Alo
175 Tüketici Danışma Hattı 7/24 faaliyet göstermektedir.
Tüketicilerimizin sadece ekonomik çıkarlarını değil sağlık
ve güvenliklerini korumak noktasında da gerekli tüm
çalışmaları yürütüyoruz. 2011 yılında gerçekleştirilen
piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerimizde sorumlu
olduğumuz tüm ürünler için güvensizlik oranı %35 iken
2017 yılında binde 3,5’e düşmüş durumdadır. 2016 yılında
devreye aldığımız ve ödüllü bir uygulama olan İthalatta
Risk Esaslı Denetim Sistemi (İRİS)’nin çok payı var. İthalat

aşamasında gelen üründen numune alınıp daha içeriye
ithalatı gerçekleştirilmeden o numune laboratuvarda
incelenmektedir. Eğer güvensizlik tespit edilirse hiç ithalatı
gerçekleştirilmeden tekrar menşeine iade edilmektedir.
9 kamu kuruluşu piyasa gözetimi denetimi yapmaktadır. Bu
kuruluşlar tüketicilerin sağlık ve güvenliklerini tehdit eden
ürünleri tespit ederek 5 Eylül tarihinde devreye aldığımız
Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS)’de ilan ediyorlar.
Bakanlığımızca hazırlanan iki adet Sosyal Mühendislik
Dolandırıcılığı ile ilgili kamu spotu birkaç aydır zorunlu
yayın kapsamında yayınlanmaktadır. Yine bilinçlendirme
noktasında her ay bir afiş projemiz devam etmektedir. El
broşürleri hazırlıyor, ortaokullar arası karikatür yarışmaları
düzenliyoruz. Bunların hepsi tüketici bilincinin oluşturulması amacı ile yapılmaktadır. Tüketicinin şikayetini
Tüketici Hakem Heyetleri aracılığıyla çözüyoruz. Ama asıl
görevimiz Tüketici Hakem Heyetine şikâyet gelmeden
o şikâyetin oluşturacağı unsurları engellemektir. Bu da
ancak tüketiciyi bilinçlendirmekle olacaktır.
Sektörel bilgilendirme toplantıları ile sektörü bilinçlendirme noktasında faaliyetlerimiz devam etmektedir.
Bunu çok önemsiyoruz. Bu sadece tüketiciyi bilinçlendirmekle olmuyor. Sektör de yasalarla, yaptırımlarla, aykırılıklarla bilgi sahibi olacak ki ona göre hareket
edebilsin. Dolayısıyla biz uzmanlarımız, Daire Başkanlarımız, Genel Müdür Yardımcılarımız ile sektörden gelen
tüm talepleri karşılayarak, bizzat gidip yerinde kendileriyle ilgili mevzuatlar hakkında sunum yaparak bilinçlendirme faaliyetlerini sürdürüyoruz. Ticaret Bakanlığı
olarak tüketicinin korunmasına ilişkin politikalarımızı
oluştururken ve uygularken yurt içi ve yurt dışındaki
kurum ve kuruluşlarla iş birliğine önem veriyoruz. Çünkü
tüketicinin korunması alanında başarıya ulaşabilmenin
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tüm paydaşlarımızın katılımlarıyla mümkün olduğunun
farkındayız. Yerelde belediyeler ve büyükşehir belediyeleri
bizim için çok önemli paydaşlardır. Ülkemizde tüketicinin
korunması faaliyetlerine önemli katkı sağlamaktadırlar.
Sayın İbrahim Köse’nin bahsettiği gibi zabıtanın tüketicinin
korunması noktasında yasal düzenlemeleriyle daha da
güçlendirilmesi gerçekten çok doğru bir tespittir. Biz bu
noktada zabıtalarımızın ve zabıta birimlerimizin Türkiye
genelinde yerelde çok önemli bir rol aldıkları inancındayız.
Onun için bugün burada toplanmış bulunmaktayız. 30
Büyükşehirden başlayarak bunların en iyi uygulamaları
olan İstanbul, Ankara ve Gaziantep Büyükşehir Belediyelerimiz örnek alınarak tüm büyükşehir belediyelerimize
yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz. Bir sonraki aşamasında
da 81 ilimiz ile paylaşarak yerelde ciddi bir bilinçlendirme
ve denetim faaliyetini hep birlikte yürütmeyi amaçlıyoruz.
Biz belediyelerin aldığı rolün ve bunun güçlendirilmesinin
farkındayız.
Zabıta teşkilatı tüm Türkiye’de il ve ilçe düzeyinde
teşkilatlanmış 192 yıllık tecrübesiyle çok önemli bir
güçtür.
Bakanlık olarak bu gücün tüketicilerimizin yararına
kullanılması bizim de arzu ettiğimiz bir tablodur. Bu
kapsamda 6502 Sayılı Kanun ile belediyelere bazı sorumluluklar yüklenmiş durumdadır. Örneğin; fiyat etiketi, indirimli
satışlar ve satıştan kaçınma gibi konularda denetim
yetkisi bakanlığımızla birlikte belediyelere de verilmiştir
ama bu yeterli değildir. Daha çok yetkinin verilmesi için
gerekli çalışmaları zaten arkadaşlarımız ile birlikte yürütüyoruz. Bunu ilerleyen dönemlerde sizlerle paylaşacağız.
Zabıtalarımızın bu noktada etkin denetimleri, tüketicinin
ekonomik menfaatlerinin korunması anlamında önem
arz etmektedir. Bu noktadan hareketle Ankara, İstanbul
ve Gaziantep Büyükşehir Belediyelerinin Zabıta Dairesi
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Başkanlıkları bünyesinde Tüketici Hakları Zabıta Amirliği
kurulmuş ve bu birimler aracılığıyla gayet başarılı çalışmalar
yürütülmüştür. Bu çalışmalar denetim görevinden ziyade
tüketicinin, esnafın ve tacirin bilinçlendirilmesi, engellilere
yönelik çalışmaları, panel, konferans, çalıştay, eğitim ve
ödül töreni gibi organizasyonları, Beyaz Masa ve Alo 153
gibi çağrı merkezleri ile tüketicilere yardımcı olunması,
belediyelere ait billboard, metro ve otobüs ekranları
gibi halka açık alanlarda bilgilendirici afiş, broşür ve kısa
filmlerin yayınlanması gibi birden çok faaliyet alanını
kapsamaktadır.
Ülkemiz ekonomisinin içinden geçtiği süreci dikkate
alarak döviz kurlarındaki yükselişler bazı mal ve hizmet
maliyetlerini etkilemediği halde döviz kaynaklı maliyet
artışı olduğu ve bu nedenle fiyatların arttırıldığı imajı
veren işletmelere karşı 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun kapsamında tüketicilerimizin korunması
için gerekli önlemleri aldık. Bu kapsamda 81 Ticaret İl
Müdürlüğümüzde zabıtalarımızın da katkılarıyla birçok
denetim yaptık. Bugün itibarıyla 81 Ticaret İl Müdürlüğünden gelen istatistikler çerçevesinde 6201 firmada
toplam 83.844 ürünün denetlendiği ve 388 firmanın
toplam 6456 ürün için haksız fiyat artışı yaptığı, ayrıca
1753 ürünün etiketlerinde ilgili mevzuata aykırılıklar
bulunarak toplamda 477.582 TL idari para cezası tesis
edildiği hususların tutanak altına alındığı tespit edilmiştir.
30 Ağustos tarihinden bugüne kadar Alo 175 hattımız
aracılığıyla haksız fiyat artışları ile ilgili yaklaşık 55 bin
başvuru gelmiştir. Bunun yanı sıra tüketicilerin haksız fiyat
artışına konu ürünün fotoğrafını çekip sisteme yükleyebileceği ve daha kolay ve hızlı başvuru yapabilecekleri
haksız fiyat artışı şikâyet istemi (HFA) mobil uygulamasını
geliştirerek tüketicilerin kullanımına açtık. Bakanlık olarak
gerçekleştirdiğimiz fiyat artışı denetimleri sürecinde
serbest piyasa mekanizmasının işleyişine müdahalede

Ahmet Erdal
Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü

bulunmaktan mümkün mertebe kaçındık. Gerek tüketicilerin gerekse esnaf ve tacirlerimizin hassasiyetlerini
göz önünde bulundurarak onları incitmeme hususunda
azami özveri gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz.
Belediyelerimizin Zabıta Daire Başkanlıklarının bu noktada

örneklerinin sunulması ve taraflarca tartışılması gerçekleştirilecektir. Çalıştaydan sonra projenin ikinci aşamasında
oluşturacağımız eğitim grubu ile büyükşehir belediyelerine
çalışma ziyareti yapılarak zabıta personelimize genel
tüketici mevzuatı ve belediyelerin sorumlu oldukları fiyat
etiketi, indirimli satışlar ve satıştan kaçınma gibi konularda
yapılacak iş ve işlemlerle ilgili eğitim verilmesini planlıyoruz.
Projenin son aşamasında ise belediyelerimizin tüketici
ile ilgili yapacağı denetim, afiş, broşür gibi bilgilendirme
çalışmalarına ilişkin Genel Müdürlüğümüzce rehberlik ve
danışmanlık hizmeti sağlanacaktır. Bunun içine bir veya
birden fazla uzmanı irtibat kişisi olarak belirleyip irtibat
bilgilerini ilgili belediyelerimize göndereceğiz.
Tüm Belediyelerde Tüketici Hakları Zabıta Birim
Amirliğinin kurulmasını sağlamayı amaçlıyoruz.

fiyat artışı denetimleri ve tüketicinin korunmasına yönelik
yaptığı değerli çalışmalar nedeniyle bugün bir kez daha
tebrik ediyor ve takdirlerimi sunuyorum. Bildiğiniz üzere
yapmış oldukları çalışmalar nedeniyle Ankara, İstanbul
ve Gaziantep Büyükşehir Belediyelerimizin Zabıta Daire
Başkanlıkları geçtiğimiz yıllarda bakanlığımızca takdir gören
tüketici özel ödülünü almaya hak kazanmışlardır. Belediyelerimizin farklı görev çalışmalarının diğer belediyelerin
zabıta teşkilatlarına da örnek olmasını temenni ettiğimi
bildirmek isterim. İki gün olarak planlanan bu çalıştayımızın ilk gününde konuyla ilgili sunum ve konuşmaların
yapılması, Ankara ve İstanbul Zabıta Daire Başkanlarının
yaptıkları çalışmaları katılımcılara anlatmaları, iyi uygulama

Tüm bu çalışmaların sonucunda öncelikle Büyükşehir
Belediyelerimizin Zabıta Dairelerinde, daha sonra diğer
belediyelerimizin zabıta müdürlüklerinde, Tüketici Hakları
Zabıta Birim Amirliğinin kurulmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Kurulacak olan bu birimlerin çalışmaları ile Türkiye
genelinde tüketicilerimizin, esnafın ve tacirin bilinçlendirilmesi, tüketicilerimizin daha etkin korunması ve
sorunlarının çözümlenmesi noktasında önemli mesafe
kat edeceğine inancım tamdır. Bu itibarla tüketicinin
korunmasına yönelik önemli görevler üstlenen ve bu
alanda gayret gösteren bütün zabıta personeline huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyor ve çalıştayımızın ülkemiz tüketicileri açısından faydalı sonuçlara
vesile olmasını temenni ediyor, organizasyonda emeği
geçen tüm arkadaşlarımıza ve bizlere ev sahipliği yapan
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanımıza
şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi saygı ile selamlıyorum.
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Konuşmacılar:
Ticaret Uzmanı Kadir YILMAZ,
6502 Sayılı Kanun Kapsamında Belediyeler Tarafından Yapılan Denetimler
Ticaret Uzmanı Doğu CANOOĞLU,
6502 Sayılı Kanun Kapsamında Haksız Fiyat Artışı Denetimleri
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Amiri Sinan KALENDER,
İyi Uygulama Örnekleri

Oturum Başkanı: Kadir Yılmaz
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Ticaret Uzmanı Kadir YILMAZ
(6502 Sayılı Kanun Kapsamında Belediyeler Tarafından Yapılan Denetimler)

Ticaret Uzmanı Kadir YILMAZ
(6502 Sayılı Kanun Kapsamında Belediyeler Tarafından Yapılan Denetimler)
Saygıdeğer protokol ve değerli katılımcılar, ben de
hepinizi bakanlığım adına saygıyla selamlıyorum.
Bugün 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun kapsamında belediyeler tarafından yapılacak
denetimlere ilişkin bir sunum hazırladık, onu anlatmaya
çalışacağız.
Sunumun giriş kısmında tüketici hukukunun gelişimi
nasıl olmuştur, kısa şekilde değineceğiz. Sonra tüketici
hukukuna hâkim olan temel kavramlar neler, bunları
açıklamaya çalışacağız. Daha sonra yine 6502 Sayılı
Kanun kapsamında belediyelere verilmiş olan fiyat etiketi
ve satıştan kaçınma görev ve yetkilerine değineceğiz.
Ardından 6502 Sayılı Kanun kapsamında bahsettiğim
konulara ilişkin denetim nasıl yapılmalıdır? Usul, esaslar
ve bunların karşılığında uygulanacak idari yaptırımlara
değineceğiz. En son bölümde de sıkça sorulan soruları
cevaplamaya çalışacağız.
Tüketici hakları artık günümüzde temel insan
haklarından birisi olarak kabul edilmektedir.
Peki bu tüketicinin korunması kavramı ne zaman
doğmuştur? Neden ihtiyaç hasıl olmuştur? Özellikle
sanayi devriminden sonra ortaya devasa şirket dediğimiz
ekonomik örgütler ortaya çıktıktan sonra tüketici işlemlerinin tarafları arasında bir uygunsuzluk, bir güç dengesi
bozukluğu ortaya çıkmıştır. 20. Yüzyılın ortalarından
itibaren ise bu dengesizliği ortadan kaldırmak için
devletler tüketici hukukunu benimsemeye başlamış ve
kendi iç hukuk düzenlemelerinde buna ilişkin düzenlemeler başlamıştır. Aslında bizim kültürümüzde ve devlet
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uygulamalarımızda tüketicinin korunması çok da yabancı
olduğumuz bir husus değildir. Özellikle Selçuklular
ve Osmanlılar döneminde çok güzel uygulamalar var.
Selçuklu Devleti’nde esnaf teşkilatı olan Ahilik Teşkilatımız var. Osmanlılarda da Lonca Teşkilatı bulunuyor.
Bunlar aslında öz denetim yapıyor. Yani esnaflarımız
kendi denetimlerini kendileri yapıyorlar.
Modern hukukumuza baktığımızda tüketicinin
korunması kavramı 1982 Anayasamızın başlangıç
kısmının 6. paragrafında ve devletimizin nitelikleri
sayılan 2.maddesinde yer alan sosyal adalet ilkesi
gereği yerine getiriyoruz. Bununla beraber anayasanın
172.maddesinde devlete, tüketicileri koruyucu ve
aydınlatıcı tedbirleri alma yükümlülüğü vermiştir. 1995
yılına gelene kadar biz tüketicilerimizi medeni kanunun
ve borçlar kanununu gibi genel hukuk hükümleriyle
koruma yoluna girmişiz. İlk defa 1995 yılında tüketicinin korunmasına ilişkin özel bir kanun olan 4077
sayılı Kanununu (mülga) yürürlülüğe sokmuşuz. Daha
sonra yeni tüketim modelleri ortaya çıkmıştır. Tüketici
hukuku çok dinamik bir yapıya sahiptir. Sürekli kendini
yenileyen ve gelişen bir yapısı var.
Avrupa Birliğine aday ülke olma konumunda olduğumuz
için Avrupa Birliği Müktesebatını kendi hukuk sistemimize
aktarmak, uyumlaştırmak için ve değişen Türk Borçlar
Kanunumuza uyum sağlamak için 28 Mayıs 2014
tarihinde 6502 Sayılı Kanunumuzu yürürlülüğe sokarak
tüketicilerimizi gelişmiş ekonomilerdeki gibi koruyabilme fırsatını yakaladık.

Siz ne kadar iyi kurallar ortaya koyarsanız koyun
bunun uygulanması çok önemlidir.
Biz her zaman genel müdürlük çalışanları olarak diyoruz
ki, “tüketiciyi korumanın en iyi yolu tüketicinin bilinçlendirilmesinden geçer.” Bununla birlikte tüketicileri
bilinçlendirirken esnafımızı da tacirimizi de tabi ki bilinçlendirmeliyiz. Çünkü her iki taraf da tüketici işleminin
taraflarını oluşturuyor. Bununla beraber hukuk kurallarının tam anlamıyla uygulanmasının sağlanması yapılan
denetimlere bağlıdır. Yapılan denetimler artık klasik
denetim anlayışından uzaklaşılıp, yeni kamu yönetimi
anlayışı dediğimiz rehberlik yönüyle yapılması gerektiğini
düşünüyoruz. Klasik kamu yönetimi anlayışında daha
çok kabahatleri bulup cezalandırmak varken yeni kamu
yönetimi anlayışında cezalandırmak yerine ilk önce
hataları yapanlara kabahatleri göstermek ve tekrarını

engellemektir. Tekrar olursa o zaman ceza söz konusu
olsun istiyoruz. Çünkü biz tüketicilerimizi korurken diğer
tarafı da düşünmek zorundayız. 6502 Sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun sınırlarını şu madde belirliyor,
“Bu kanun her türlü tüketici işlemi ile tüketiciye yönelik
uygulamaları kapsar.” Bu ifadeden anlıyoruz ki bu kanun
sadece tüketiciye yönelik uygulamalar ve tüketici işlemi
ile sınırlıdır. Tüketici işlemi ne demek? Kanunumuzun
tanımlar başlığının üçüncü maddesinde tüketici işlemi
şu şekilde tanımlanmış, “Mal veya hizmet piyasalarında
kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya
mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya
da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler
ile tüketiciler arasında kurulan eser, taşıma, simsarlık,
sigorta, vekalet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de
dahil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlem.”

22 - 23 KASIM 2018 | İSTANBUL

19

İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ÇALIŞTAYI

İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ÇALIŞTAYI

Ticaret Uzmanı Kadir YILMAZ
(6502 Sayılı Kanun Kapsamında Belediyeler Tarafından Yapılan Denetimler)

SUNUMLAR

Tanıma bakarsak tüketici işleminin temel üç unsuru
bulunuyor. Ortada bir tane tüketicimiz var. Tüketici, ticari
veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek
veya tüzel kişidir. İkinci unsurumuz satıcı veya sağlayıcı
olacak. Diğer tabirle esnaf ya da tacir olacak. Bunlar da
ticari veya mesleki amaçlarla hareket edecek. Üçüncü
unsurumuz ise bunun iki tarafın arasında kurulmuş
olan bir hukuki işlem ya da sözleşme olacak. Eğer bu
üç unsur bir arada bulunuyorsa artık bu bir tüketici
işlemidir ve kanun kapsamında bunu değerlendirerek
herhangi bir uyuşmazlıkta çözüm yoluna gideceğiz.
Aslında günlük hayatımızda biz farkında olmadan birçok
tüketici işleminin tarafı oluyoruz. Mesela havaalanına
giderken ben taksi kullandım. Taksiye binerken
mesleki amaçlarla hareket eden taksici bana hizmet
sattı, havaalanına kadar bıraktı. Ben de karşılığında
ücretini ödedim. Daha sonra yine taşımacılık hizmeti
aldım. Biletimin parasını verdim karşılığında uçakla
İstanbul’a geldim. Bu tür işlemlerde herhangi bir
problem yaşadığımızda 6502 Sayılı Kanun kapsamında
çeşitli sahip olduğumuz haklara başvurabiliriz. Kanunun
54.maddesinde düzenlenen fiyat etiketi ve yine 6.
maddesinde düzenlenen satıştan kaçınma hususlarında belediyelerimize, bakanlığımıza ve ilgili odalara
denetim görevi verilmiştir.
Tüketicinin korunmasına ilişkin mevzuatta fiyat
etiketine ilişkin hükümler, 6502 Sayılı Kanun’un 54’üncü
maddesinde, Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde ve Fiyat
Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin
Tebliğ’de düzenlenmiştir. Bu saydığım mevzuata göre bir
fiyat etiketinde bulunması gereken 6 unsur bulunuyor.
Bu 6 unsurdan birisi yoksa artık bu fiyat etiketi bizim
mevzuatımıza aykırı olacaktır.
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Birinci unsur, malın üretildiği ülkedir. Eğer mal ithal
bir ürün ise mutlaka fiyat etiketinde bu ülkenin ismine
Türkçe yer verilmek zorundadır. İkinci unsur, malın ayırıcı
özelliğidir. Malın ne olduğu hakkında verilen bilgidir.
Mal deterjan mı, cep telefonu mu, araba mı buna ilişkin
etiketinde bilgi yer almak zorundadır. Üçüncü unsur,
malın satış fiyatıdır. Malın satış fiyatını etiketlerde KDV
dahil olarak yer verilmek zorundadır. Dördüncü unsur,
malın birim fiyatıdır. Mesela kova yoğurtun satış fiyatı
8 TL iken bunun birim fiyatı, 1kg karşılığı ne ise onun
fiyat etiketinde yazmak zorundadır. Beşinci unsur, fiyat
etiketi yönetmeliğinde yaptığımız son değişiklikte en
son yapılan fiyat değişiklik tarihidir. Altıncı unsur ise,
eğer mal Türkiye’de üretilmiş ise yerli üretim logosuna
yer verilmek zorundadır. Fiyat etiketi malın niteliğine,
malın satışa sunulduğu yerin büyüklüğüne, ticari
usul ve adetlere göre malın veya aynı nitelikteki mal
gruplarının veya raflarının üzerine konulmak, dikilmek,
zımbalanmak, yapıştırılmak, bunlara herhangi bir bağ
ile tutturulmak veya asılmak suretiyle kullanılmaktadır.
Ambalajlar içinde tüketiciye satılan malların etiketlerinde; satış fiyatları ile birim fiyatlarının aynı boyut
ve renkte kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde
yazılması zorunludur. Burada amaç tüketicinin tam
anlamıyla bilgilendirilmesidir.

Kıymetli maden ve kıymetli taşların satıldığı yerlerde
ürünlerin üzerine fiyat etiketi koymak zorunludur. Bu tür
iş yerlerinde tüketicilerin kolaylıkla görebileceği yerlere
bu ürünlerin birim fiyatlarının yazılması zorunludur.
Bir kuru temizleme dükkanına veya berbere gittiğinizde
alacağınız hizmete karşılık fiyat listesinin tüketicilerin
görebileceği bir yere asılması zorunludur. Bu hizmetlere
ilişkin tarife ve fiyat listelerinde bulunmayan bir ücret
alınamaz. Eğer buna ilişkin bir ücret alınacaksa bunun
mutlaka fiyat listesine yazılması zorunludur.
Etiketlerin üzerindeki rakam ve harflerin; okunabilir,
düzgün, eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve
başka rakam, kelime ve işaretlerle karışıklığa sebebiyet

vermeyecek şekilde olması, yanıltıcı ve aldatıcı bilgiler
içermemesi; tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilecek, okunabilecek ve hangi mala ait olduğu açıkça belli
olacak şekilde eklenmesi zorunludur. Malın etiketteki
satış fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda
tüketici lehine olan fiyat uygulanır. Bütün ürünlerde fiyat
etiketinde bulunan fiyatın mutlaka Türk lirası cinsinden
gösterilmesi gerekiyor. Fakat bunun dört tane istisnası
vardır. Bunlar; yurt dışında ifa edilmesi öngörülen paket
tur ve eğitim hizmetleri ile yurt dışına yönelik ulaşım
ve konaklama hizmetleridir. Eğer bu dört hizmet söz
konusu ise Türk lirası dışında, gidilecek olan ülkenin
para cinsinden fiyat verilebilir.

Açık halde satılan mallara ilişkin etiketlerde satış fiyatı
yerine sadece birim fiyatının yer alması yeterlidir. Malın
birim fiyatının satış fiyatıyla aynı olması halinde birim
fiyatının belirtilmesine gerek yoktur. Üzerinde veya
ambalajında, etikette aranılan hususlar basılı olarak
açıkça yazılı bulunan mallarla, kitap, dergi ve gazete
gibi üzerinde fiyatı belirtilmiş olan mallarda ve arttırma
suretiyle veya özel kanunlarına göre satışı yapılan
mallarda etiket bulundurulması zorunlu değildir.
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İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimli
satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri
ile etiketlerinde gösterilir. İndirimli satışa konu edilen
mal veya hizmetin indirimden önceki fiyattan daha
düşük fiyatla satışa sunulduğunun ispatı satıcı veya
sağlayıcıya aittir. Yapılan indirimin miktarı veya oranı
hesaplanırken, indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınır.
Bir işletmenin açılması, devredilmesi, iş yeri adresi veya
faaliyet konusu değişikliği nedeniyle yapacağı indirimli
satışların süresi 3 aydan, tasfiye durumunda ise 6 aydan
fazla olamaz. Bazen dükkanların camına “kapatıyoruz”
veya “devrediyoruz” diye yazılıyor. Ama o dükkân bir
türlü devrolmuyor. Burada amaç tüketicinin yanıltılmasının önlenmesidir. Meslek odaları tarafından hazırlanan
tarifeler ile 6502 Sayılı Kanun’da düzenlenmiş olan tarife
birbiriyle karıştırılmamalıdır. Tüketici mevzuatında, satışa
sunulan mallar için ‘fiyat etiketi’ ibaresi kullanılırken,
hizmetler için ‘tarife’ ibaresi kullanılmaktadır.
Ticari veya mesleki amaçlarla hareket edenler; aksine bir
teamül, ticari örf veya adet ya da haklı bir sebep yoksa,
bir mal veya hizmetin satışını o mal veya hizmetin kendisi
tarafından belirlenen miktar, sayı, ebat gibi koşullara ya
da başka bir mal veya hizmetin satın alınması şartına
bağlayamaz. Uygulamada en çok geçtiğimiz dönemde
bankaların bu kuralı ihlal ettiğini tespit etmiştik. Tüketiciye
kredi kullanmak istediğinde “bizim sigorta ürünümüzü
de satın alırsanız biz ancak o şekilde size bu krediyi
sağlayabiliriz” diyorlar. Bu açıkça kuralı ihlal etmektir.
Bankalar bu kuralı aşmak için şimdi şöyle bir yöntem
uyguluyorlar; “eğer bizden sigorta ürünü alırsanız tüketici
kredisi oranınız şu olur, almazsanız daha yüksek olur.”
Tüketiciye yönelik mal ve hizmet sunulan her yerde,
belediyeler tarafından fiyat etiketi ve satıştan kaçınma
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hususlarında denetim yapılabilir. Kanunun 75.maddesi
uyarınca denetimlerde, satıcı ve sağlayıcılar tarafından
her türlü bilgi ve belgenin doğru olarak gösterilmesi
veya istenmesi hâlinde belgelerin aslının veya onaylı
kopyalarının verilmesi zorunludur.
Denetim öncesi denetlenecek gerçek veya tüzel kişiye
ilişkin olarak, varsa hakkında yapılan şikâyet başvurusu,
ticaret sicil kaydı, iletişim bilgileri gibi hususlarda hazırlık
yapılarak bir denetim dosyası oluşturulmalıdır. Denetim
sırasında denetlenen yerin yetkilisiyle irtibat kurularak
öncelikle personel kimliği ile birlikte görevlendirme
yazısı ibraz edilmeli ve denetimin amacı açıklanmalıdır.
Denetime başlamadan veya denetim süreci içerisinde
işyeri yetkilileri ya da çalışanları ile fiziksel sürtüşmeye
veya şiddet içeren tartışmaya kesinlikle girilmemelidir.
Görevi yaptırmamada direnme söz konusu ise Türk Ceza
Kanunu’nun ilgili maddesine göre tutanak düzenlenerek
durumun adli makamlara (Cumhuriyet Başsavcılığına)
intikal ettirilmesi gerekir. Bunun da 6 aydan 3 yıla kadar
hapis cezası vardır. Denetim için görevlendirilen personel,
görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven
duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmamalı,
devleti temsil ettikleri için görevleri sırasında giyimleri,
davranışları ve hareketleri ile saygı ve itibar telkin etmek
zorundadırlar.
Tutanak ve eklerinin ilgili kısımları tam ve eksiksiz
doldurulmalıdır. Tutanakların okunaklı yazılmasına
özen gösterilmeli, yanlış yazımlarda tutanaklarda silinti
ve kazıntı yapılmamalı, yanlış yazının üstü okunacak
biçimde çizilmeli ve doğrusu, altına veya yanına ya
da ayrı bir paragrafa yazılarak paraflanmalıdır. Eğer
tutanak düzenlenirken denetlenen yerin yetkilisinin
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tutanakta yer alan şartlara, hükümlere bir itirazı varsa bu itirazın mutlaka tutanağa kaydedilmesi gerekiyor ve
bu şekilde imzalatılması gerekiyor.

“Denetim yapılırken denetlenen yerde 6502 sayılı Kanunda yer alan düzenlemeler dahilinde satışa sunulan
bütün mal veya hizmetlerin mi denetlenmesi gerekiyor?”

İmzadan imtina edilmesi durumlarında tutanakta yetkilinin imzası için ayrılan yere bu hususun açıkça ifade
edilip oraya yazılması gerekmektedir. Eğer bir örneğini de almaktan kaçınıyorsa resmi olarak bu tutanağın
kendisine tebliğ edilmesinde fayda vardır.

Belediyelerimize 6502 Sayılı kanunda sadece 54. ve 6.madde kapsamında (fiyat etiketi ve satıştan kaçınma)
görev ve yetki verilmiştir.

Bu tutanak bizim uygulayacağımız idari yaptırım kararına dayanak olacağından Kabahatler Kanunu’nun
beşinci maddesinde yer alan dört hususun mutlaka tutanakta yer alması gerekir.
1.Hakkında idarî yaptırım kararı verilen kişinin kimlik ve adresi
2.İdarî yaptırım kararı verilmesini gerektiren kabahat fiili
3.Bu fiilin işlendiğini ispata yarayacak bütün deliller
4.Karar tarihi ve kararı veren kamu görevlilerinin kimliği

“Lokanta, manav, vb. gibi işletmelerde satışa konu malların fiyat listesinin bağlı bulunulan odadan alınması
zorunlu mudur? Kendilerinin hazırlamış olduğu fiyat listeleri geçerlilik arz etmekte midir?”
Meslek odalarının hazırlamış olduğu tarifeler, bizim mevzuatımız kapsamında değildir. Biz sadece 6502 Sayılı
Kanun kapsamında yapmış olduğumuz denetimlerde, ilgili mevzuatta aranılan hususlara yer verilip verilmediğini
denetleyeceğiz.
“Mevzuata aykırılığı tespit edilen her bir işlem için ayrı idari yaptırım mı uygulanmalıdır?”

Denetlenen ürünlerde mevzuata aykırılık yok ise denetim tutanağının tespit edilen hususlar bölümüne, uygunlukla
ilgili tespitler yazılır ve denetim tutanağı arşivlenir.
Denetlenen ürünlerde mevzuata aykırılık tespit edilirse,
a) Mevzuata aykırı her işlem için ayrı tutanak tutulması daha uygundur.
b) Tespit edilen hususlar bölümüne aykırılık nedeni açık bir şekilde yazılır.
c) Hangi kanun maddesine aykırılık olduğu açıkça yazılır.
ç) Ürünün fotoğrafı aykırılığın görüleceği şekilde çekilir.
d) Fotoğraf tutanağa ek olarak eklenir.
e) 6502 sayılı Kanun’un ‘Cezalarda yetki ve itiraz’ başlıklı 78’inci maddesinin birinci fıkrası gereği, yapılan
denetimden sonra denetime ilişkin düzenlenen tutanak ve ekleri ile varsa ilgili diğer belgeler, gereği yapılmak
üzere Valiliğe (Ticaret İl Müdürlüğüne) gönderilir.
Fiyat etiketi için 2018 yılında her bir mevzuata aykırı işlem için 274 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Biz
buna her yıl yayınladığımız tebliğ ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen yeniden değerleme
oranını ekliyoruz ve idari para cezalarını yükseltiyoruz.
“Denetim faaliyeti yalnızca şikâyet üzerine mi gerçekleştirilmelidir, resen denetim de yapılabilir mi?”

Markette satılan aynı ürün grubu için 1 fiyat etiketi yerleştirilmiştir. Kanunumuzda her işlem karşılığında ceza
öngördüğü için 1 fiyat etiketini 1 işlem olarak kabul edeceğiz. Orada 50-100 tane de ürün olsa 1 tane işlem
üzerinden idari yaptırım uygulayacağız.
“Mevzuata göre, mal ve hizmetlerin, fiyat etiketlerinde gösterilen indirimden daha önceki indirimsiz fiyat
üzerinden satıldığının ispat edilmesi zorunluluğu bulunmakta mıdır? İndirimsiz fiyat üzerinden satış olmadan
da indirim yapılabilir mi?”
Bir indirimli satış söz konusu ise mutlaka indirim olmadan önceki fiyat ile indirimli satış fiyatı beraber verilmek
zorundadır.
“İşletmelerin muhtelif yerlerinde bulunan fiyat okuma cihazları fiyat etiketi yerine ikame olabilir mi? Örneğin
kitapçıda, kitaplar üzerinde fiyat etiketi yok, buna karşın mağazada birkaç yerde fiyat öğrenilen cihazlar
mevcut. Yine, bazı işletmelerde ürün kataloğu ya da broşürde fiyat olduğu gerekçesi ile fiyat etiketi konusunda
sorun yaşanmakta. Broşür ya da fiyat kataloğu fiyat etiketi bulundurma zorunluluğunu ortadan kaldırır mı?”
Fiyat etiketine ilişkin 54.maddede mutlaka tüketicilere yönelik hizmet ya da mal sunuluyorsa ya fiyat etiketine
ya fiyat listelerine ya da tarifelerine yer verilecek.

Şikâyet üzerine de denetim gerçekleştirilebilir, görevlendirilme şartı ile resen denetim de yapılabilir.
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ve yanıltıcı reklama ilişkin aykırılıklar için de Reklam Kurulu tarafından, yayınlanan mecraya göre değişmekle
birlikte, 8.546 TL ile 341.921 TL aralığında idari para cezası uygulanabilecektir.

Ben sunumumda iki konu üzerinde duracağım. Öncelikle
2018 Eylül ayında Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde yapılan
değişiklikle Ekim ayından itibaren geçerli olmak üzere
fiyat etiketlerinde Yerli Üretim logosuna yer verilmesi
zorunluluğu getirilmiştir. Yerli Üretim logosunun ne
olduğunu açıklamadan önce özellikle sosyal medyada
konuya ilişkin olarak dolaşımda olan bir takım yanlış
bilgilere ilişkin bilgi vermek istiyorum.

Sunumumun ikinci unsuru olan ve kamuoyunda haksız fiyat artışları olarak bilinen düzenleme Ağustos ayının
sonunda Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde yapılan bir değişiklikle gündeme oturmuştur.
İlgili madde hükmünden de görüleceği üzere bir ürünün fiyatında girdi maliyeti veya döviz kuru artışı dışında
artış yaşanması durumunda inceleme kapsamına alınacaktır.

İlk olarak, marketlerde veya perakende satış noktalarında fiyat etiketleri üzerinde her gün karşılaştığımız
869 veya 868 ile başlayan barkod kodları kesinlikle o
ürüne ilişkin bir üretim yeri bilgisi içermemektedir. Bu
kodlar uluslararası organizasyon tarafından ülkemize
atanan kodları göstermekte olup satışa sunulan bütün
ürünler için kullanılabilmektedir.İkinci olarak, yerli
üretim ile yerli malı birbirinden farklı kavramlardır.
Yerli malı, Kamu İhalelerinde kullanılmak üzere Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından çıkarılan ilgili tebliğ
ile düzenlenen bir kavramdır. Sermayesi yabancı
olmakla birlikte Türkiye’de yatırım yapan ve katma
değer üreten firmalar tarafından Türkiye’de üretilen
ve satışa sunulan her tür mal için de fiyat etiketlerinde yerli üretim logosu kullanılması zorunluluğu
bulunmaktadır.
Yerli üretimin nasıl tanımlanacağı konusunda ise
karşımıza iki mevzuat çıkmaktadır. İlk olarak 6948
sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 1 inci maddesinde; Türk
Sanayi Siciline kayıtlı bir sanayi işletmesi tarafından,
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bir maddenin özellik, şekil veya bileşimini makine,
cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin
yardımı ile veya sadece el emeği ile değiştirilmesi
veya bu maddelerin işlenmesi suretiyle devamlı ve seri
halinde Türkiye’de imalatı veya üretimi yapılan mallar
ve çıkarılıp işlenen madenler ile Türkiye’de üretilen
el ve ev sanatları ürünleri tüketicilere yönelik olarak
satışa sunulmaları durumunda fiyat etiketlerinde yerli
üretim logosuna yer verilmesi zorunluluğu getirilmiştir.
Aynı şekilde bu zorunluluk, 4458 sayılı Gümrük
Kanunu’nun 18 inci maddesinde belirtilen; Türkiye’de
çıkartılan madenler, toplanan bitkisel ürünler; Türkiye’de
doğan ve yetiştirilen canlı hayvanlar ve bunlardan elde
edilen ürünler, avlanan balıklar ve diğer av ürünleri,
Türkiye bandırasını taşıyan gemilerce açık denizlerde
avlanan deniz ürünleri ve bu ürünlerden elde edilen
eşyalar, münhasır işletme hakkıyla diğer ülkelerin
karasularından çıkarılan ürünler ile sadece hammadde
elde etmek için Türkiye’de toplanan, imalat işlemlerinden veya kullanım kalıntılarından elde edilen atık
ve artıklar için de getirilmiştir.
Bu çerçevede, Yerli Üretim Logosu Kurumsal Kimlik
Kılavuzunda belirtilen ölçülere uygun olarak büyütülüp
küçültülerek ve kırmızı-beyaz veya siyah-beyaz olarak
kullanılabilir. Logonun haksız ve yersiz olarak mevzuata
aykırı bir şekilde kullanımının tespiti halinde ilgililer
hakkında; fiyat etiketine ilişkin aykırılıklar için Valiliklerce her bir etiket için 339 TL idari para cezası, aldatıcı

Bu çerçevede, yapılacak olan denetimlerde ilk olarak fiyat artışının denetimi konusu ön plana çıkmaktadır.
Örneğin, lahmacunun fiyatının Konya ili içinde 5 lira olması ile Bodrum ilçesinde 15 lira olması tek başına haksız
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fiyatı tespitini gerektirmez, ilgili madde hükmünden
de görüleceği üzere lahmacunun fiyatının 3 Liradan 5
liraya çıkması inceleme için ilk adımı oluşturmaktadır.
Daha sonra bu artışın nedenlerine ilişkin firmadan
ayrıntılı açıklamaların alınması ürüne ilişkin yürütülecek
inceleme için büyük önem taşımaktadır.
Diğer taraftan, market gibi çok sayıda ürünün olduğu
ve ürünlerin değişik kar oranları ile satıldığı işletmelerden birden fazla ürüne ilişkin hem alış hem de satış
fiyatlarının alınması incelemenin sağlıklı bir biçimde
yürütülmesi açısından oldukça önemlidir. Zabıtadan
bize gelen denetim tutanaklarında özellikle marketlerde denetimler yapıldığını görüyoruz. Bu denetimlerde sadece satış fiyatlarına yer veriliyor. Aslında biz
maliyetlerdeki değişimleri inceliyoruz ve bunlardaki
değişimlerin fiyata nasıl yansıdığı hususunda bir
değerlendirme yapıyoruz.
Bu çerçevede 3 aylık fiyat değişimlerini, hem bu
malın marketler tarafından alışını hem de satışını
içeren fiyat değişimlerini biz mutlaka il müdürlüklerimizden temin etmelerini istiyoruz.
Son olarak denetim sürecine ilişkin kısa bir bilgilendirmede bulunmak istiyorum. Haksız fiyat artışları
denetimlerinde, Kadir Yılmaz Bey’in sunumunda da
ima edilen birlikte çalışma ve koordinasyon içerisinde
denetleme ihtiyacı büyük önem arz etmektedir. Bu
bağlamda, Zabıtamızdan gelen tutanaklarda da mutlaka
bu fiyat değişimlerinin toptancıdan ya da doğrudan
üreticisinden alışını içeren alış fiyatını ve satış fiyatını
içeren bir tutanağı bize iletilmesini, bu tutanağı da
doğrudan genel müdürlüğümüze değil il müdürlük-
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lerimizle koordinasyonlu bir şekilde çalışarak onlara
teslim edilmesini sizden talep ediyoruz.
İkinci olarak, gerek genel müdürlüğümüz gerekse Ticaret
İl Müdürlüklerimiz tüketicilere satışa sunulan birçok
ürünle ilgili çok kapsamlı bir araştırma yaptı. Üretici ve
satıcı firmalardan büyük miktarda bilgi edindik. Genel
olarak fiyat artışlarının değişimi konusunda fikrimiz
var. Bu yüzden artık marketlerde satılan ürünlere
gidilmesinin bizim için büyük bir anlamı kalmadı. Eğer
bu şekilde bir denetim yapılacaksa da yine mutlaka il
müdürlüklerimizle koordinasyon içerisinde olunması
gerekiyor.
Örneğin, zincir marketlerde hem bizim İstanbul İl
Müdürlüğümüz hem de değişik illerdeki zabıtalar aynı
ürünler hakkında denetim yapıyor. Bu gerek bizim iş
gücümüzü efektif olmayan bir şekilde kullanmaya neden
oluyor gerekse de firma iş gücünü efektif olmayan
bir şekilde harcamasına neden oluyor. Bunun için
mutlaka il müdürlüklerimizle koordinasyon içerisinde
çalışmamız gerekiyor.
Diğer bir husus ise özellikle Reklam Kurulu Başkanlığına zabıtalardan gelen başvurularda şöyle bir husus
ortaya çıkıyor; bir markete gidiliyor ve ürün tartılıyor.
Ürünün ambalajında 300gr olarak belirtiliyor ama tartı
neticesinde ürünün 200gr olduğu ortaya çıkıyor. Bu
hususlarda fiyat etiketinde aykırılıktan mutlaka idari
yaptırım uygulanması gerekiyor. Bununla ilgili tutanağı
da Reklam Kurulundan ziyade il müdürlüklerimize
iletilmesi bizim için çok önemlidir.
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Tüketici haklarının tarihsel gelişimine baktığımız zaman
çok eskiye dayanıyor. 1995 yılında ilk Tüketici Kanunu
yürürlüğe girdikten kısa bir süre sonra İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Tüketici Hakları Zabıta Bürosu kurulmuş ve
20 yıldır kesintisiz olarak faaliyet göstermeye devam

etmektedir. Burada çalışan arkadaşlarımızın tamamı
kendi konularında yetkin ve vatandaşlardan gelen
sorulara anında cevap verebilecek durumdadırlar. Başka
hususlarla ilgili soru geldiğinde ise ilgili kurumlarla
görüşerek vatandaşlarımıza bilgi veriyoruz.

1997 yılında Tüketici Bürosu’nun açılışında dönemin
Belediye Başkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN
şöyle demiştir; “Zabıta Tüketici Haklarını kuruyoruz.
İnanıyorum ki bu uygulama ilçe Belediyelerinde de
süratle yaygınlaşacak, böylece İstanbul’umuzun kenar

köşe her yerinde vatandaşımızın başvurduğunda,
cevap alabileceği bir merci olacaktır.” Biz bu konuda
ilçe belediyelerinin birçok çalışmalarına katkı verdik.
Onların da faaliyetleri var ama şu an için maalesef
istenilen düzeyde değil.
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Sayın Başkanımız Mevlüt Uysal’ın destek ve yeni yönetim
vizyonuyla Tüketici Hakları Zabıta Amirliğimiz şu anda
Kadıköy Meydan, Aksaray Meydan ve Edirnekapı’da
Daire Başkanlığımızın içerisinde olmak üzere toplam 3
tüketici hakları iletişim bürosu ile hizmet vermektedir.
Anadolu ve Avrupa Yakası dahil 5 ekip, 24 personel
ile 39 ilçenin tamamında faaliyet gösteriyoruz. Son
dönemdeki döviz hareketliliğinde sahadaki bütün
ekiplerimizi kısa bir bilgilendirme eğitiminden sonra
bu anlamda yoğunlaştırabildik.

Fiyat etiketi, satıştan kaçınma ve Belediye Kuralları
Yönetmeliğinde tüketici hakları kapsamında bazı
hükümler var. Üç maddede sıralıyoruz ama kurum
İstanbul Büyükşehir Belediyesi olunca çok yoğun bir
şekilde ve her konuda başvuru geliyor. Neticede her
birine de sürekli bir pas etme yapılamayacağı için bu
anlamda biz diğer konularda da ekiplerimizi görevlendirerek bu başvuruların neticelenmesini istiyoruz.

2014 yılından bugüne kadar; 125.215 denetim yapılmış,
Beyaz Masa aracılığı ile ve bizzat bize gelenler ile birlikte
toplam 73.518 şikâyet gelmiş, bunların 35.532’si çözümlenmiştir. Bu çözümlenmeyi şu şekilde ifade edebiliriz;
vatandaş bize başvurduğu zaman kredi dosya masrafı

ile ilgili bir sorunu var, kart aidatı var, ayıplı mal ile ilgili
belli sorunları var. Vatandaş ne istiyorsa, ihtarname
yazılması gerekiyorsa arkadaşlarımız yazıp veriyor.
Bazı yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın iadeli posta
kartlarını dahi doldurmamız gerekebiliyor. İhtarnameler,
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örnek mahkeme kararları, Yargıtay kararları ne varsa
elimizde o konuyla ilgili biz dosyayı hazır hale getirip
vatandaşa veriyoruz. Ayrıca kapıdan satışlar, devre
tatil ve devre mülkler gibi konular da ilgili firmaların
büroları İstanbul’daysa yetki bağlamına bakmadan, çok
ciddi bir mağduriyet varsa, vatandaşın oraya gidip de

Şu ana kadar 6502 Sayılı Kanun kapsamında 3.989
adet tespit tutanağı tanzim ettik. Belediye kuralları
yönetmeliği ve UKOME kararları çerçevesinde de 2.446
zabıt tanzim ederek belediye encümenine gönderdik.
Kabahatler Kanunu ile ilgili 111 adet idari para cezası
uyguladık. Kabahatler Kanununda tüketicinin sağlığının
korunması ile alakalı bir madde var. İzinsiz alanlarda
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ulaşıp da kendi derdini çözebilecek durumda değilse
ekiplerimiz ilgili firmaya gidip yetkililer ile görüşüp
neticelendiriyor. Burada üniforma tabii ki önemli yoksa
bunları yapmak biraz daha zorlaşır. 37.000 başvuruyu
da ilgili kurumlara iletmişiz.

Olağanüstü fiyat artışlarıyla ilgili olarak
Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra
Sayın Belediye Başkanımız Mevlüt UYSAL beyin talimatlarıyla rutin olarak yaptığımız denetimlere daha da
yoğunlaştık.
30 Temmuz ile 11 Kasım arasında 12.907 adet şikâyet
gelmiş, bunlardan 6.885’inin gereği yapılmış, 5.195’i ise
devredilmiştir. Birkaç gün içerisinde 8000 başvuru geldi.
Dolayısıyla biz ilçe zabıta müdürlükleriyle yaptığımız
koordinasyon toplantısında özellikle fırınların fiyat
tarifeleri ile ilgili olan hususlarda onlarla paslaşarak
bu şikayetleri ilçelerine gönderdik ve onların denetim
yapmasını istedik. 5.216 başvuruya ekiplerimiz bizzat
gidip denetim yapmış oldu.

hayvan kesimi ile alakalı hususlarda da işlem yapılıyor.
Toplam ceza miktarı 6.663,837 TL’dir. Biz vatandaşa
ceza yazmak derdinde değiliz. İşletmelere denetim
yaparken zaten e-denetim sistemi üzerinden en son
ne denetimi yapılmış, kim yapmış, eksiklikleri nedir
bunları görebildiğimiz ve daha önce de uyardığımız
için mecburen işlem yapmak gerekiyor.

Son dönemdeki mevzuat değişikliği (haksız fiyat artışı)
ile ilgili olarak 189 adet tespit tutanağı tanzim edildi.
Bunların 54 tanesini Ticaret Bakanlığı Reklam Kuruluna
gönderdik, diğerleri de il müdürlüğüne gönderdiklerimizdir. Biz bu çalışmayı yaparken öncelikle dedik ki
nereden bu fahiş fiyatı tespit edebiliriz. Oturduk konuştuk
istişare ettik. Haksız fiyat artışı ile ilgili tespitlerimiz de;
ilgili firmanın önceki broşürü, firma ilgilisinin beyanı
veya vatandaşın daha önce alışveriş fişini, faturasını
gönderdiği başvurularda gördüğümüz olağan üstü
fiyat artışı tespitlerini bakanlığa gönderdik. 11 Kasım’a
kadar da 749 tane tespit tutanağı tanzim ettik, bunları
da ilgili il müdürlüklerimize gönderdik.
Bilinçlendirme faaliyetlerimiz arasında; Uçak Seyahatlerinde Haklarınız, Bilinçli Tüketici Rehberimiz ve Bilinçli
Esnaf Rehberimizi oluşturarak denetimlerde ve Tüketici
Hakları İletişim bürolarımızda tüketicilerimizin istifadesine sunduk. Tüketici bilgilendirmeleri kapsamında

2014 yılından bu yana; İSMEK Merkezleri, Engelliler
Merkezleri, STK’lar ve okullarda toplam 56.027 kişiye
739 seminer verdik. Bu seminerleri ortaokul, lise ve
yetişkinlere göre farklı düzeylerde anlatıyoruz. Özellikle
ramazan ayında ve okulların açılacağı dönemler başta
olmak üzere tüketici haftasında meydanlarda, caddelerde,
AVM’lerde vatandaşlarımızın yoğun olduğu yerlerde
182 adet stant faaliyeti gerçekleştirerek 199.182 adet
broşür dağıttık.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir iş birliği protokolümüz var. Bu kapsamda 3. İstanbul Tüketici Hakları
Konulu Karikatür Yarışması’nı düzenledik. Bunları
değerlendirirken biz mutlaka bir karikatüristi seçici
kurula aldık. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden de bizden de
bir temsilci aldık. Bu karikatürlerin değerlendirilmesini
yaptık. Nihayetinde çocuklarımıza sınıflarıyla beraber bir
boğaz turu düzenleyerek ödülleri takdim etmiş olduk.
Haklarını bilen ve savunan tüketiciler ile tüketici
haklarını koruyan ve bu yönde çalışmalar yapan kişi,
kurum ve kuruluşları ödüllendiriyoruz.
İstanbul Tüketici Ödülleri programında ödüllerin adil
ve şeffaf bir şekilde verilebilmesi için ilgili kurumlarla
paslaşıp şartname oluşturduk ve internet sitesini yayına
aldık. Köprü üstleri başta olmak üzere paydaş kurumların
internet sitelerinde, billboardlarda ve diğer alanlarda
ilan ederek duyurusunu yaptık. Bilimsel Çalışma Ödülü,
Müşteri Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü, Tüketici
Özel Ödülü, Bilinçli Tüketici Ödülü, Yazılı Basın Tüketici
Ödülü ve Radyo – Televizyon Program ödülü olmak
üzere toplam 6 dalda ödül veriyoruz. Ödüllerimizi 15
Mart’ta İstanbul’un en seçkin salonlarından biri olan
Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda takdim ettik.
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Biz yaptığımız denetimlerde bazen ilgili işletmelerin
avukatları yapılan denetim konusunda yetkimizin
olmadığını söyleyerek bizi zorladığı anlar oluyor. Üniforma,
denetime gittiğimiz yerde bize yol açıyor ama telefonda
yol açamayabiliyor. Bu minvalde yetkin olan belediyelere
yetki devri yapılması teklif ediyoruz.
İdari denetim konuları olan;
1- İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği
2- Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği
3- Garanti Belgesi Yönetmeliği
4- Taksitli Satış Sözleşmeleri Yönetmeliği
5- Devre Tatil Ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri
6- Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hk. Yönetmelik
7- Tanıtma Ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği
8- Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği
9- Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği
10- Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği
Sorun olarak gördüğümüz birkaç husus var. Çok ciddi
mağlubiyete sebebiyet vermiş işletmeler var. Siz ona
tespit tutanağını tanzim edip il müdürlüğüne gönderdiğinizde karara bağlanıp geri gelip ilgilisine tebliğ edilmesi
çok uzun sürmektedir. Bu da sizin caydırıcılığınıza etki
eden bir husustur. Daha etkin olabilmenin bir yolunun
bulunması gerektiğini düşünüyoruz. Yerel yönetimlerin
sadece fiyat etiketi ve satıştan kaçınma konusunda
denetim yapması, tekerrür işlemleri ve kamu kaynaklarının etkin kullanılmasında zafiyet gösterir.
Bazı yerel yönetimlerde uygulanan cezalar kendi
bütçelerine gelir olarak gelmediği için, belediye kuralları
yönetmeliği içine atıp oradan işlem yapıyorlar. Bu
mevzuata tabii ki aykırı ama bunu yapan belediyeler
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var. Bunu kanun kapsamında yapmadığı için görülmeyen
faaliyetler olarak ortaya çıkmaktadır. Çeşitli odaların
aldıkları kararlar var. Oda kararı alıyor ve kendisinin
iletişim bilgileri internet sitesinde olmuyor. Ondan sonra
Belediye Zabıtaları olarak en yakın biz olduğumuz için
sürekli şikâyet alıyoruz. Bunun bir çaresinin bulunması
lazım. Bu odalar bu kararları alıyorsa denetim yapma
yetkisi benle aynı ama bir tane denetimi yok. Ben çok
yoğun olan, iş birliği yapmamız gereken odaları ziyaret
ettim. Odaların maalesef içler acısı bir durumu var. İlgili
bulamıyorsunuz. Haftanın bazı günleri ve saatleri açık
olduklarına dair kapıya yazı asmışlar. Böyle bir oda ile biz
ne kadar piyasada etkin olabiliriz? Bunun araştırılması
gerektiğini düşünüyoruz.
Bizim zabıta olarak hakem heyetlerinde olmamız
gerekiyor ki daha iyi ve daha kaliteli bir hizmet
verebilelim.
Kanunun 75. maddesinde denetim yetkisi konusunda
bakanlık diye bir tabir var. Dolayısıyla bazen avukatlarla
karşı karşıya geldiğimizde ‘senin denetim yetkin yok’
anlamında zorluklar çıkıyor. Bizim belediyeler olarak
kendi problemimiz, tüketici hakları konusunda çalışan
zabıtalardır. Hakem heyetlerinin üyeliklerine baktığınız
zaman güvenlik müdüründen yazı işleri müdürüne veya
başka belediyenin bir birimindeki kişi orada üyedir. Bu
adamın yetişebilmesinin kaynağı, vatandaştan gelen
talepler ve şikayetlerdir ama karar verici konumda
olduğunuz zaman siz çok şeyi öğrenirsiniz. Siz hakem
heyetinde yoksanız bana göre ortada çok ciddi bir zafiyet
vardır. Esas tecrübeler orada kazanılıyor. Bizim oralarda
zabıta olarak var olmamız gerekiyor ki daha iyi ve daha
kaliteli bir hizmet verebilelim.

Tüketici hakları konusunda belediyeler bu işten geri
duruyor. Yasal bir zorunluluk da olmaması nedeniyle
bu işten geri durulmaktadır. Burada kanuna yerel
yönetimlerin tüketici hakları konusunda bilinçlendirme
ve bilgilendirme faaliyetleri yapması kanuna görev
olarak konulmalıdır.
İstanbul olarak biz 20 yıldır yapıyoruz ama Anadolu’da
birçok belediye tüketici hakları konusunda geri duruyor.
Yerel her zaman en öndedir.

Öncü ve önder belediyecilik anlayışımız gereği İstanbul
Zabıtası olarak bundan sonra da tüketicinin haklarının
korunması konusunda yetkimizden daha fazlasını
yapmaya devam edeceğiz.
Bu çalıştayı; yerel yönetimler ile merkezi yönetimin
birbirini anlayacağı, kurumlar arasında eşgüdüm
sağlanarak tekerrür işlemlerin ortadan kalkacağı ve
koordinasyonun sağlanması bakımından çok değerli
görmekteyiz.
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Konuşmacılar:
Turgut TATAR
Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Şube Müdürü
M.Salih YILDIRIM
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı
Yılmaz LAZOĞLU
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Destek Hizmetleri Müdürü

Oturum Başkanı: Yakup Güzel
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü

Turgut TATAR
Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü
Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı
Tüketici Hakları Zabıta Amirliğimiz 2015 yılında kurularak
faaliyetine başlamıştır. Tüketici hakları konusunda
yaptığımız çalışmalarda vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi adına pek çok faaliyet gerçekleştirdik ve bu
faaliyetlerimizi çeşitli materyallerle destekledik.

Yaptığımız faaliyetler kapsamında vatandaşlarımıza
farkındalık sağlayabilmek adına şehrin farklı noktalarında
stantlar kurarak materyallerimiz dağıtılmaktadır. Tüketicilerin haklarını bilmeleri ve kullanmaları konusunda
bilinçlendirmek amacıyla yoğun bir kampanya yürütül-
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mektedir. Ayrıca bu materyallerin dağıtımı çocuk
meclis üyelerinin de katılımlarıyla tüketici haklarını
anlatmaya yönelik olarak çeşitli bölgelerde zaman
zaman dağıtılmaya devam etmektedir. Toplumun her
kesiminden vatandaşa hizmet etmek, gereken desteği
sağlamak adına farklı alanlarda çalışmalarımızı sürdür-

mekteyiz. Görme engelli vatandaşlarımızın kullandıkları
Braille alfabesi kullanılarak Türkiye’de bir ilk niteliğinde
olan ‘Hak Aramanın Engeli Olmaz’ sloganıyla kitap ve
cd hazırladık.

Avrupa Birliği Programı Etkinlikler/Toplantı Desteği
başlığı için hazırlanan “Yerel Yönetimlerde Tüketici
Haklarının Yeri” konulu projemiz 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkındaki Kanunun Yerel Yönetimlere
verdiği yetkileri ve tüketiciyi bilinçlendirme faaliyetlerinin önemini, Yerel Yönetimlerde Tüketici Haklarının
bugünkü yeri ve geleceği konuşulan bir sempozyum
düzenlenmiştir.

Tüketici hakları konusunda vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi adına otobüslerde bulunan dijital ekranlarda
tüketiciyi bilinçlendirici çeşitli görseller sunularak,
Ankara ‘da yüzlerce otobüste günde yaklaşık olarak
700 bin tüketiciye ulaşılarak farkındalık oluşturulmaktadır. Ankara Büyükşehir Belediyemizin faaliyetlerini
ve ilçe belediyelerin faaliyetlerini konu alan ve haftalık
olarak çıkartılarak ücretsiz olarak dağıtılan, Ankara
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Bülteninde tüketici köşesi oluşturulmuş, konu ile ilgili
bilgi ve görseller paylaşılarak haftalık olarak yaklaşık 900
bin tüketiciye doğrudan veya dolaylı yoldan ulaşılmıştır.

Turgut TATAR
Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü

ile de Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyacaktır.
2017 yılında Ankara il genelinde tüketici hakları konusunda
ortaokul ve liseler arasında karikatür yarışması yapılmıştır.

‘dan dereceye giren bir öğrenciye Ankara Büyükşehir
Belediyesi özel ödülü verilmiştir.
Kasım ayı itibarıyla Ticaret Bakanlığı ile birlikte yine aynı
şekilde ortaokullar arasında resim yarışması yapılmaya
başlanmıştır.
Tüketici hakları konusunda çocukların bilinçlendirilmesine oldukça önem veren Zabıta Daire Başkanlığımız, çocuklara hitap eden, eğlenerek öğrenmelerini
sağlayacak bir çalışma gerçekleştirerek, tüketici hakları
karikatür yarışmasında dereceye giren karikatürleri
‘boyama kitabı ve yapboz’ olarak tasarlamıştır.

Çocuklara yönelik olarak hem eğlenceli hem eğitici
nitelikte olan ‘Tüketici Haklarımı Öğreniyorum’ temalı
internet sitesi oluşturulmuştur. Çocukların çeşitli oyunlarla
tüketici hakları konusunda bilinçlenmeleri ve aynı
zamanda eğlenceli vakit geçirmeleri hedeflenmiştir.
Yakın zamanda Ankara Büyükşehir Belediyesi internet
sayfasından ulaşılabilecek olan ‘Eğlen Öğren’ bölümü
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Ankara’da binlerce öğrenciye ulaşılarak, yapılan karikatür
yarışması ile öğrencilerin tüketici hakları konusunda
araştırmaya yönelmeleri ve bilinçlendirmelerine katkı
sağlanmıştır.
2018 yılında da Ticaret Bakanlığı ile ortak Türkiye
genelinde resim yarışması düzenlenmiştir. Ankara

hattımıza da birçok ihbarlar gelmiştir. Bunlarla ilgili
tüm ekiplerimiz gelen ihbarlara zamanında müdahale
ederek gerekeni yapmıştır.
6502 Sayılı Kanun’da belediye toplam dört yerde
geçiyor. Bunun ikisi denetimle ilgilidir. Burada özellikle
yasal olarak yetki verilirse karşılaştığımız sorunların
giderilmesi sağlanmış olacaktır.

Her ay ilçe belediyelerimiz de dahil olmak üzere sırayla
ev sahipliği yaparak zabıta müdür ve amirlerimizin
katılımlarıyla koordinasyon toplantısı yapmaktayız. Son
koordinasyon toplantımıza il ticaret müdürümüz de
katıldı. Orada çıkan bir kararla son zamanlardaki fiyat
artışları ile ilgili bir bilgi sunumuna ihtiyaç duyuldu. Bu
konuda Ankara İl Ticaret Müdürümüz Sayın Yavuz Bey,
hem son yapılan koordinasyon kurul toplantımıza katıldı
hem de bu eğitime bizzat katılarak tüm zabıta teşkilatı
arkadaşlarımızı bilgilendirmeye yönelik sunumlar yaptı.
Bu sunumdan sonra Ankara genelinde tüm uygulamalarda ilçeler arasında bir yeknesaklık sağlandı. Daha
planlı ve daha programlı bir şekilde devam etti. Bundan
dolayı da bu gibi çalıştayların ne kadar önemli olduğu
burada açıkça ortaya çıkmıştır.
Son dönemde fiyat artışları ile ilgili yaptığımız denetimlerle ilgili çalışmalarımız oldukça artmıştır. Özellikle
bu konuda Mavi Masa olarak hizmet veren 153 ihbar
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M. Salih YILDIRIM
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı

M. Salih YILDIRIM
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı
2016 yılında Tüketici Hakları Amirliğimizi kurduk. Şu
anda faaliyetlerimize Denetim Destek ve Tüketici
Hakları Şube Müdürlüğü olarak devam etmekteyiz.
Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgesi Gaziantep’te bulunmaktadır. 5 aktif bölgeden oluşmaktadır
ve yaklaşık 950 firma ortalama aylık 400 milyon kw
elektrik ve 25 milyon m3 doğalgaz tüketmektedir.
Gaziantep bir ihracat şehridir. Gaziantep’in ihracat
oranı 61 ülkenin ihracatına eşdeğerdir. Şehrimiz,
Türkiye’nin toplam ihracatının %4,5’ini gerçekleştirmektedir. Kişi başına ihracat Türkiye’de 1.649 $
iken Gaziantep’te 3.170 $’dır. Tüketici Hakları ile ilgili
çalışmalara başlarken önce eğitim seminerleri ile
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başladık. Sadece sokakta geçen vatandaşa broşür
dağıtarak ve afiş asarak olmuyor bu işler. Kitlelere,
tüketicilere ulaşmak lazım. Bu yüzden önce 267
personelimize bilgilendirme semineri verdik. Okullarda
308 velimize bilgilendirme seminerleri düzenledik.
3.216 sağlık çalışanına ve 528 mahalle muhtarına
eğitim seminerleri düzenledik. Muhtarlar o kadar
etkili oldu ki kendi mahallesinde afişleri kendi yaparak
bunu halka ilan etti.

seminerleri düzenlendik. Bu da çok etkili oluyor. Çünkü
öğrenci eve gittiğinde kendi ailesine ulaşıyor. 123 işitme
ve görme engelli vatandaşımızın katılımıyla bilgilendirme semineri düzenledik. Halk Eğitim Merkezlerimizde
seminerler düzenledik. Okullarımızda düzenlediğimiz
bilgilendirme seminerleri ile 3.655 öğrencimize tüketici

haklarını anlattık. Öğrencilere bilinçli tüketici eğitim seti
dağıttık. Ticaret İl Müdürlüğü iş birliği ile velilere okul
kıyafetleri ve kırtasiye ürünleri hakkında bilgilendirme
yaptık. Alo 153 çağrı merkezi ekibine, tüketici şikayetlerinin çözümü için bilgilendirme eğitimleri verdik. Biz
bu çalışmaları yaptıktan sonra 153’e şikayetler gelmeye

Yani bir kişi ile biz bir mahalleye ulaşmış olduk.
Onun için yeni başlayacak arkadaşlar için de bunu
kesinlikle tavsiye ediyoruz. 536 GASMEK (Gaziantep
Meslek Edindirme Kursları) kursiyerine bilgilendirme
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başladı. Esnaf İstişare Kurul Toplantısı’nda ‘Tüketici
Hakları ve Etiket Yönetmeliği’ hakkında istişarelerde
bulunduk.
2.357 işyerini fiyat etiketi yönetmeliği hakkında
bilgilendirdik.
AVM’lerde ile şehrimizin çeşitli bölgelerinde kurduğumuz
stantlarda 30 bin broşür dağıtarak bilgilendirme yaptık.
Toplu taşıma araçları ile duraklar, otogar ve hastanelere
bilgilendirme afişleri astık. Bu çalışmaları yaparken basın
aracılığı ile de ulaşamadığımız kitlelere de ulaşmamız
gerektiğini düşündük. Yaptığımız çalışmaların bir kısmını
da basına bilgi verdik. Özellikle yerel basında çok yer aldı.

M. Salih YILDIRIM
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı

2018 yılında tüketici özel ödülüne layık görüldük. İl
Ticaret Müdürümüzün üzerimizde çok emeği oldu. Çok
iyi anlaştık ve güzel iş birliği yaptık. Bizim de tavsiyemiz
il ticaret müdürlükleriyle zabıta teşkilatları çok iyi
anlaşırsa bu konuda kesinlikle çok iyi işler yapılabilir.
Zabıta Daire Başkanlığımız ile Ticaret İl Müdürlüğü
iş birliği neticesinde 2016 yılında 19.569 adet şikâyet
gelirken 2018 yılında bu sayı 6.931’e düşmüştür. Biz
esnafa, satıcıya giderek bilgilendirmeler yaptık. Satıcı
da tüketicinin hakkını bilmesi gerekiyor ki ona göre
önlemlerini alsın. Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile
Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik ve Denetim Destek ve
Tüketici Hakları Şube Müdürlüğü’nü kurduk.

Esnafı ve tüketiciyi korurken, bilinçlendirirken bir oto
kontrol oluşturmak istiyoruz. Vatandaş, esnaf veya satıcı
kendi kendini bir şekilde düzenleyecek. Her seferinde
denetmen ve zabıta başlarında olmayacak. Dolayısıyla
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biz bunu yaparken bir yandan da bunları ödüllendirme
adına ticaret bakanlığımızın ödüllendirme kriterlerini
de alarak tüketici ödüllerini düzenliyoruz. Bunun en iyi
örneği İstanbul’da da yapılmaktadır.
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3.OTURUM
SORU, CEVAP VE MÜZAKERE

Çalıştay Grupları Toplantı ve Müzakereleri
Birinci Gün Program Kapanış ve Plaket Takdimi
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SORU - CEVAP - YORUM
Yorum;
Ticaret Bakanlığı Daire Başkanı Yakup GÜZEL:
Birçok belediyemizin son dönemde bu çalıştayda yapılan sunumlardaki benzer çalışmaları yaptığını biliyoruz
ve görüyoruz. Ancak bu projenin asıl amacı bu işi daha sistematik hale getirmek, uygulama birliğini sağlamak,
dönemsel değil sürekli ve kalıcı hale getirmektir.
Zabıta Teşkilatının bu alanda yetkisinin arttırılması için neler yapılabilir, bakanlık olarak bizim üzerimize düşen
görev nedir, Belediyelerin Bakanlık olarak bizden beklentileri nedir bunları öğrenmek istiyoruz.
Denetim yetkisinin genişletilmesinden bahsedildi. Ben 2003 ve 2014’teki kanun hazırlık komisyonunda yer
aldım. 1995 yılında ilk çıkan tüketici kanununda belediyelerin denetim yetkisi vardı ama 8 yıllık süreçte bakıldı
ki hiç denetim yapılmamış, uygulanmamış. O dönemki siyasi irade de kullanılmayan bu yetkiyi kaldırma kararı
aldı ve 2003 yılında belediyelere sadece fiyat etiketi denetimi yetkisi verildi. Daha sonra gelen talepler üzerine
indirimli satışlar ve satıştan kaçınma konularında denetim yetkisi verildi. Bu yetkiler gerek görülürse yapılacak
olan Kanun değişikliği ile yeniden genişletilebilir.
Bu sistemi oturttuktan sonra belki bu öneriyle gitsek daha sağlıklı olur. Her ilde zabıtanın bu konuya sahip
çıktığını gösterirsek bir değişiklik çalışması gündeme gelecektir.
Zabıta teşkilatı çok güçlü bir teşkilattır. Üniformanın verdiği bir güç de var. Bakanlık olarak bizim sadece 81
ilde il müdürlüğü teşkilatımız ve denetim elemanımız var ama ilçelerde teşkilatımız yok. Dolayısıyla burada
zabıta teşkilatının devreye girmesi gerekmektedir. O açıdan da çalıştayımız bunun bir başlangıcını teşkil
edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile zaten fiilen sahada denetimler başladı. Bu projenin amacı
sadece zabıtayı sahaya sürüp denetim yaptırmak değildir. Sonuçta tüketiciler sizin hizmet verdiğiniz kesimdir.
Beşikten mezara kadar hepimiz birer tüketiciyiz. Buradaki esas amaç, tüketicilerin hayatını kolaylaştıracak,
güvenle alışveriş yapabileceği ortamı sağlamak, sorunlarını çözecek, bilgilendirecek ve bilinçlendirecek bir
yapının oluşturulmasıdır.

Yorum;
Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Şube Müdürü Mahmut ÇELİK:
Keşke burada ilçe belediye zabıta yetkilileri olsaydı da onlara da bu konuyu izah etseydik. Mersin’de bir
ilçe belediyesiyle karşılaştığımız sorunu söylemek istiyorum. Ruhsat ve denetim ile ilgili yeri cadde olarak
belirtiliyor. Bu cadde üzerindeki iş yerlerinin denetimleri de bize ait. Valilikle gerekli yazışmaları yaparak
ruhsat olayları olarak 2005/9207’de diyor ki, “ruhsat veren yer denetler.” Bu konuda biz büyükşehir olarak
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bir daralma yaşadık. 5216 Büyükşehir Yasası’nda da diyor ki: Sıhhî işyerlerini, “ikinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî
müesseseleri, ilçe belediyeler denetler.” Büyükşehir burada da bir sıkıntıya girdi.
Ayrıca tüketici ile alakalı olarak fiyat etiketi denetimi yapılacak yerlerin denetim yetkisinin %99’u ilçe belediyelerindedir. Çünkü ruhsatlandıran ilçe belediyesi, biz değiliz. Biz yine vatandaşımızın zarar görmemesi açısından
denetimlerimize gidiyoruz. Ticaret İl Müdürlüğümüzde denetçi sayısı az. Biz denetime giderken yanımızda
muhakkak ilçe belediyesinden bir zabıta alıyoruz. Tek başımıza gidemiyoruz çünkü yetki bizde değil.
Mesela biz hafriyatlar ile ilgili denetimler yapıyoruz ve cezai işlem uyguluyoruz. Çevre Bakanlığı bize yetki devri
yapıyor. Siz bir insanı caydırmak için cezai işlem uygulamazsanız, yazışma yapılıyor, bakanlığa gönderiliyor ve
süreç uzuyor. Süreci daraltma adına bu konuda da yetki devri olsa biz anında müdahale edebiliriz.

Cevap;
Ticaret Bakanlığı Daire Başkanı Yakup GÜZEL:
Bu çalıştayı dar kapsamda tutmamızın sebebi bunun bir başlangıç olmasıdır. İlinize gittiğiniz zaman ilçe
belediyeler ile birlikte bu çalıştay ile ilgili bir koordinasyon toplantısı sağlamanız gerekir. Aynı şekilde Ticaret İl
Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılması gereken faaliyetler ve denetimler ile ilgili çözüm konusunda burada inisiyatif
alması gereken biraz da sizsiniz. Genelde Zabıta Daire Başkanlığı ilçe ile koordinasyonun sağlanmasına öncülük
eder. Amacımız bunu tüm Türkiye’ye, 81 il ve ilçelerine yaymaktır. Yer sıkıntısından dolayı tüm ilçeleri buraya
çağıramazdık.

Yorum - Cevap;

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı M. Salih YILDIRIM:
Çevre Bakanlığı’nın yetki devri yaptığı konu çok kısa ve kestirme bir yoldur. Çevre Bakanlığı gibi siz de il
müdürlüklerimiz de ‘biz yetki devri yaptık hiçbir şeye karışmıyoruz’ derlerse hiç yetki vermesinler. Çünkü
genelde öyle yapıyorlar. Halbuki normal şartlarda yetkisi kalkmıyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ile biz
yetki devri yaptık diye tüm şikayetleri bize yönlendiriyorlar. Müdürümün söylediği kısa yoldan bakanlık bize
yetki devri yapsa aslında çok kolay ve kestirme bir yol olur. Güzel bir fikir. O denetim konusunda da haklı. Ana
arterlerde ruhsatın olmadığı bir yer normalde süresiz kapanır ama biz bu süresiz kapatmayı yapamıyoruz.
Tespit yapıp ilçeye gönderiyoruz. Bir nevi denetimi sen yapamazsın ilçe yapar gibi bir durum var. Onun için
baştan beri benim bir fikrim bir var. Bizim emsalimiz olan şehirlerde kesinlikle merkez ilçeler olmamalı, tek çatı
altında toplanmalıdır. Böylelikle yetki karmaşası da yaşanmaz. Biz zabıta teşkilatı olarak bunun çok zorluklarını
yaşıyoruz.
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?

Soru - Yorum / Öneri;
Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Osman SEVİNÇ:

Cumhurbaşkanımızın talimatından sonra biz direkt Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri ile görüştük. Diğer illeri
bilmediğim için Van üzerinden konuşuyorum. Ticaret İl Müdürlüğünün yeterli personeli yok. Van’da her merkez
ilçede ortalama 330 zabıta memuru varken Ticaret İl Müdürlüğümüzün 4 personeli var. O yüzden koordinasyon
konusunda da sıkıntı yaşıyoruz. Biz istiyoruz ki 40 kişi bizden olsun 7-8 kişi de Ticaret İl Müdürlüğünden olsun.
Böyle bir ekip de kuramadık. Bu konuda bakanlığımız personel takviyesi yapmayı düşünüyor mu?
Dertler ortak. Yetki yok, süreç çok uzuyor. Biz belediyeciler hemen netice almayı severiz. Gidip tespitini yaparız
üç gün sonra cezasını keseriz. Sürecin uzaması şikâyet eden vatandaş açısından da kötü oluyor. Biz 100’ün
üzerinde tespit tutanağı gönderdik daha hiçbir tanesinin neticesini bilmiyoruz. Daha sağlıklı bir işleyiş olması
için bu yetki devri konusunun bir an evvel hızlanması lazım.

Cevap;
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı M. Salih YILDIRIM:
Biz fiyat artışı konusundaki faturaları inceleyecek ve kontrol edecek bir yetkiye sahip değiliz. Bunu müfettişler
ya da denetmenler yapar. Dolayısıyla biz her ne kadar yapsak da yetkisiz yetki meselesine geliyor. Cumhurbaşkanımız o açıklamayı bilinçli yaptı. Çünkü yerelde en güçlü teşkilat şu anda zabıta teşkilatıdır. Bu talimattan
sonra sanırım tüm arkadaşlar aynı şeyi anlamıştır; bir yasal düzenleme yapılacak ve bize en kısa sürede
yetkilendirme yapılacak diye düşündük. Her şeye rağmen biz gittik faturalarda (veren esnaf için) tespit yaptık
ve Ticaret İl Müdürlüğüne gönderdik.

Yorum / Öneri;
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı İbrahim KÖSE:
İstanbul’daki yaptığımız çalışmalarda biz denetimlerimizi ilçelerin yetki ve sorumluluk alanlarında da yapıyoruz.
Fakat ruhsatı veren birim denetleme yapması lazım. Bunun için yetki devri konusunda çalışmak lazım.

Yorum - Cevap;

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi
Genel Müdür Yardımcısı Bayram UZUNOĞLAN:
Fiyat etiketi konusunda denetim yapmamızda herhangi bir yetki problemimiz yok. Tüketici Kanunu çok açık bir
şekilde belediyelere de bu yetkiyi veriyor. Haksız fiyat artışları ile alakalı olarak, 81 ilde ve 991 ilçede örgütlü
bir yapımız olmadığından haksız fiyat artışlarına ilişkin denetimlerin hali hazırda olduğu gibi yapılmasında
fayda var diye düşünüyorum.
Haksız fiyat artışları ile ilgili sizlerden gelen tespitleri bizler değerlendiriyoruz. Reklam Kurulu vasıtasıyla ilgili
firmalardan savunmalar talep ediyoruz. O savunmaların sonunda gerçekten orada bir haksız fiyat artışı var mı
yok mu, onun ne kadar ve ne oranda etkilendiği, o dönemdeki fiyat artışlarından ne kadar etkilendiği, gerekliyse
o günün finansal maliyetlerinin ne kadar değiştiği ve etkilendiği gibi arkadaşlarımız çok hassas ve ciddi bir
çalışma yapıyorlar. Her bir belediyemizde bu çalışmanın ayrı ayrı yapılması halinde ortak bir uygulamadan
çıkılır ve farklı farklı sonuçlar ortaya çıkar diye düşünüyoruz. Bu yüzden haksız fiyat artışları ile alakalı olarak
siz tespitlerinizi yine bize gönderin biz sonuçlandıralım ve karara bağlayalım diye düşünüyorum.

Yorum;
Yorum;
Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müd. Ahmet ERDAL:
Bakanlıklar yeniden yapılandırıldı. Personel ihtiyacının da belirlenmesi gerekiyor. Şu anda genel müdürlüklerde
de belli değil. Önümüzdeki günlerde resmî gazetede ilan edilecek.
Biz her Büyükşehir Belediyemizin mail bilgilerini talep ediyoruz. Biz o mail adresleri ile bir grup oluşturalım. Biz
o grupla sizlerin önerilerini alalım. Sizlerin önerileri üzerinden biz kısa zamanda zabıta müdürlükleri içerisinde
tüketici birimlerinin kurulması noktasında yasal bir düzenleme taslağı hazırlayalım. Bu taslak üzerinden belediyeler birliği ve iç işleri bakanlığı ile görüşerek bunun alt yapısını oluşturup yasal düzenlemesini gerçekleştirip
her zabıta müdürlüğünde tüketici birimini oluşturalım.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Zabıta Amiri Sinan KALENDER:
Cumhurbaşkanlığı yeni yönetim modelinin getirdiği bazı yenilikleri var. “Genel Emir” diye emirler yayınlandı.
Bunun da tam olarak anlaşılması gerekiyor. Bu yayınlandıktan sonra içeriğinin de tam olarak nasıl uygulanması
gerektiği konusunda tereddütlerin de olduğu görülüyor. Bize gelen yayında diyor ki başta belediye zabıtaları
olmak üzere dediğinde biz burada büyükşehir belediyesi olarak bundan geri durmamız bir yönüyle “genel
emir” mantığıyla tam oturmuyor. Bunu kullanarak da denetim yapmada aslında belli ölçüde fayda var. İlçe
belediyeleri ruhsat veriyor ama genel emirde de böyle bir talimat var. Bununla ilgili biz İstanbul Büyükşehir
Belediyesi olarak 20 yıldır ilçe belediyelerin ruhsat verdiği yerlere denetim yapıyoruz. Önceliğimiz tabii ki ana
arter kendi ruhsat verdiğimiz yerler ama bu zamana kadar da herhangi bir şekilde iptal olan bir tespit tutanağı
yok. Zaten tespit tutanakları da mahkemelerde iptal edilecek bir vasıfta evrak değil. Çünkü karara bağlanmış
bir şey değil. Mahkeme bu evrakı dikkate almıyor.
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?

Soru;
Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Hüseyin EŞGİN:

Cumhurbaşkanlığı makamının 2018/13 sayılı bir genelgesi var. Bu genelgeyi acaba bu denetim konusunda
uygulayabilir miyiz?

Cevap - Yorum;

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi
Genel Müdürü Ahmet ERDAL:
Uygulanabilir ancak 6502’de etiket denetimi ve fiyattan kaçınma denetim yetkisini zabıtaya verirken tespit
yapıp valiliğe bildiriliyor, il ticaret müdürlüğü ceza kesiyor.
Bu genelge de fırsatçılara alan açmamak için çıkarılmıştır. Herkesin denetim yapma yetkisi, ihbarda bulunma
yetkisi tabii ki var. Bu genelge tabi ki uygulanır. Mağduriyetlerin ve yanlış yapılmasının önüne geçilmesi için
de koordineli bir şekilde hareket edilmesi daha doğru olur. Her şeyden önce zaten hepimiz bir vatandaş olarak
bir sıkıntı varsa ihbar etmekle yükümlüyüz. Bizler bakanlıkların yetkilileriyiz, sizler belediyelerin kamu yetkililerisiniz. Bunları uygulamak tabii ki hepimizin görevidir.
Biz yönetmeliği değiştirirken, haksız fiyat artışı ile ilgili denetim yapalım derken, öncelikli olarak insanlara ceza
yazalım, serbest piyasaya müdahale edelim diye düşünmedik. Bu kısa zamanda denetimlerle baskı yapıp
fırsatçılara fırsat vermemek için yapılmış bir düzenlemedir. Döviz kurunun sürekli dalgalanması piyasaları
tedirgin edip fiyatlarını artırarak, oynatarak kendilerince bir önlem alıyorlar. Şu anda bizim ve belediyelerimizin
yaptığı bu denetimlerin sonucunda gerçekten iyi bir sonuç alındığını düşünüyorum. Eğer bu boyutta baskı
yapılmasaydı piyasalar daha farklı bir noktaya doğru gidebilirdi.
Piyasada sadece bir sektörde 2-3 tane firmanın olduğu sektör sayısı çok az. Mesela bu işin içerisine girince fark
ettik, kâğıt sektöründe sadece çok az sayıda firma var. O da dışa bağımlılıktan kaynaklı tamamen ithal geliyor.
Sektörlerde zaten rekabet çok ciddi boyuttadır. Yüzlerce rakip firmanın olduğu bir üründe, birisi gerçekten
değerinin üzerinde bir satış yapıyorsa onun zaten satış yapma durumu zordur. Piyasa kendisini regüle ediyor.
Ama özellikle ithalata dayalı ürünlerde maalesef fiyat artışları çok ciddi, kâğıt ürünleri, çocuk maması gibi
ürünlerde gerçekten çok fazla miktarda artış var. Bunları da sektörlerden gelen ve diğer ilgili kurumlardan
gelen raporlara göre değerlendirip gerekli yaptırım neyse onları uygulayacağız.
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Yorum / Öneri;

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Destek Hizmetleri Müdürü Yılmaz LAZOĞLU:
Bu çalıştayı yaklaşık olarak genel müdürlüğümüz ile birlikte bir sene önceden kararlaştırmıştık. Tüketici Hakları
Zabıta Amirliğinin kurulması için Ankara’dayken ortak görüş birliğine varmıştık. Dolayısıyla burada yaptığımız
toplantıda asıl konumuz 30 tane büyükşehir belediyesinde ilk önce bunun kuruluşunu yapmaktır. Bunlarla ilgili
ortak hareket edebileceğimiz, personelin eğitiminden tutun da bununla ilgili gerekli materyallerin bir araya
getirilip aktif hale getirilmesine kadar her şey planlanmalıdır.
Zaten bundan sonraki süreçte genel müdürümüzün anlattığı o hukuki düzenlemelerin bir şekilde 30 tane
büyükşehir belediyesinde tüketici ofisi kurulduğunda büyük bir ihtiyaç olduğu görülecek. Dolayısıyla benim
denetim yapma ile ilgili hukuki süreçlerimin, altyapımın tamamlanması gerekiyor. Bununla ilgili çalışma bakanlığımıza aittir. Bu bütün zabıta müdürlerimizin ortak temennisidir. Çünkü bana gelen şikâyet esas olduğuna
göre 20 yıldır faaliyet gösteren bir amirlik olarak vatandaş gelip benim yakama yapıştığında veya kapıma
geldiğinde şunu diyor: “ben mağdur edildim ve benim hakkımı savun. Ben gittiğimde firma beni muhatap
almıyor.” Bu durumda ben şikâyeti esas aldığımda bununla ilgili hukuki süreçleri başlatabilecek yetkinlikte
altyapı ve donanıma sahip olmam lazım.
Avrupa’daki örneklerinde zabıta başkanlıklarının içerisinde hukuki süreçleri başlatacak savcılıklar var. Bir suç
tespit edildiğinde savcı direk olaya el koyuyor ve bunu mahkeme sürecine taşıyor. Bundan sonraki haksız
fiyat cezası uygulanacak mı uygulanmayacak mı o mahkemenin bileceği iştir. Bu süreci benim başlatmam
yeterlidir. Tüketici birimlerimizi hızlı bir şekilde kuralım. Gaziantep Belediyesi’nde bu şube müdürlüğü nezdine
çok büyük bir hedefe çıkarılmış. Amirlik olarak biz bunları kurabilirsek bütün süreçleri genel müdürlüğümüzle
birlikte beraber tamamlayacağız.

Yorum/Öneri;
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mehmet Burak KÜÇÜK:
Bizim de bu konuda yaşadığımız sıkıntılar var. Bunların en başında, alınan şikayetlerin Zabıta Daire Başkanlıklarına, ilçelerde şube müdürlüklerine iletildiği zaman geri dönüşlerin olmamasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız
zabıtalar göreve derken sanırım bunu bilerek söyledi. Belediyelere bir yazı gelir, okuyan hiçbir şey anlamaz.
Nasıl olsa zabıtalar buna bir çözüm üretir diye o evrakı direk Zabıta Daire Başkanlıklarına gönderirler.
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Aynı şekilde bu, yapılan uygulamalardan da idarecilerimizin bize sordukları ve bizim de vereceğimiz cevabın
kısıtlılığından kaynaklanıyor. İdarecilerimiz bize vatandaştan gelen bir şikâyet konusunda ne yaptığımızı soruyor.
Biz de diyoruz ki, tutanağımızı tuttuk ve valiliğe gönderdik. Devamını sorduğunda süreç çok uzun olduğundan
cevap veremeyebiliyoruz. Sayın genel müdürümüzden de ricamız, bu amirliklerin kurulmasını yerel yönetimlere
resmi bir yazı ile gönderilmesi hem kurulmasını hızlandıracak hem de devam etmesini sağlayacaktır.
Şanlıurfa’da Ticaret İl Müdürlüğü personel sıkıntısından dolayı bizimle birlikte sürekli denetime çıkamadı. Merkezi
yerden denetlenen iş yerleri var. Ülkenin hemen hemen her ilinde bulunan marketler zinciri var. Biz buralara
gittiğimiz zaman il müdürlükleri tarafından bize verilen cevap şu: “bizim buraları denetleme yapmamıza gerek
yok. Buralar zaten genel merkezden faturaların girişleri çıkışları denetleniyor”. Bize de vatandaşlardan sürekli
şikâyet geliyor. Biz vatandaşa bu genel merkezden denetleniyor diyemiyoruz. Her ilde sanırım yapılan uygulamalar farklı farklı. Bir yerde denetime tarım il müdürlüğü ile gidiliyor, bir yerde Ticaret İl Müdürlüğüyle gidiliyor,
bir yerde zabıta tek başına gidiyor. Şanlıurfa’da pazarlar da dahil olmak üzere bizim girip çıkmadığımız yer
yok. Yaklaşık 100-150 işletmeye ceza kestik. Bizi şikâyet eden olmadı yoksa hepsi iptal olurdu. Çünkü yasal bir
zemine oturtturamıyoruz. İl müdürlüğü bize diyor ki 3 aylık etiketleri alın tutanaklarınıza ekleyin ve gönderin.
Ben 3 aylık etiketi istediğim zaman firmanın avukatı direk benim karşıma çıkıyor. Senin bunu isteme yetkin yok
diyor bana. Otomatikman biz burada geri plana düşüyoruz.
Yapılacak uygulamaların denetim aşamasını içeren, denetimin nelerden geçmesi gerektiğini, belediyelerin
yetkisini ve yetki devirlerini belirten bir uygulama, bir yönetmelik lazım.

Cevap;
Ticaret Bakanlığı Daire Başkanı Yakup GÜZEL:
Resmi yazı gönderebiliriz. Zaten bu çalıştaydan sonra süreç daha da hızlanacak. O konudaki çizeceğimiz yol
haritasını hep beraber belirleyeceğiz. Ülkemizde belli zincir mağazalar var. Bunların binlerce şubeleri var ve
hepsinde de aynı ürünler ve aynı tespitler mükerrer olacaktır. Zaten siz bir şubeye gidip haksız fiyat artışı ile
ilgili tespit yaptığınız zaman o yine bize gelecek. Bundan dolayı bunun merkezinde denetim yapılsın ve bitsin
diye illere böyle bir bilgi verildi. Haksız fiyat artışının dışındaki konularda sizin denetim yetkinizi engelleyen
bir husus yok. Fiyat etiketleri uygun değilse veya zabıtayı ilgilendiren başka konularda yine bir aykırılık varsa
ceza tutanağı düzenlenebilir.
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Yorum / Öneri;
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdür Yardımcısı Sadettin ÖZYAZICI:
Sayın Genel Müdürümün iki farklı kurumdan ayrı ayrı ceza çıkmaması noktasındaki açıklamasına katılıyorum.
Çünkü biz bazen üzerimize atılan görevleri farklı farklı algılamaya başlayabiliyoruz ve her belediyede farklı
uygulamalar ortaya çıkabiliyor.
Ancak asıl sorun şu ki, belediyelerin ilk çıkan tüketici kanununda verilen yetkilere soğuk baktığı ve bu kanunu
uygulamadıklarını söylemiştiniz. Ben bunu destekleyecek şöyle bir ifade kullanmak istiyorum; 5326 sayılı
kabahatler kanunu 2005 yılında ilk çıktığında 1,5 yıl belediyeler bu kanunu hiç uygulamadılar. Belediye başkanlıklarına uygulamamalarının temel gerekçesi sorulduğu zaman – aslında bugün sorsanız hiçbir belediye başkanı
yazdığım cezalarla bütçemi ayakta tutuyorum demez ancak o dönemde – bu cezaları ben vatandaşıma yazıp
parasını da devlete ödettirmem, eğer parasını belediyeme gelir olarak kaydedersem öderim dediler.
1,5 yıllık süreç içerisinde aynı tüketici kanununda olduğu gibi belediyeler Kabahatler Kanununu uygulamayınca
2006 yılının ortalarında Kabahatler Kanununda bir düzenleme yapıldı. Dendi ki; “belediyeler kestikleri cezaları
kendi bütçelerine gelir olarak kaydedebilirler.” Ondan sonra bütün belediyeler şu anda 5326 sayılı kabahatler
kanununu çatır çatır uyguluyorlar. Emin olun şu an da belediyeler bunu açık açık söylemiyorlar ama belediyelerin tüketici kanununu uygulamamalarının temel sebeplerinden bir tanesi ceza sürecinin, geri dönüşlerin
çok uzun olması, ikinci ve en temel sebeplerden bir tanesi de kesilen para cezasının belediyeye hiçbir hayrının
dokunmadığıdır. Bunu belki aynen dile getirmiyorlar ama genelde yaptığımız görüşmelerde ortaya çıkan sonuç
budur. Belki bu noktada bir düzenleme yapılırsa amirlik oluşumuna katkı sağlayacak daha sağlıklı bir alt yapı
oluşturulur diye düşünüyorum.

Cevap;
Ticaret Bakanlığı Daire Başkanı Yakup GÜZEL:
Bu istismara açık bir konu olabilir. Bazı belediyeler gelir elde etmek için esnafa tacire yüklenirse sıkıntı olabilir.
Enine boyuna tartışmak gerekir.
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Yorum / Öneri;
Bursa Ticaret İl Müdürü Zübeyir TOKGÖZ:
Bursa’da uygulamış olduğumuz bazı konulardan bahsedeceğim. Şu anda belediyelerin ticaret il müdürlükleri ile
birlikte tüketici konusunda faaliyet göstermiş olması, denetimlere girmiş olması yeni bir sistem olduğu için ve
ülkemizin de ekonomik zorlukları aşma içerisinde olması sebebiyle bir koordinasyon problemi yaşanmaktadır.
Bursa’da yaklaşık 14 tane zincir market var. Bazılarında özelikle etiket konusunda eğitim verdik. Denetmenlerimiz etiketlerin nasıl olacağı konusunda bilgiler verdi. Önceden gerek zabıta gerekse denetmenlerimiz
denetlediği yerlerde ceza ile çok muhatap oluyorlarken şimdi biz ceza kesecek durum bulamaz hale geldik.
Tabii bu durumlar geçicidir. Bu çalıştay ile birlikte koordinasyon sağlandığı sürece, bilgilendirme yapıldığı
taktirde bu problemler ortadan kalkacaktır diye düşünüyorum.

Yorum / Öneri;
İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Şemi ALBAT:
Biz tüketici haklarına sadece fiyatlarda meydana gelen artışlar ve etiketlerdeki yanlışlar olarak bakıyoruz.
Büyükşehirlerin tamamında yasa, laboratuvarların kurulmasını emreder ama bu laboratuvarlar bir türlü kurulmaz.
Dolayısıyla fiyat artışından daha ziyade bizim tüketmiş olduğumuz gıdalardaki yanlışlar da var.
Bu süreci yönetme adına vatandaşlara, “burası tüketici hakları büro amirliği sadece etiket kontrolü ve fiyat
artışı denetimi yapıyoruz” diyemezsiniz. Başlıkları da doğru atmamız gerekiyor.
Bu başlıkları attığımızda da Tarım İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı
ve Çevre Müdürlüğü de işin içine giriyor. Biz tüketici hakkında şu an baktığımız pencere tek bir pencere ama
insanlara bunu böyle söylediğiniz zaman, kamu başka bir hedefe yönelik bir eylem gerçekleştirmeye çalışıyor
noktasına geliriz. Bu da doğru değildir.
Zabıta ne yapar, zabıta teşkilatının teşkilatlanması nedir, hangi görevleri yapar, önce bunu bizim dışımızdaki
birimlerin bilmesinde, bu süreçleri kendi aramızda bilen insanlarla istişare edip değerlendirmemiz gerekir
diye düşünüyorum.
Biz siyaseten bir noktada bulunuyoruz. Bir de burada farklı bir süreç var. Bazen çok hızlı gidebiliriz, bazen geri
kalabiliriz ama öncelikle bu işlerin hukuki bir alt yapısının ve mevzuatının çıkması lazım. Biz yasada madde
bulacağız diye birbirimize bakıyoruz. Kabahatler kanununda maddeye bakıyor muyuz? Bakmıyoruz. Çünkü
her şey orada açık bir şekilde tanımlanmıştır. Bizim şu anda yapacağımız işlemlerle ilgili bir mevzuat yok.
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Üniformalı bir teşkilatız, gittiğimiz yerler esnaflar. 2 tane zabıta, 2 tane polis ve 2 tane Ticaret İl Müdürlüğünden
personel ile birlikte esnafın yayına gidiyoruz. İl müdürlüğünün personeli söylemiş olduğumuz değerlere bakmaya
çalışıyor. Benim zabıtam ve 2 tane polis memuru orada duruyor. Vatandaş da bizi izliyor. Ne yapıyoruz yani? Bu
çok doğru bir anlam değil. Yetkilendireceğiz, tanımlayacağız, sınıflandıracağız bazı şeyleri, vatandaş da bunu
öğrenecek.
Zabıtanın kabahatler kanunundaki görevi jandarmada da vardır polis de de vardır. Çünkü aslında bu üç teşkilatın
kelime karşılığı eskiden beri ‘Zabıta’dır.
Biz olmayan bir yönetmelikle, altyapıyla bu süreçte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu büronun kurulması
gerekiyor ama bunu da tartışmalıyız. Biz buna tüketici hakları dediğimiz zaman adam bakacak benim hakkım var
burada diyecek. Kapımın önüne şu pisliği döktüler, yemekten zehirlendim gibi şeyler söyleyecek ve gelin benim
tüketici hakkımı koruyun diyecek. Gece çalışmadıkları için Tarım Müdürlüğü ve Çevre Müdürlüğü ortada yok.
Biz bazı şeyleri yaparken kurumlar birbiriyle nasıl çalışıyor, onun yetkisi ne, ona hangi yetkiyi verirsek daha
düzgün hale gelir, öbürünün eksiği ne, bunları da biz kendi aramızda ilgili birimleri bilen kişilerle birlikte ortaya
bir yapılanma koymamız gerekiyor.
Zabıta teşkilatı bir teşkilat değildir. Emniyet teşkilatı bir teşkilattır. Türk Silahlı Kuvvetleri bir teşkilattır. Zabıta
teşkilatı bir meslek sınıfı olmadığı için yönetmelikleri ve hükümleri gevşektir. İçimizdeki insan profilinin eğitimi
bellidir.
Dün sokakta gezerken ertesi gün üniformayı giyip zabıta yapılan insanlar var. Dolayısıyla zabıtanın bir okulu da
yoktur. Bu sınıfların mali idareler tarafından meslek sınıfı haline getirilmesi, üniformanın saygınlığını koruyucu
değerlere taşınması gerekiyor.
Yapılacak iş doğru bir iş ama bazı eksiklerimiz var. Sizler de bakanlığımıza bunu anlatırsanız bu süreçler daha da
hızlanır. Kurumlar birbirine destek verirse akıllı, doğru ve güzel şeyler çıkar. Bu benim sorunum değil dememeliyiz. Ortak sorunları hep beraber doğru yöne taşımamız gerektiğini düşünüyorum.
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Cevap - Yorum;
Ticaret Bakanlığı Daire Başkanı Yakup GÜZEL:
Zabıtanın birçok sorunu vardır. Buna katılıyorum. Tüketici Hakları Zabıta Amirliğini sadece haksız fiyat artışlarına
indirgemedik. Biz bu projeye haksız fiyat artışı denetimlerinden önce başladık. İstanbul B.Ş.B. Zabıta Dairesi
Başkanlığının çalışmalarını da gördük. Amirlik kurulduğu zaman içi doldurulmuş. Vatandaş geldiği zaman
onun yönlendirilmesi, bilgilendirilmesi ve gerektiğinde denetim yapılması tüketici için olumlu bir yöntem.
Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi hangi daireye başvuruyorsa vatandaş, işi orada sonuçlandırılsın,
pratik olan da budur.
Bundan sonraki süreçte izleyeceğimiz yol haritası şu; bir defa bizim birinci hedefimiz tüketici hakları zabıta
amirliklerinin kurulmasına öncü olmak ve katkı sağlamaktır. Tüm Türkiye’de aynı yöntemlerin uygulanması için
ortak çalışma grubu kuralım. Bunu sadece büyükşehirlere değil 81 ile ve ilçelere yaygınlaştırmak amacıyla
bundan sonra ne yapabiliriz diye düşünmeliyiz.
Zabıtanın yapacağı faaliyetler için biz bakanlık olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Bu konuda rehberlik
ve danışmanlık için mail adresleriyle iletişime geçebilirsiniz veya herkesin ilindeki ticaret il müdürlükleri
aracılığıyla bu koordinasyon sağlanabilir. Biz bakanlık olarak bu konuda sürekli rehberlik ve danışma faaliyeti
vermeye hazırız. Gerekirse birkaç uzmanı da görevlendiririz. Hazırlayacağınız afişler, broşürler, kısa filmler,
eğitim faaliyetleri hakkında fikir alışverişi yapabiliriz.
Bundan sonraki süreçte bu proje kapsamında il ziyaretleri yapmayı planlıyoruz. İllerde yapacak olduğumuz
çalışmalarda ilçe teşkilatları da çağırılır. Burada sizlerin ev sahipliği yapmanızı isteyeceğiz. Ticaret İl Müdürlüğü
ile birlikte de olabilir. Bunun olumlu sonuçlar doğuracağını düşünüyorum.
Beşikten mezara kadar hepimiz birer tüketiciyiz. Tüketicinin korunması ülkelerin gelişmişlik seviyesiyle çok
yakından ilgilidir. Çalıştay sonuçlarının tüm tüketicilerimize faydalı olmasını temenni ediyorum.
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ÇALIŞTAY SONUÇ VE ÖNERİLERİ
1. Büyükşehir Belediyelerinde Tüketici Hakları Zabıta Amirliği kurulurken ortak hareket edilerek
personelin eğitiminden, gerekli materyallerin bir araya getirilip aktif hale getirilmesine kadar her
şey planlanmalıdır. Tüketici Hakları Zabıta Amirliklerinin kurulmasının hızlandırılması için Bakanlığın
aktif rol alması sağlanmalıdır.
2. Bakanlık ve belediyelerin önerileriyle birlikte tüketici hakları birimlerinin kurulması için yasal bir
düzenleme taslağı hazırlamalı ve yapılacak uygulamaların denetim aşamasını, denetimin nelerden
geçmesi gerektiğini izah eden bir yönetmelik hazırlanmalıdır.
3. Tüm Türkiye’de iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması için ortak çalışma grubu kurulmalı
ve 81 ile ve ilçelere yaygınlaştırmak amacıyla bundan sonra ne yapılabileceği istişare edilmelidir.
4. Yetki karmaşasının yaşanmaması için Büyükşehirlerde merkez ilçe zabıtalar olmamalı, tek çatı
altında toplanmalıdır.
5. Bakanlık, bundan sonraki süreçte il ziyaretleri yapacaktır. Bu kapsamda, büyükşehir belediyelerinin veya ticaret il müdürlüklerinin ev sahipliğinde ilçe teşkilatları da davet edilecektir.
6. Ticaret Bakanlığı, her ile personel takviyesi yapmalıdır ve İlçelerde Ticaret İl Müdürlükleri olmadığı
için denetim konusunda Zabıta Teşkilatları devreye girmelidir.
7. Zabıtalar, denetim yapma ve hukuki süreçleri başlatabilecek yetkinlikte alt yapıya ve donanıma
kavuşturulmalıdır.
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FAALİYET TAKVİMİ
Ev Sahibi İl

Toplantı
Tarihi
11.01.2019

Muğla ve Denizli Büyük
Şehir Belediyesi Zabıta
Dairesi Başkanlığı

15.01.2019

Ankara ve Kayseri Büyük
Şehir Belediyesi Zabıta
Dairesi Başkanlığı

17.01.2019

Ordu ve Samsun Büyük
Şehir Belediyesi Zabıta
Dairesi Başkanlığı

22.01.2019

Mersin Büyük Şehir
Belediyesi Zabıta Dairesi
Başkanlığı

24.01.2019

Aydın ve Manisa Büyük
Şehir Belediyesi Zabıta
Dairesi Başkanlığı

29.01.201

Balıkesir ve Eskişehir
Büyük Şehir Belediyesi
Zabıta Dairesi Başkanlığı

31.01.2019

İstanbul, Tekirdağ ve
Sakarya Büyük Şehir
Belediyesi Zabıta Dairesi
Başkanlığı

05.02.2019

Kahramanmaraş ve Hatay
Büyük Şehir Belediyesi
Zabıta Dairesi Başkanlığı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı

07.02.2019

Malatya, Diyarbakır ve
Mardin Büyük Şehir
Belediyesi Zabıta Dairesi
Başkanlığı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı

12.02.2019

Van Büyük Şehir Belediyesi
Zabıta Dairesi Başkanlığı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı

14.02.2019

30 Büyük Şehir Belediyesi
Zabıta Dairesi Başkanlığı
(Kapanış Toplantısı)

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı

Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı

Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı

8. Zabıtaların gıda denetimleri etiket ve fiyat kontrolüyle sınırlı kalmayıp, ilgili mevzuat gereği
laboratuvarların kurularak, tüketicilerin ihtiyaçlarına daha etkin cevap verilmesi sağlanmalıdır.
9. Zabıta ne yapar, zabıta teşkilatının teşkilatlanması nedir, hangi görevleri yapar; bunların ilgili
diğer birimlere anlatılması gerekmektedir.
10. Tüketicilerin hayatını kolaylaştıracak, çözecek, bilgilendirecek ve bilinçlendirecek bir yapının
oluşturulması için kurumların birbirini tanıması ve yetkilerini bilmesi gerekmektedir. Hangi yetki
verilirse daha düzgün hale gelir, eksiği nedir, bunların ilgili birimleri bilen kişilerle birlikte istişare
edilip ortaya yeni bir yapı koyulması gerekmektedir.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı

11. Zabıta sınıfının mali idareler tarafından meslek sınıfı haline getirilmesi, üniformanın saygınlığını
koruyucu değerlere taşınması sağlanmalıdır.
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KATILIMCI LİSTESİ
22 -23 KASIM 2018

• Ahmet ERDAL : Ankara/TKPGGM Genel Müdürü
• Bayram UZUNOĞLAN : Ankara/TKPGGM Genel Müdür Yardımcısı
• Yakup GÜZEL : Ankara/TKPGGM Daire Başkanı
• Bülent AYCAN : Ankara/TKPGGM Daire Başkanı
• Abdullah Fatih ÇELENK : Ankara/TKPGGM Ticaret Uzmanı
• Doğu CANOOĞLU : Ankara/TKPGGM Ticaret Uzmanı
• Kadir YILMAZ : Ankara/TKPGGM Ticaret Uzmanı
• Erkan VURAL : Ankara/TKPGGM İdari Destek Görevlisi
• İsmail Menteşe: İstanbul İl Ticaret Müdürü
• Hatun Kostak: İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanı
• Mehmet Ulaş AKTAN : Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Bölgeler Şube Müdür V.
• Adnan EKİZ : Adana Ticaret İl Müdürü
• Muharrem KAVURKACI : Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı
• Seval DİZERKONCA : Antalya Ticaret İl Müdürü
• Turgut TATAR : Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Şube Müdürü
• Mehmet KOÇER : Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Komiseri
• Yavuz KARAER : Ankara Ticaret İl Müdürü
• Şeref YAZICI : Aydın Ticaret İl Müdürü
• Mahmut AYAN : Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı
• Oğuz EROĞLU : Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Amiri
• Nuray PAKÖZ : Balıkesir Ticaret İl Müdürü
• Yüksel TÜRKOĞLU : Bursa Büyükşehir Belediyesi ARGE ve Eğitim Amiri
• Zübeyir TOKGÖZ : Bursa Ticaret İl Müdürü
• Özkan TOSUN : Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı
• Cemal TEMEL : Denizli Ticaret Denetmeni
• Cengiz ÇAĞLAR : Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Şube Müdürü
• Ömer Tuncay BAYSÜLEN : Diyarbakır Ticaret İl Müdürü
• Oktay KOCAOĞLU : Erzurum Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı
• Mahmut KIRLAPINAR : Erzurum Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ruhsat Müdürü
• Muhammet GÜNEŞ : Erzurum Ticaret İl Müdürü
• Aykut HAMZAÇEBİ : Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı
• Cemil KÜRKÇÜ : Eskişehir Ticaret İl Müdürü
• M.Salih YILDIRIM : Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı
• H.Hüseyin AKPINAR : Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ARGE ve Eğitim Amiri
• M.Alper KILIÇOĞLU : Hatay Büyükşehir BelediyesiZabıta Şube Müdür V.
• Halit İMREK : Hatay Ticaret İl Müdürü
• İbrahim KÖSE : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı
• Yılmaz LAZOĞLU : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürü
• Hakan APLAK : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Müdürü
• Mehmet Akif CAN : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Tedbir Müdürü
• Alaaddin YILDIRIM : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Anadolu Yakası Müdürü
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• Mustafa Kemal KARABAYIR : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Müdürü
• Mehmet EZBER : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdür Yardımcısı
• Sinan KALENDER : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Zabıta Amiri
• Murat ÇAKIR : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Tüketici Hakları Zabıta Amiri
• Şemi ALBAT : İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı
• Şahin ERSÜ : İzmir Ticaret İl Müdürü
• Yusuf HARMANDA : K.Maraş Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıtası Şube Müdürü
• Ahmet UÇAR : K.Maraş Ticaret İl Müdürü
• Hacı Ali İLHAN : Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdür V.
• Alaattin FIRAT : Kayseri Ticaret İl Müdürü
• Faruk TARI : Kocaeli Büyükşehir Belediye İhtisas Zabıta Şube Müdürü
• Veysi UZUNKAYA : Kocaeli Ticaret İl Müdürü
• Hüseyin EŞGİN : Konya Büyükşehir Belediye Zabıta Daire Başkanı
• Haşmet YILMAZ : Konya Ticaret İl Müdürü
• İsmail NACAR : Malatya Büyükşehir Belediye Zabıta Daire Başkanı
• Ahmet DEMİRBAĞ : Malatya Ticaret İl Müdürü
• Ahmet GEREN : Manisa Büyükşehir Belediye Zabıta Amir V.
• Kenan KINAY : Manisa Ticaret İl Müdürü V.
• Kinyaz KÖLE : Mardin Büyükşehir Belediye Zabıta Daire Başkanı
• Ahmet BİLGİÇ : Mardin Büyükşehir Belediye Şef
• Mahmut ÇELİK : Mersin Büyükşehir Belediye Zabıta Şube Müdürü
• Hacı Akif YILDIZ : Mersin Ticaret İl Müdürü
• Ahmet ŞAN : Muğla Büyükşehir Belediye Zabıta Şube Müdür V.
• Mehmet DEMİRTAŞ : Muğla Ticaret İl Müdürü V.
• Hulusi YILMAZ : Ordu Büyükşehir Belediye Zabıta Daire Başkanı
• Şenel ÇAKIR : Ordu Ticaret İl Müdürü V.
• Mustafa ÖREN : Sakarya Büyükşehir Belediye Zabıta Şube Müdürü
• Mitat ONAY : Sakarya Ticaret İl Müdürü V.
• Yılmaz AÇICI : Samsun Büyükşehir Belediye Zabıta Dairesi Başkanı
• Ercan AKSU : Samsun Büyükşehir Belediye Amir
• Cemil KOCAOĞLU : Samsun Ticaret İl Müdürü V.
• Mehmet Burak KÜÇÜK : Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Zabıta Dairesi Başkanı
• Nazan SEZER : Şanlıurfa Ticaret İl Müdürü
• Hasan BAYRAM : Tekirdağ Büyükşehir Belediye Zabıta Daire Başkanı
• Gürkan ULAŞ : Tekirdağ Büyükşehir Belediye Müdür
• Yüksel CAN : Tekirdağ Büyükşehir Belediye Müdür
• Enver TEPE : Tekirdağ Ticaret İl Müdürü
• Muharrem ÖZTÜRK : Trabzon Büyükşehir Belediye Zabıta Daire Başkanı
• Yavuz Selim AYKAN : Trabzon Ticaret İl Müdürü
• Osman SEVİNÇ : Van Büyükşehir Belediye Zabıta Daire Başkanı
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NOTLAR
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