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Bölüm II
YASA GÜCÜNDE KARARNAME
TÜKETiCiLERiN FAHiŞ FiYATLARDAN KORUNMASINA iLiŞKiN YASA GÜCÜNDE
KARARNAME

GENEL GEREKÇE
Bu yasa gücünde kararname, döviz ku rlarında dalgalanmanın yaşand ı ğı bu dönemde,
tüketidierin normalin üstündeki fiyat artışları dolayısıyla ekonomik açıdan daha da zor koşullarla karşı
karşıya kalmasını

önlemek amacıyla , Ekonomi Bakanlığı tarafından atanan ve Tüketicileri Koruma
maddesi uyarınca , bu Yasa kapsamına giren konularda it halatçı, üretici ve satıcılardan
her türlü bilgi ve belgenin birer kopyasını alma yetkisi bulunan Kalite ve Fiyat Denetim memurlarına,

Yasası ' nın 26' ncı

fahiş

fiyat uygulamas ı yapıldığ ı kon usunda şüphe uyandıracak verilere ulaşmaları halinde, ellerindeki

verileri de dosyalamak suretiyle 36/2009 Sayılı Rekabet Yasas ı 'nın 6'ncı maddesi kapsamında hakim
konumun kötüye kullanılması konusunda denetim yapma ve karar üretme yetkisine sahip olan Rekabet
Kurulu' na başvuru ve verilerin vergi hesaplamalarına esas teşkil etmesinin sağlanması amacıyla Maliye
Bakanlığı' na

bild irim yetkisi verme amacıyla hazırlanmıştır.
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MADDE GEREKÇELERi
Madde

ı.

Madde 2.

Kararname'nin Kısa ismi düzenlenmiştir.
Kararname, döviz kurlarında dalgalanmanın yaşandığı bu dönemde,
tüketidierin normalin üstündeki fiyat artışları dolayısıyla ekonomik açıdan
daha da zor koşullarla karşı karşıya kalmasını önlemek amacı ile
düzenlenmiştir.

Madde 3.

Kalite ve Fiyat Denetim memurlarının, satılan ürünün veya hizmetin
ilgili dönem içerisinde dövizdeki ve girdi maliyetlerindeki
artışla açıklanamayacak bir fiyattan satıldığının tespiti halinde, Rekabet
Kurulu' na başvurmalarına olanak sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

fiyatındaki artışın

Madde 4.

Kalite ve Fiyat Denetim Memurlarının, denetimler sırasında talep ettiği bilgi
ve belgen in verilmemesi halinde uygulanacak cezanın caydırıcı bir hal alması
amacıyla düzenlenmiştir .

Madde 5.

Rekabet Kurulu'nun yapacağı izienimler ve denetimler sonucunda hakim
konumun kötüye kullanılmadığının tespiti halinde tüketicileri koruma
amacıyla bunun kamuoyuyla payiaşıiabiimesi düzenlenmiştir.

Madde 6.

Kararname' nin yürürlüğe

giriş

tari hi düzenlenm i ştir.
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Sayı : 26/2018
TÜKETiCiLERiN FAHiŞ FiYATLARDAN KORUNMASINA iLiŞKiN YASA GÜCÜNDE
KARARNAME
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu
yetkiye dayanarak aşağıdaki Kararnarneyi yapar:
Kısa isim

ı.

Anayasa'nın

112'nci maddesinin

verdiğ i

Bu Yasa Gücünde Kararname, Tüketidierin Fa h iş Fiyatlardan Korunmasına
ilişkin Yasa Gücünde Kararname olarak isimlendirilir.

Amaç

Bu Yasa Gücünde Kararnamenin amacı döviz kurlarında dalgalanmanın
bu dönemde, tüketidierin normalin üstündeki fiyat artışları
dolayısıyla ekonomik açıdan daha da zor koşullarla karşı karşıya kalmasını
önlemek amacıyla, Ekonomi Bakanlığı tarafından atanan ve Tüketicileri
Koruma Yasası'nın 26'ncı maddesi uyarınca, bu Yasa kapsamına giren
konularda ithalatçı, üretici ve satıcılardan her tülü bilgi ve belgenin birer
kopyasını alma yetkisi bulunan Kalite ve Fiyat Denetim memurlarına, fa hiş fiyat
ve/veya haksız ticaret koşullarının uyguland ığı konusunda şüphe uyandıracak
verilere ulaşmaları halinde, ellerindeki verileri de dosyalamak suretiyle
Rekabet Yasası'nın hakim durumun kötüye kullanılması konusunda denetim
yapma ve karar üretme yetkisine sahip olan Rekabet Kurulu'na başvuru ve
verilerin vergi hesaplamalarına esas teşkil etmesinin sağlanması amacıyla
Maliye Bakanlığı'na bildirim yetkisi vermektir.

2.

yaşandığı

40/2013
55/2010

36/2009
42/2010
3/2012

Tüketicileri
Koruma

Bu Yasa Gücünde Kararname ile Tüketicileri Koruma Yasası'nın "Denetim"
maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca Ekonomi ve Enerji Bakan ı
tarafından yetkilendirilen Kalite ve Fiyat Denetim Memurlarına,

3.

yanbaşlıklı 26'ncı

Yasasında

Düzenlenen
Kalite ve Fiyat
Denetim

(1)

Tüketicileri Koruma Yasası'nın 26'ncı maddesinin (2)'nci fıkras ı ile
verilen ithalatçı, üretici ve satıcılardan her türlü bilgi ve belgenin
birer kopyasını alma yetkisi yanında aşağıdaki yetkiler de verilir:
Kalite ve Fiyat Denetim Memurları, fahiş f iyat ve/veya
haksız ticaret koşullarının uygulandığı konusunda şüphe
uyandıracak verilere ulaşmaları halinde, ellerindeki verileri
de dosyalamak suretiyle Rekabet Yasası'nın 6'ncı maddesi
kapsamında
hakim konumun kötüye kullanılmas ı
konusunda denetim yapma ve karar üretme yetkisine
sahip olan Rekabet Kurulu'na başvuru yaparlar.

(2)

Tüketicileri Koruma Yasası'nın 26'ncı maddesinin (1)'nci fıkrası ile
verilen fabrika, mağaza, dükkan, ticarethane, depo, ambar gibi
her türlü mal konulan ve/veya satılan veya hizmet sunulan
yerlerde denetleme, inceleme ve araştırma yapma yetkisi yanında
aşağıdaki yetkiler de verilir:
Denetleme, inceleme ve araştırmalar sonucunda satılan
ürünün veya hizmetin fiyatındaki artışın ilgili dönem
içerisinde dövizdeki ve girdi maliyetlerindeki artışla
açıklanamayacak bir miktar veya oranda olduğunu tespit
etmeleri halinde, Tüketicileri Koruma Yasası'nın 26' ncı
maddesinin {2)'nci fıkrası kapsamında ithalatçı, üretici ve
satıcılardan elde ettikleri her türlü bilgi ve belgenin

Memurlarının

Yetkileri
40/2013
55/2010
36/2009
42/2010
3/2012

'

1

62
kopyasıyla

birlikte durumu, bir dilekçeyle, Rekabet
maddesi uyarınca hakim konumun kötüye
kullanılmasını cezalandırmak yetkisine sahip Rekabet
Kurulu'na ve vergi hesaplamalarına esas teşkil etmek
üzere Maliye Bakanlığına bildirirler.

Yasası'nın 6'ncı

36/2009
42/2010
3/2012
Tüketicileri
Koruma

4.

Bu Yasa Gücünde Kararname ile Tüketicileri Koruma Yasası'nın 30' uncu
maddesi uyarınca düzenlenen BiRiNCi CETVEL'iN 12'nci sırasında yer alan ve
Tüketicileri Koruma Yasası'nın 31'inci maddesinin (2)'nci fıkrasının (D) bendi
uyarınca Tüketicileri Koruma Yasası'nın 26'ncı maddesi'n in ihlali suretiyle,
Kalite ve Fiyat Denetim memurlarının denetim yapmasını engelleyen ve/veya
talep edilen bilgiyi ve/veya belgeyi talep tarihinden itibaren en geç üç gün
içinde vermekten kaçınan gerçek veya tüzel kişilere verilecek sabit para cezası ,
asgari ücretin beş katı kadardır .

5.

Bu Yasa Gücünde Kararname ile Rekabet Yasası'nın "Kurulun Görev ve
Yetkileri" yanbaşlıklı 20'nci maddesinin (9)'uncu fıkrasında, Rekabet Kuruluna
verilen piyasaları izleme ve tüketicileri bilgilendi rme yetkisi yanında aşağıdaki
yetkiler de verilir:
Piyasaları izleme ve tüketicileri bilgilendirme yetkisinden hareketle,
yaptığı izlemeler veya bu Yasa çerçevesinde yapılan denetimler
sonucunda elde ettiği verileri, " hakim konumun kötüye
kullanılmas ı" tespiti yapılmayan durumlarda da, tüketicileri koruma
amacıyla gerekli görmesi halinde kamuoyuyla paylaşabilir.

Yasasında

Düzenlenen
Kalite ve Fiyat
Denetim
Memurlarının

Talep Ettiği
Bilgi ve
Belgenin
Verilmemesi
Halinde
Verilecek
idari Para
Cezası

CETVEL
40/2013
55/2010
Rekabet
Yasasında

Düzenlenen
Rekabet
Kurulu' nun
Görev ve
Yetkilerinin
Yeniden
Düzenlenmesi
36/2009
42/2010
3/2012
Yürürl üğe
Giriş

6.

Bu Yasa Gücünde Ka rarname, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten
girer.

başlayarak yürürlüğe

