
CANKIRI VALiLiGiNDEN
GENEL EMiR

202U1

Emre Aykrn Davranry

(Hurda ve ikinci El Malzeme Ahm-Satrmlarl)

Kiqilerin ve toplumun refah, huzur ve mutlulu[unu sallamak; temel hak ve hi.irriyetlerini
korumak Devletimizin asli gcirev ve sorumluluklarrndrr. Devletimiz bagta kolluk kuvvetlerimiz olmak
iizere gcirevli ttim kurumlan vasrtasryla toplumda huzur ve stikunu bozan her tiirlii sug ve sugluyla

miicadele etmekte; vatandaqlanmlztn giinliik hayatlannrn aksama ve stktntl olmakstztn idamesine

iligkin her tiirlii tedbiri almaktadrr.

Vatandaglanmtz igin maddive manevi zararlara,kiqilerin kendilerini gi.ivende hissetmemesine

ve sug kaygrsrnrn artmasrna neden olarak genel asayigi olumsuz etkileyen htrstzltk, kolluk
birimlerimizce alnan <inlemler ve olaylarrn aydrnlatrlmasrnda gcisterilen gayretler sayesinde son

d<jnemlerde azalma e[iliminde olsa da illkemizde en srk kargrlagrlan asayig olaylarl arastnda yer
almaktadrr.

Hrrsrzllk suguna konu eqyanrn ikinci el piyasasrnda altm-sattmt htrstzltfrn neden oldulu
maddi/man evi zararlan artrrmakta ve adli birimlerce olaylann aydrnlatrlmastnt engelleyebilmektedir.
Suq eqyasrnln satln ahnmasl veya kabul edilmesi 5237 sayfi Ttirk Ceza Kanununda bir sug olarak yer

almakla birlikte gahntr egyalarrn gabuk el ve yer deligtirmesi, ikinci el piyasasrnda herhangi bir kaylt
tutulmadan ve belge olmadan alrg/satrgrnrn yaprlabilmesi gahntr egyalara ulagtlmastnr ve qiiphelilerin

tespitini zorlagtrrmaktadrr.

Tiirkiye Cumhuriyeti Anayasasrnrn 48 inci maddesine gdre " ... Devlet, dzel teSebbilslerin milli
ekonominin gereklerine ve sosyal amaqlara uygun yiiriimesini, giivenlik ve kararlilft iqinde
galrymasmt saflayacak tedbirleri altr."

5442 sayrlr it idaresi Kanununun 9 uncu maddesinin (E) flkrasrnda; "Kanun,
Cumhurbaskanl$t kararnamesi ve di{er mevzuattn verdi{i yetkiyi kullanmak ve bunlarm yilkledi{i
bdevleri yerine getirmek iqin valiler genel emirler Erkarabilir ve bunlart ilan ederler."

5442 sayir il idaresi Kanununun I I inci maddesinin (c) fikrasrnda "il smrlart iEinde huzur

ve gilvenli{in, kiSi dokunulmazlt{mm, tasaruttfa miiteaallik emniyetin, kamu esenlidinin sadlanmast

ve onleyici kolluk yetkisi valinin odev ve gbrevlerindendir.

Bunlan sa{lamak iEin vali gereken karar ve tedbirleri altr. Bu hususta alman ve ilan olunan
karar ve tedbirlere uymayanlar hakkmda 66 nu madde hilkmil uygulaw.",

Anrlan Kanunun 66 nu maddesinde; "Il genel kurulu veya idare kurullan yahut en bilyilk
millkiye amirleri taraftndan kanunlann verdi{i yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebli! veya ilan
olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasma muhalefet eden veya milSkillat gdsterenler veya riayet
etmeyenler, mahalli millki amir tarafrndan Kabahatler Kanununun i2 nci moddesi hilkmil uyarmca
cezalandtrrlr. Ancak, kamu dilzenini ve gilvenli{ini veya kiSilerin can ve mal emniyetini tehlikeye
di)Silrecek topltmsal olaylarm baS gosterntesi hdlinde vali tarafrndan kamu diizenini sa{lamak
amacryla alman ve usulilne gore ilan olunan karar ve tedbirlere aykrt davrananlar, iiq aydan bir
yila kadar hapis cezastyla cezalandtrilr.",

5326 sayrh Kabahatler Kanununun "Emre aykrn davranry" baglrkh 32 nci maddesinde; "

Yetkili makamlar taraftndan adli iSlemler nedeniyle ya da kamu giivenli[i, karuu dilzeni veya genel
sa{l$m korunmast amactyla, hukuka uygun olarak verilen emre ayktrt hareket eden kiSiye yilz Tilrk
Lirasr idari para cezast verilir. Bu cezaya emri veren makam taraftndan karar verilir. ... "

hiiki.imleri bu lun maktad r r.
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Bu itibarla, hrrsrzlrk suguna konu egyanrn ikinci el piyasaslnda sattqlntn clnlenmesi, bir

menfaat temini agrsrndan cazipbir yol olarak gdriinmesinin <iniine gegilmesi, hlrstzlrk olaylarr sonrasl

elde edilen e$yantn tespiti tizerine olayrn aydrnlatrlmasr, giiphelilerin tespitilyakalanmasl ve kamu

dtizenin in korunmasr amac ryla;

- Hurda alrm ve satrmr iizerinden faaliyet gdsteren hurda satan ve sattn alan kigi/kigilerin
kimlik ve adres bitgilerini, egya miktar ve 6zelliklerini belirtir, Ek'teki ikinci El Malzeme Ahm
Satrm Belgesi'nin tanzim edilmesi,

- Elektronik e$ya ve beyaz egya olarak tabir edilen (Cep telefonu. bilgisayar. tablet, fotofiraf
makinasr, televizyon, buzdolabr, gama$lr makinesi, bulagrk makinesi, aki.i, bakrr malzeme vb.)

egyalarr ikinci el olarak alrm ve sattm tizerine faaliyet gcisteren igyerlerinde e$yayl satan ve satrn alan

kigi/kiqilere ait kimlik ve adres bilgileri ile alrqveriq iqlemini gergeklegtirdi[i tarih bilgilerinin, e$ya

miktar ve 6zelliklerini belirtir Ek'teki ikinci El Malzeme Atrm Satlm Belgesi'nin tanzim edilmesi

veya elya ile ilgili fatura ahnmasr, kolluk kuvvetleri taraflndan istenilmesi durumunda formun veya

faturanrn i braz edilmesi,

- Yukanda belirtilen ikinci el egyalann allm/satrmt strastnda ilk fatura veya belgenin ibraz

edilmesi,

- Hurda ve ikinci el egya alrm satrmlarrnrn kayrt altrna altnmasr. igletmeler taraflndan envanter

listesinin tutulmasr,

- Hurda ve ikinci el egya ahm satrmr yapan igyeri ve igletmelerin ig ve drq ktsmtna gi.ivenlik

kamera ve kayrt sisteminin kurulmast,

- Seyyar hurdacrlrk yapan gahrslann Mahalli idareler veya Qevre ve $ehircilik Il
Miidiirliili.inden gerekli belgeleri almasr ve istenildifi durumlarda yetkililere ibraz etmesi,

- l8 yagrndan ki.igtik kigilere. yanlarrnda vasileri bulunmadrlt stirece egya allmr ve sattmt

yaprlmamasr,

- Tanzim edilen ikinci El Malzeme Alrm Satrm Belgesinin I yrl siire ile saklanmasr.

hususlanna riayet edecektir.

Bagta kolluUzabfta birimleri olmak tizere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine a[rrhk
verilecek, yaptlan denetimler srrasrnda aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde yukanda

belirtilen mevzuat hiiktimleri gergevesinde adli ve idari iglemler yapllarak 5326 sayfi Kabahatler

Kanununun 32'inci maddesinde <ingciriilen idari para cezasl uygulanacaktlr.

Bu karar yayrmr tarihinden itibaren ytiriirltile girer.

Ilanen tebli! olunur. 02.04.2021

Abdullah AYAZ
Vali

Ek: ikinciElMalzeme Ahm Satrm Belgesi
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ixir.rci EL MALZEME ALIM sATIM geLoesi

SIRA NO
ulueueriru

cirusi uixtant
(KG/ADET) seniliuei Ho MODELI/

Uneriu vrt-t
DURUMU

Yukanda cinsi miktan yazfi ... . ( ..) kalem malzemenin agagrda kimlik bilgileriyazfi gahtslartaraftndan altm/sattmt
yaprlmrgtrr. .....1.,...12021

SATIC!NIN

ADI SOYADI:

TC KIMLIK NO:

ADRESi:

TEL.NO:

luzn:

ALICIN!N

ADI SOYADI:

TC K|MLIK NO:

ADRESI:

TEL.NO:

luzn:
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