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12	 2021	Yılı	Başarılı	İdareci	Ödülleri

38	 Farklı	Coğrafyalar,	Farklı	Siyasal	Sistemler	
Şaşırtıcı	Benzerlik:	İngiltere	ve	Türkiye’de	 
Kamu	Yönetimi

	 Köknal	KARABİBER

58	 OBEZİTE	Sağlığı	Tüketir	/	Sinan	İBİŞ

64	 Düyûn-ı	Umûmiye	/	Erdi	BATUR

70	 Pierre	Belon’un	Anadolu	Yolculuğu
	 Ertuğrul	TAYLAN

72	 Urama	Yaylası’ndan	Bir	Yiğit	Göçtü
	 Muammer	KÖKEN

78	 Obsesif	Kompulsif	Bozukluk	/	Betül	AKDAŞ

80	 Çalışarak	Başarmak

108 Haberler

113	 Ölen	Annem	/	Ömer	ERU

114	 Bulmaca
116	 Satranç
118	 Bir	Kitap,	Bir	Film
120	 Kitap	Tanıtımı
124	 2021	Yılında	Emekli	Olan	ve	Görevde	İken	 

Vefat	Eden	Mülki	İdare	Amirleri
126	 Yaprak	Dökümü
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33Vali ve Kaymakamların
Temsil İşlevleri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu  
10 Ocak İdareciler Günü Kutlama 
Programına Katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu  
110. Dönem Kaymakam Adayları 
Uyum Kursu'nda Konuştu

Unutulan Baba...

Türkiye’de mülki 
taksimat merkezi 
yönetimin, yürütmekle 
yükümlü olduğu 
hizmet ve görevleri 
yerine getirebilmek 
amacıyla coğrafi 
duruma, ekonomik 
şartlara ve kamu 
hizmetlerinin 
gereklerine göre 
il ve ilçe şeklinde 
örgütlenmiştir...

Saffet	Arıkan	BEDÜK

İçişleri Bakanı Soylu, 
Türk İdareciler 
Derneği tarafından 
Vilayetler Evi'nde 
düzenlenen 10 
Ocak İdareciler 
Günü kutlama 
programında 
yaptığı konuşmada, 
geleneksel hale 
getirilen bu 
toplantıda bir arada 
olmaktan...

İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu, 
17-21 Ocak 
2022 tarihleri 
arasında Ankara'da 
düzenlenen 
110. Dönem 
Kaymakam Adayları 
Uyum Kursu'nun 
Eğitim Dairesi 
Başkanlığındaki 
kapanış törenine 
katıldı...

Uzak yerler, uzak 
olan her şey daha 
sesiz gibi gelir 
sanki bizlere. 
Oysa sessizliği 
yaratan mesafe 
değil, tercihlerdir. 
Siz duymak 
istemezseniz de 
araya zaten metre-
kilometre cinsinden 
öte kavramlar...

Mediha	DERECİ
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82 Kuva-yı Milliye 
Şehri Balıkesir
Doğal güzellikleri, renkli 
kültürel özellikleri ve tarihsel 
mirası ile ön plana çıkan 
İlimizde insanlarımız huzurlu 
bir ortamda hayatlarını 
sürdürmektedirler. Bütün bu 
yönleriyle Balıkesir’i bolluk, 
bereket ve doğal bir huzur 
şehri olarak tanımlayabiliriz...

52

Bir Galip Demirel 
Geçti Bu Hayattan 
Yarım Asır Sonraya 
Bile Hoş Seda 
Bırakabilmek 
İlk yakından tanımam, 
Malatya Kuluncak ilçesine 
2004 sonbaharında tayin 
olmam hasebiyle oldu; 
kendileri de Malatyalı olan 
mülki idarenin büyük ustası 
Galip DEMİREL...

İbrahim	ÇENET

76 Yol Ver Dağlar
Aracımla yol kenarında 
biriken kara saplanıp ardından 
civardakilerin meşakkatli 
yardımları ile aracı çekip çıkarıp 
yola devam ettiğimde, bu 
türküye radyoda tesadüf ettim 
ve hikâye başladı...

Mustafa	Uğur	ÖZERDEN

50 Haksız Fiyat 
Değerlendirme 
Kurulu ile Fahiş 
Fiyat ve
Stokçulukla
Etkin Mücadele
Mümkün mü?
Ticaret Bakanlığındaki 
Haksız Fiyat Değerlendirme 
Kurulunun yapısını hiyerarşik 
sisteme uydurarak bakan 
yardımcısı başkanlığında 
yeniden kurmak, fahiş fiyat ve 
stokçulukla etkin mücadele için 
yönetmelik çıkarmak...

Adnan	TÜRKDAMAR

43 İç Göç, Yarattığı 
Sorunlar ve 
Yapılması 
Gerekenler
Bu çalışma İç Göçün bir 
kalkınma/kalkınamama 
sorunu olduğu ve afet 
zararlarını artıran, göç alan 
yerlerin sorunlarını çözmek 
için yapılan harcamalarla ülke 
kaynaklarını...

Mustafa	AYDIN

HAKSIZ FİYAT DEĞERLENDİRME KURULU İLE FAHİŞ FİYAT VE STOKÇULUKLA ETKİN MÜCADELE 
MÜMKÜN MÜ? 

Adnan TÜRKDAMAR 
        Niğde Vali Yardımcısı 

 

Pandemiyle birlikte dünyadaki tedarik zincirinde sorunlar yaşanmasını fırsat bilen bazı tacir, esnaf ve 
zincir marketler mallara fahiş fiyat koyduğu gibi bazıları da ilerde daha pahalıya satmak gayesiyle stokçuluğa 
yönelmişlerdir. Devletimizin bu durumlardaki mücadele enstrümanı var mıdır? Varsa yeterli midir? 

14. O1. 2015 tarih ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna 2021 tarihinde 
eklenen madde ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü başkanlığında aynı bakanlıktan üç Genel Müdür, 
Adalet, Hazine ve Maliye, Tarım ve Orman bakanlığından birer Genel Müdür, TOBB’dan bir temsilci, 
TESK’den bir temsilci, üretici ve tüketici örgütlerinden ve perakende sektöründen bir temsilciden müteşekkil 
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulmuştur. 

Bu kurul üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına 
yönelik düzenlemeler yapmak, denetim ve incelemelerde bulunmak, idari para cezası uygulamak ve her türlü 
tedbiri almakla görevlidir.  

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve 
serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulamaz. 

Kurallara uymayanlara Kanunun 18. maddesinde öngörülen cezalar verilir. Bu cezalar beş bin ila yirmi 
bin TL arasında değişmekte iken 11. 01. 2022 tarihinde yayınlanan torba kanuna eklenen bir madde ile 2 
milyona kadar artırılmıştır. 

Burada eksik olan nedir? Genel Müdür başkanlığındaki kurulun beş Genel Müdüre başkanlık etmesi 
hiyerarşik sisteme uygun değildir. Hem ayni bakanlıktan hem diğer bakanlıklardan Genel Müdürlerin 
bulunduğu kurula genel müdür yerine aşağı şemada görüldüğü gibi Bakan Yardımcısının başkanlık etmesi 
hiyerarşik sisteme uygun olduğu gibi etkin çalışacağı değerlendirilmektedir.  

   
Ayrıca ayni kurulun benzerinin illerde vali yardımcısı başkanlığında ticaret md, defterdar, tarım md, 

sanayi md, zabıta md, oda temsilcileri ve tüketici ve üretici dernek temsilcilerinden oluşturulan bir kurulun 
kurulmamış olmasıdır. Pandemi döneminde yaşadığımız 2. el araba stokçuluğu ve zincir marketlerin fahiş 
fiyatlarına karşı illerde Ticaret müdürlüklerinin 3-5 elemanı ile hiçbir şey yapılamayışının sebebi budur. 

Aşağıdaki şemada gözüktüğü gibi illerde kurulacak kurullar stokçuluk ve fahiş fiyatla mücadeleyi 
etkinleştirecektir: 

 

Oysa asayiş, spor güvenliği, toprak koruma, özel güvenlik, disiplin, mahalli çevre, hıfzıssıhha, 
pandemi, kadına şiddet, bağımlılıkla mücadele kurulları gibi onlarca kurulun olduğu ve etkin çalıştığı 
illerimizde de hayatı ve tüm toplumu ilgilendiren fahiş fiyat ve stokçuluk konusunda Bakanlıktaki kurulun 

Bakan Yardımcısı

Adalet Bak. 
Gn. Md.

Hazine Maliye 
Gn. Md.

Tarım ve Orman 
Gn. Md. TOOB Üye TESK Üye TİCARET Bak.

Gn. Md.
TİCARET Bak. 

Gn. Md.

İç ticaret  
Gn. Md.

Vali Yard.

Sanayi Oda Defterdar Zabıta Md. Sanayi Md. Esnaf Oda Tüketici 
Dernek

Üretici 
Dernek Tarım Md.

Ticaret Md.

HAKSIZ FİYAT DEĞERLENDİRME KURULU İLE FAHİŞ FİYAT VE STOKÇULUKLA ETKİN MÜCADELE 
MÜMKÜN MÜ? 

Adnan TÜRKDAMAR 
        Niğde Vali Yardımcısı 

 

Pandemiyle birlikte dünyadaki tedarik zincirinde sorunlar yaşanmasını fırsat bilen bazı tacir, esnaf ve 
zincir marketler mallara fahiş fiyat koyduğu gibi bazıları da ilerde daha pahalıya satmak gayesiyle stokçuluğa 
yönelmişlerdir. Devletimizin bu durumlardaki mücadele enstrümanı var mıdır? Varsa yeterli midir? 

14. O1. 2015 tarih ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna 2021 tarihinde 
eklenen madde ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü başkanlığında aynı bakanlıktan üç Genel Müdür, 
Adalet, Hazine ve Maliye, Tarım ve Orman bakanlığından birer Genel Müdür, TOBB’dan bir temsilci, 
TESK’den bir temsilci, üretici ve tüketici örgütlerinden ve perakende sektöründen bir temsilciden müteşekkil 
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulmuştur. 

Bu kurul üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına 
yönelik düzenlemeler yapmak, denetim ve incelemelerde bulunmak, idari para cezası uygulamak ve her türlü 
tedbiri almakla görevlidir.  

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve 
serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulamaz. 

Kurallara uymayanlara Kanunun 18. maddesinde öngörülen cezalar verilir. Bu cezalar beş bin ila yirmi 
bin TL arasında değişmekte iken 11. 01. 2022 tarihinde yayınlanan torba kanuna eklenen bir madde ile 2 
milyona kadar artırılmıştır. 

Burada eksik olan nedir? Genel Müdür başkanlığındaki kurulun beş Genel Müdüre başkanlık etmesi 
hiyerarşik sisteme uygun değildir. Hem ayni bakanlıktan hem diğer bakanlıklardan Genel Müdürlerin 
bulunduğu kurula genel müdür yerine aşağı şemada görüldüğü gibi Bakan Yardımcısının başkanlık etmesi 
hiyerarşik sisteme uygun olduğu gibi etkin çalışacağı değerlendirilmektedir.  

   
Ayrıca ayni kurulun benzerinin illerde vali yardımcısı başkanlığında ticaret md, defterdar, tarım md, 

sanayi md, zabıta md, oda temsilcileri ve tüketici ve üretici dernek temsilcilerinden oluşturulan bir kurulun 
kurulmamış olmasıdır. Pandemi döneminde yaşadığımız 2. el araba stokçuluğu ve zincir marketlerin fahiş 
fiyatlarına karşı illerde Ticaret müdürlüklerinin 3-5 elemanı ile hiçbir şey yapılamayışının sebebi budur. 

Aşağıdaki şemada gözüktüğü gibi illerde kurulacak kurullar stokçuluk ve fahiş fiyatla mücadeleyi 
etkinleştirecektir: 

 

Oysa asayiş, spor güvenliği, toprak koruma, özel güvenlik, disiplin, mahalli çevre, hıfzıssıhha, 
pandemi, kadına şiddet, bağımlılıkla mücadele kurulları gibi onlarca kurulun olduğu ve etkin çalıştığı 
illerimizde de hayatı ve tüm toplumu ilgilendiren fahiş fiyat ve stokçuluk konusunda Bakanlıktaki kurulun 

Bakan Yardımcısı

Adalet Bak. 
Gn. Md.

Hazine Maliye 
Gn. Md.

Tarım ve Orman 
Gn. Md. TOOB Üye TESK Üye TİCARET Bak.

Gn. Md.
TİCARET Bak. 

Gn. Md.

İç ticaret  
Gn. Md.

Vali Yard.

Sanayi Oda Defterdar Zabıta Md. Sanayi Md. Esnaf Oda Tüketici 
Dernek

Üretici 
Dernek Tarım Md.

Ticaret Md.

Beklenen
İstanbul 
depreminin en az 
hasarla atlatılması 
için neden riski 
yönetmeye 
odaklanmalıyız?
Meydana gelen afetlerin en 
az hasarla atlatılması için 
afet öncesi, sırası ve sonrası 
için çok disiplinli, çok aktörlü 
çalışmaların...

Cengiz	ÇAĞIRTEKİN


