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T.C.
AYDIN VALİLİĞİ
Ticaret İl Müdürlüğü

Sayı : E-55603272-421.99-00083051412
Konu : Afet Bölgesinde Eşya Taşıma Tarifeleri-

Haksız Fiyat Artışları Denetimi

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : Aydın Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün 21.02.2023 tarihli ve E-35233489-000-61084 sayılı
yazısı.

Bilindiği üzere, 6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş İlimizin Pazarcık ve Elbistan ilçeleri
olan ve çevre illerde de yıkıcı şekilde hissedilen depremlerden zarar gören vatandaşlarımızın başka bir yere eşya
taşıtırken mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla, ilgi yazı ekinde yer alan İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel
Müdürlüğünün 18.02.2023 tarih ve E-26554408-000-47268 sayılı yazısında ifade edildiği gibi farklı illerimizde
faaliyette bulunan oda temsilcileri ve sektör paydaşlarıyla yapılan istişareler neticesinde, 4+1 e kadar ev için
evden eve eşya taşımanın piyasa koşullarındaki rayicinin,

- Şehiriçi (25 km dâhil) evden eve eşya taşıma işinin işçilik bedeli dâhil azami 6.000 TL olduğu,
- İl sınırları dâhilinde ilçeler arasında evden eve eşya taşıma işinin işçilik bedeli dâhil azami
9.000 TL olduğu,
- Şehirlerarası evden eve eşya taşıma işinin 6.000 TL’ye, azami ilave olarak (25 km’yi aşan kısmı için)
km başına 10 TL, ayrıca 1.000 TL varış noktası asansör bedeli ile 2.000 TL varış noktası işçilik bedeli ve
1.000 TL şoför ücreti eklenerek hesaplandığı,
- Taşıma işlerinde asansör kiralanması halinde; 10 uncu kata kadar azami asansör kiralama
bedelinin 1.000 TL olduğu, üzerindeki her kat için ilave 100 TL kiralama bedeli olduğu
anlaşılmaktadır.
Bu doğrultuda, yardım amaçlı bedelsiz taşımalar hariç olmak üzere, bahsi geçen fiyat tarifesi koşullarına

göre eşya taşıma fiyatlarının %15 aşağı ya da yukarı esnetilebilecek şekilde uygulanması ve belirlenen fiyat
tarifelerine uyulmamasının tespiti halinde, konunun Haksız Fiyat yönünden değerlendirilmek üzere Ticaret İl
Müdürlüğümüzün aydinticaretilmudurlugu@gtb.hs01.kep.tr adresine bildirilmesi ayrıca tüketiciden tarife dışı
alınan ücretin iadesine ilişkin ilgili Tüketici Hakem Heyetine başvuru yapabileceği hakkında bilgi verilmesi
hususunda,

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Armağan ÖNAL
Vali a.

Vali Yardımcısı

Ek: İlgi Yazı ve Ekleri (3 Sayfa)

Dağıtım:
1- Kaymakamlıklara
2- Belediye Başkanlıklarına
3- İl Emniyet Müdürlüğüne
4- İl Jandarma Komutanlığına
5- Aydın Vergi Dairesi Başkanlığına
6- Ticaret ve Sanayi Odalarına
7- Aydın Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliğine


