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T.C.
KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Kağıthane Belediyesi Meclis Karar No
Kabul Tarihi
Yayımlandığı Gazete
Yayımlandığı Tarih

: 56
: 07 / 06 / 2013
: Halkın Gazetesi Birgün
: 02 / 08 / 2013

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

Amaç
Madde 1- (1) Bu yönetmelik 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci
maddesinin (b) bendine göre belde sakinlerinin huzur ve esenlik içinde yaşamaları, halkın sağlığını
korumak ve belde düzenini sağlamak amacı ile Belediye Kanunları ve diğer kanunlarda belirtilen
kabahatler ve bu kabahatlere uymayanlar hakkında uygulanacak yaptırımların türlerinin
belirlenmesi, takibinin yapılabilmesi, sonuçlarının izlenebilmesi, belirlenen emir ve yasaklara
uyulup uyulmadığının denetlenebilmesi amacı ile hazırlanmıştır.

Madde 2- (1) Bu yönetmelik, Kağıthane Belediyesi yetki sınırları içerisindeki tüm kent halkını, kent
halkına hizmet veren tüm belediye birimlerini, kent halkına hizmet sunan ve Belediyenin ruhsatına
tabi olarak çalışan tüm müesseseleri ve çalışanları, herhangi bir müesseseye bağlı olmaksızın
hizmet gören kişileri kapsar.

HUKUKİ DAYANAK
Madde 3- (1) Bu yönetmelik 5393 Sayılı Belediye Kanunu,3194 Sayılı İmar Kanunu,1593 Sayılı
umumi Hıfzıssıhha Kanunu,2872 Sayılı Çevre Kanunu,4077 Sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun,4648 Sayılı Hayvan Sağlığı Ve Zabıtası Kanununda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun,1608 Sayılı Umuru Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkındaki 16 Nisan 1340 tarih ve
486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini muadil kanun,5326 Sayılı Kabahatler Kanunu,394 Sayılı
Hafta Tatili Kanunu,5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler İle
Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun,
5259 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hk. Kanun,
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9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ve Belediye Zabıtası Personel
Yönetmeliği İle Belediyelere Görev Yükleyen diğer mevzuat çerçevesinde hazırlanmıştır.
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
a)
b)
c)
d)
e)

Belediye
:
Belediye Başkanı :
Belediye Meclisi
:
Belediye Encümeni :
Belediye Zabıtası :

Kağıthane Belediye Başkanlığını
Kağıthane Belediye Başkanını
Kağıthane Belediye Meclisini
Kağıthane Belediye Encümenini,
Kağıthane Belediye Zabıtasını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Kurallar, Emir Ve Yasaklar

Genel Kurallar
Madde 5 – (1) Belediye Zabıta Memurlarının Görevlerini yaptıkları sırada, yanlış bilgi vermek ve
asılsız bildirimde bulunmak, görevlerini engelleyecek biçimde zorluk çıkarmak, kamuoyu
oluşturmak, kalabalık yapmak suretiyle görevlerine müdahalede bulunmak yasaktır.
Günlük Yaşam, Sağlık ve Emniyet ile İlgili Emir ve Yasaklar
Madde 6 – (a) İlçe sınırları içerisinde her türlü kamu malına zarar vermek yasaktır.
(b) Ev faaliyetleri ve komşuların oluşturduğu gürültü; Konut içerisinde kişilerin çevreyi rahatsız
edecek şekilde gürültü çıkararak , yürüme, konuşma, temizlik yapma, mobilya çekme, televizyon
seyretme, radyo dinleme, her türlü müzik aleti çalmak yasaktır, Ayrıca akşam saat 19:00’ dan
sonra elektrik süpürgesi, matkap vb. aletleri çalıştırarak gürültü yapmak suretiyle halkın huzur ve
sükununu bozmak yasaktır.
(c) Yollarda, meydanlarda, umumi nakil vasıtalarında ve herkesin girip çıkabileceği yerlerde;
yerlere tükürmek, sümkürmek, halkı tiksindirecek, sıhhatini bozacak fiil ve hareketlerde bulunmak,
ayakta tüketilen her türlü malzemenin çöpünü veya ambalajını yerlere atmak yasaktır.
(ç) Bina sahipleri yağmur sularını ve soba borularından meydana gelen dumanlarını vb. kirli
sularını, gelip geçenlerin üzerine damlatmamak ve sokakları kirletmemek için mümkün olan
tedbirleri almak zorundadırlar. Her ne suretle olursa olsun cadde ve sokaklara pis su (sabunlu,
çamurlu, kireçli vb.) akıtmak yasaktır.
(d) Meskenlerin balkonlarında veya işyerlerinde, yol kenarlarında veya mahalle aralarında ızgara,
mangal vb. ateş yakarak çıkan dumandan dolayı çevrede oturanları rahatsız etmek yasaktır.
(e) Umumi yerlerin izin verilmeyen alanlarında oyun, spor ve benzeri etkinlik yapmak yasaktır.
(f) Cami avlularında, abidelerin etrafında, köprü, iskele, istasyon, cadde, meydan, sokak, kaldırım
ve benzeri umuma açık yerlerde oturma yerlerinin dışında oturmak, herhangi bir eşyasını bırakarak
buraların intizamını bozmak, boyamak vb. şeyler yapmak yasaktır.
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(g) Her türlü motorlu veya motorsuz taşıtları, malzemeleri, meydan, cadde, sokak, kaldırım ve
benzeri yerlere izin almaksızın bırakarak yayaların geliş ve geçiş güvenliğini tehlikeye düşürmek,
ilçenin görünümünü olumsuz etkilemek yasaktır.
(ğ) Boş bulunan arsa, arazi ve binalarını muhafaza altına almamak yasaktır.
(h) Binaların cadde ve sokaklara bakan ön balkon ve pencerelerine bina yüzeyinden taşacak
şekilde, kurutmak ve havalandırmak maksadı ile çamaşır vesaire asmak, binaların caddeden
görülecek kısımlarına çirkin manzara arz eden renk ve şekilde malzeme koymak, gıda maddeleri
asmak ve kurutmak, binaların pencere, balkon, teras vb. yerlerine sabit ve lüzumlu tedbirleri
almaksızın çiçek saksısı ve her türlü eşya koymak yasaktır.
(ı) Özel mülkiyet alanında olsun ya da olmasın, eğlence mekanları haricindeki yerlerde, ilgili
belediyeden izin almadan açık alanlarda, herhangi bir eğlence, düğün, şenlik, panayır,
organizasyon vb. düzenlemek yasaktır.
(i) İlçe içerisindeki arsalarda bulunan, sarnıç, kuyu, kireç kuyusu, bostan kuyusu, mahzen vb.
çukurları üstü açık bulundurmak etrafını çevirmemek, gerekli emniyet tertibatı almamak yasaktır.
(j) Umuma mahsus alanlarda (Park, meydan, cadde, sokak, binaların ortak kullanım alanları)
oyuncak veya havalı tüfekle atış yapmak yaptırmak yasaktır.
(k) Ev ve işyerlerinde sobada yanması ve yakılması uygun olmayan maddeleri yakmak, duvarı kırıp
baca çıkartmak, komşuları rahatsız etmek, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde
soba yakmak yasaktır.
(l) Yol, cadde ve sokaklardaki kanalizasyon ve baca menfezlerini tıkayacak veya fena koku
neşreden maddeler atmak ve dökmek, kanalizasyon ve kanal temizliği için ruhsatsız baca açmak,
kanal ve kanal bağlantısı yapmak yasaktır.
(m) Belediyece konmuş her nevi direk, lamba ve banklar, uyarı yazıları, trafik levhaları, sokak
levhaları, kapı numara levhaları, durak tabelaları, çöp kutularını, sabit ve hareketli alet, edevat ve
araçlarını bozmak, kırmak, yerlerini değiştirmek yasaktır.
(n) Kapı, pencere, duvar, saçak gibi dışarıdan görülen yerleri kapatmak için, tente olarak hasır,
çuval, bez vs. gibi görünüşleri çirkin şeyleri asmak, takmak yasaktır.
(o) Yayaların yoğun olduğu yollarda ve meydanlarda kayar ayakkabılarla yürümek, tekerlekli
patenle veya buz pateni ya da kızakla kaymak, kartopu, futbol vs. oynamak, büyükçe eşyalarla
halkı rahatsız ederek geçmek yasaktır.
(ö) Teras, dam balkon ve bina önlerindeki biriken karları tedbirsiz olarak yol ve kaldırımlara atarak
yaya ve araç trafiğini engellemek yasaktır.
(p) Karlı buzlu havalarda evlerin, apartmanların ve işyerlerin muhtelif yerlerinde biriken ve tehlike
arz eden karları temizlememek yasaktır.
(r) İki ve çok katlı binalarda; üst katlardan her ne suretle olursa olsun alt katlara, komşusuna veya
bina dışına su tesisatlarından ya da başka nedenlerden dolayı kaynaklanan su sızıntısı, tuvalet,
banyo, lavabo vb. sızıntıları akıtmak, önlem almamak yasaktır.
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(s) Umumun kullanımına mahsus yol, meydan, tretuvar, kaldırım vb. yerleri herhangi bir şekilde
izinsiz olarak kapatmak, bu yerlerde çukur açmak, tümsek yapmak, çiçeklik ya da beton bariyer
koymak, halat veya zincir çekmek, gibi yöntemlerle yaya veya motorlu araç geçişlerini engellemek
yasaktır.
(ş) İlçe sınırları içerisinde izin almadan; büfe, otomatik para ödeme işlemi yapan banka yada aracı
kurum kulübesi-makinesi, ankesörlü telefon kabini, kart satış kabini vb. şeyleri koymak, izinsiz
organizasyonlar oluşturmak yasaktır.
(t) Belediyenin izni olmaksızın belediyeye ait isim, amblem, logo ve benzeri unsurları kullanmak
yasaktır.
(u) Türk Bayrağını kirli, kırışık ve yırtık olarak asmak yasaktır.
(ü) Pazar yerleri sabah 07.00’den itibaren faaliyete geçecekler ve akşam hava kararana kadar
devam edecektir. Pazarların kurulmasından bir gün evvel Pazar yerlerini işgal etmek yasaktır.(Yaz
ve kış aylarında Pazar kurulma ve kapama saatleri belediyemiz tarafından tebliğ edilen saatler
arasında yapılacaktır.)
Temizlik, Nizam ve İntizamla İlgili Emir ve Yasaklar
Madde 7 - (a) Çöp ev niteliği oluşturacak şekilde binaların bağımsız bölümleri ve ortak alanlarında
çöp ve benzeri atıklar biriktirmek, atmak yasaktır.
(b) İşyerleri evsel atıklarını biriktirmek için belediye tarafından verilen ölçü ve standartlarda çöp
kovası bulunduracaklardır. Ev ve işyerleri biriktirilen evsel atıkları çöp toplama saatlerine kadar
dağılmayacak şekilde kapı önüne çıkarmaları gerekmektedir.
(c) Halka açık ve resmi yapılara, tarihi yerlere, halkın kullanımına açık olan yerlere yazı yazmak,
boyamak, kirletmek, tuvaletler dışında cadde ve sokak aralarında, tuvalet gereksinimini gidermek
yasaktır.
(ç) İlçe dahilinde ot, saman ve talaş gibi çabuk yanıcı ve parlayıcı maddeleri depolamak, ahşap
yapılarda, bodrum ve benzeri yerlerde kolaylıkla yanan şeyleri biriktirmek, koku yapıcı maddeleri
depolamak, hurda eşyaları izin almadan yakmak yasaktır.
(d) Yapılışları, görünümleri, kokuları ile gelip geçenleri tiksindirecek, rahatsız edecek, çöp, sakatat,
yaş deri, vs. gibi şeyleri açıkta taşımak, bunlardan çıkan katı ya da sıvı atıkların yerlere
dökülmesine sebep olmak yasaktır.
(e) Cadde, sokak, bulvar, kaldırım ve meydanlarda, motorlu ve motorsuz araç, her çeşit eşya, halı,
yün vb. şeyleri yıkamak yasaktır.
(f) Her türlü çöp ve geri dönüşümü olan madde ve malzemenin depolanması ve özel olarak imal
edilmiş ayrışım için kullanılan çöp kaplarına, uygun olmayan (Cam bölümüne cam, kağıt bölümüne
kağıt, plastik bölümüne plastik, evsel atık bölümüne evsel atık ve diğer çöp ve süprüntü kapsamına
giren maddeler harici çöplerin atılması gibi) çöpleri atmak yasaktır.
(g)Her türlü bina temizliğinde ve inşaat dahilinde çamurlu ve çirkef suları yollara ve yaya
kaldırımlarına akıtmak yasaktır.(Zaruri hallerde bu gibi boşaltmalar en yakın kanal ızgarasına
hortum vasıtasıyla akıtılabilir).
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(ğ) Yollara paspas atmak yasaktır.
(h) Çöp ve süprüntü atıkları dışında kalan malzeme ( kimyasal atık, asbest, inşaat ve moloz atıkları
gibi) ve imalat atıklarını her müessese kendi imkanları ile temizleyip toplamaya ve İ.B.B.’ ye ait çöp
döküm sahalarına götürmek zorundadırlar. Aksi takdirde cezai işlem uygulanır.
(ı) Belediyece yerleştirilen çöp konteynırlarına çöp kapsamına girmeyen maddeleri atmak yasaktır.
( Kimyasal atık, tekstil artığı, moloz, inşaat atığı vb.)
(i) Belediye sınırları içerisinde üst geçit, çevre, çit ve duvarlar, parmaklıklara, ağaçlara, çamaşır,
yün, halı vb. şeyleri asmak, kurutmak ve sermek yasaktır.
(j) Ev ve işyerlerinin dış duvarları, çevresi vs. boyandığı zaman gelip geçenlere veya araçlara zarar
vermemesi için koruyucu tedbir almamak yasaktır.
(k) Bina yüzeylerinde ve dükkan önlerindeki kaldırımlarda temizlik yapılırken, gelip geçenlerin
üstlerini kirletmek yasaktır.
(l) Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı tarafından katı atıkların toplanmasına ilişkin tebliğ uyarınca
Belediyenin belirlediği poşetler dışında çöp biriktirmek yasaktır.
(m) Çöplerin belirli noktalardan toplanabilmesi için belediye tarafından yerleri tespit edilerek
konulan çöp bidonu ve çöp konteynırlarına zarar vermek, etrafına çöp atmak, yerlerini değiştirmek
yasaktır.
(n) Çöp ve süprüntüler Belediyenin temizlik araçlarına kolayca yüklenebilecek şekilde poşetlerin
ağzı bağlı olarak bırakılmalıdır. Ayrıca çöpler Belediyenin ilan ettiği toplama saatleri arasında bina
önüne çıkarılmalıdır. Toplama saatleri dışında zamansız çöp çıkarılması yasaktır.
(o) Her türlü tıbbi malzeme ve atıklarını, yönetmelikte belirlenen tıbbi atık toplama poşetlerine
konularak ağzı sıkıca bağlanıp evsel atıklardan ayrı biriktirilerek tıbbi atık toplama aracına
verilmelidir. Her türlü tıbbi atık üreten sağlık kuruluşları Belediye ile aralarında tıbbi atık sözleşmesi
yapmak zorundadır.
(ö) İşyerlerinin temizliğini yapmamak yasaktır.
(p) Geri dönüşümü olan malzemeleri ( karton, kağıt, plastik, metal, cam vb. ) Belediye tarafından
verilen mavi poşetlere çöp koymamak yasaktır. Dağıtılan mavi poşetlerde biriktirilen geri dönüşüm
malzemelerini satmak, yeniden kullanmak yasaktır. Biriktirilen geri dönüşüm malzemeleri
Belediyenin toplama sistemine dahil edilecektir. Aksi takdirde cezai işlem uygulanır.(Çöp toplama
poşetleri Belediyece değiştirilebilir)
(r) Yerleşim alanları içerisinde hurda depolamak ve ticaretini yapmak yasaktır.
Park ve Bahçelerle İlgili Emir ve Yasaklar
Madde 8-(a)Parklara ve umuma mahsus her türlü istirahat yerlerine kabuklu yemiş ve benzeri çöp
atıklarının atılması yasaktır.
(b) Cadde ve sokaklar ile belediyeye ait yeşil alan ve parklarda dikili bulunan çiçek, ağaç ve
çalıların koparılması, budanması, kesilmesi, dalların kırılması, gübre vb. madde verilmesi,
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ilaçlanması veya bitkilere kimyasal madde sürülmesi veya dökülmesi, etrafının bozulması, tahrip
edilmesi yasaktır.
(c) Parklarda her türlü motorlu taşıtla gezmek yasaktır.
(ç) Belediyeye ait park ve bahçelerde tahribat yapıp, çocuk oyun araçlarına, bank ve benzeri şehir
mobilyalarına zarar vermek ya da bunları zarar verecek şekilde kullanmak yasaktır.
(d) Dinlenme parklarında halkı rahatsız edecek şekilde her türlü oyun oynamak, huzur ve sükunu
bozacak şekilde davranışlarda bulunmak yasaktır.
(e) Bahçe ve arsalardan cadde ve sokaklara doğru uzanan ağaç dalları, yaya trafiğini
engellemeyecek şekilde en az 3.00 metre yükseklikten sahipleri tarafından gerekli önlem alınarak
budanacak, komşu parsel veya evlerin üzerine dalları geçen ağaç dalları budanacaktır.
Budamayanlar hakkında yasal işlem yapılmakla birlikte budama işlemi belediyece yapılıp masrafı
ilgilisinden %20 fazlası ile tahsil edilecektir.
(f) Belediyeye ait parklarda ve mesire alanlarında mangal ve semaver yakmak, yasaktır.
(g) Belediyenin izni olmadan; şehir içerisinde, imar planlarında yol, park ve kamu arazileri olarak
gözüken alanlar ile çevresindeki binalara, yollara, alt yapıya zarar verecek şekilde gelişi-güzel ağaç
dikmek yasaktır.
Umuma mahsus yerler ile meskun mahalde hayvan bulundurulması ve beslenmesiyle ilgili
emir ve yasaklar
Madde 9 – (a) Belediyece tayin ve tespit edilen bölgeler haricinde hayvan ahırı, barınak, kümes
yapmak ve hayvan beslemek yasaktır.
(b) Evcil ve süs hayvanları, kümes, ahır ve ağıl hayvanları sokaklara başıboş bırakılamaz, Mesire
yerleri, park, bahçe, cami avlularında, vb. yerlerde dolaştırılamaz ve otlatılamaz.
(c) Binek ve koşum gayesiyle kullanılan ve diğer hayvanların yerleri kirletmesine meydan vermek
yasaktır.
(ç) Belediyeden müsaade almadan, hayvan sağlık belgesi olan menşe şahadetnamesi ve hayvan
sağlık raporunu ibraz etmeden, sirk veya müteferrik hayvanlar şehre sokulamaz veya bunlar şehrin
içerisinde bir yerden bir yere götürülemez. Nakle ait tertibatın yeterliliği belediyenin veteriner
hekimlerince tespit edilir.
(d) Belediyeye kayıt edilmemiş, numara almamış, aşılanma işlerini süresi içerisinde yaptırmamış,
tasmasız, ağızlıksız, yularsız veya yuları gelip geçenler için tehlike arz edebilecek kadar uzun,
sahiplerince tedbiri alınmayarak muhafaza edilmeden etrafa zarar verecek şekilde her türlü hayvan
taşımak, bu gibi hayvanları serbest, (başıboş) bırakmak veya şehir içerisinde koşturmak yasaktır.
(e) Evlerde beslenen güvercinler için her türlü önlem alınacak olup, çevreye rahatsızlık verilecek
biçimde güvercin beslemek yasaktır.
(f) Hayvanlarda herhangi bir bulaşıcı hastalık görülmesi halinde sahipleri tarafından muhtar,
belediye veya ilgili resmi kuruluşa bildirilmesi zorunludur.
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(g) Büyükbaş, küçükbaş ve her türlü hayvan ölüleri her nerede olursa olsun açıkta bırakılamaz,
umuma mahsus yerlere atılamaz veya gömülemez. (Ahır ve ağıl hayvanlarının ölüleri bu hususta
belediyece hazırlanmış özel vasıtalarla nihai işlemi yapılacak yere kadar ölü hayvanın nakli kabul
edilecek tarifeye göre yapılacaktır. Hayvan ölüleri hayvan sahipleri tarafından kokuşmaya meydan
verilmeden şehir dışında, hayvanlar tarafından eşilip çıkarılmayacak şekilde gömülecektir. Bunlar
gıda maddelerine veya insanlara mahsus eşyayı nakle veya insan taşımaya mahsus araçlarla
taşınmayacaktır.)
(ğ) Kedi, köpek ve kümes hayvanlarının ölüleri kokutmadan hususi yerlere, hayvanlar tarafından
çıkarılmayacak ve koku neşretmeyecek şekilde gömülmelidir veya ilk geçecek temizlik arabalarına
verilmelidir.
(h) Ev ya da bahçede Belediyede kaydı olmayan aşısız ve kimliksiz (veteriner raporu alınmamış)
evcil hayvan bulundurulamaz.
(ı) Şehrin meskun ve belediyece yasaklanan sahaları dahilinde bulunan ev ve apartmanların
herhangi bir yerinde ve bahçelerinde kümes hayvanlarının beslenmesine mahsus yerler yapılması
ve bu hayvanların bulundurulması yasaktır.
(i) Gelip geçenlere zarar verecek derecede azgın ve huysuz hayvanlara umumi yerlerde binmek,
gezdirmek, bunları tedbir almadan yanında götürmek yasaktır.
(j) Kurban bayramı dolayısı ile kurbanlık hayvanları şehre giriş tarihinden önce getirmek yasaktır.
(k) Belediye tarafından tespit edilen yerler dışında hayvan satışı yapmak yasaktır.
(l) Ahırlardan çıkan hayvansal atıkları insan ve çevre sağlığını tehdit edecek şekilde açık alana
atmak, şehir kanalizasyon şebekesine deşarj etmek yasaktır.
(m) Sokak Hayvanlarının beslenmesi sırasında çevreyi kirletmek ve görüntü kirliliğine meydan
vermek yasaktır.
İlan-Reklamla İlgili Uyulması Gereken Emir ve Yasaklar
Madde 10–(a) Yetkili belediyenin izni olmadan, herhangi bir şekilde süreli ya da süresiz, tanıtım
amaçlı stant kurulamaz, bilgi broşürü ve el ilanı dağıtılamaz.
(b) Belediyenin almış olduğu ilan ve reklam kurallarına aykırı hareket edilemez.
(c) Belediyenin belirlemiş olduğu yerler ve billboardlar dışındaki yerlere bez afiş, vs. asılamaz.
(ç) Halkı yanıltıcı şekilde dükkanlara ve binalara, kapatıyoruz, taşınıyoruz vs. gibi afiş ve
pankartların asılması yasaktır.
(d) Reklam malzemesi ve el duyuruları ile çevrenin kirletilmesi yasak olup, sorumluları
cezalandırılır. Cadde sokak ve alanlara atılan el duyurularının sahipleri tarafından toplanması
zorunludur.
(e) Binaların Meydan, cadde, sokak ve yol üzerindeki yüzlerine belediyeden izin alınmak şartı ile
binaya paralel ve usulüne göre asmanın dışında, ilan tabelası, perde, saçak, siper vb. yapmak ve
bunların gelip geçenlere binadaki diğer maliklerin güvenliğini olumsuz etkileyecek ve ağaçlara
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zarar verebilecek şekilde asmak, izin alınarak asılan ilan tabelası, perde, saçak, siper vb. kaldırım
tabanından yüksekliğinin üç metreden aşağı sarkmasına meydan vermek yasaktır.
(f) Tünel, köprü, üst geçit, alt geçit, duvarlar bina yüzeyleri, yerler vb. yerlere el ilanı, afiş ve broşür
gibi malzemelerin yapıştırılması yasaktır.
Gezici Seyyar Satıcılarla ilgili Emir ve Yasaklar
Madde 11 – (a) Belediye başkanlığınca gezici satıcılık yapma izni olmadan satış yapılması
yasaktır.(Gezici satıcılık yapmak isteyenler bir dilekçe ile belediyemize müracaat edecek gerekli
onay alındıktan sonra, uygun görülen yerlere belirli bir işgaliye karşılığında süreli izin
verilebilecektir, verilen izin emsal teşkil edemez. Bu işlem yapılırken nüfus cüzdan sureti ile her
ikametgah değişikliğinde yeni ikametgah teslim edilecek ve altı ayda bir ikametgah senetleri ve izin
işlemleri yenilenecektir.)
(b) Turist olarak şehre gelen yabancılara, ilgili kurumlar tercümanlık belgesi olmadan ve turistlerin
rızası dışında zorla tercümanlık yapmaya çalışmak yasaktır.
(c) İzinsiz olarak gezici gıda maddesi satışı yapılamaz, ancak özel olarak bu iş için imal edildiği
belgelenen, gıda mevzuatı hükümlerine uygunluğu ve TSE belgeli motorlu ya da motorsuz araçlar
ile gezici satış yapılmasına belediyece izin verilebilir bu izinlerde süreli olacaktır. Kırmızı et ve
hazırlanmış et karışımları, kanatlı eti ve karışımları, su ürünleri gezici olarak çiğ veya pişmiş
formda satılması yasaktır.
(ç) Gezici satıcılar, ilgili belediyenin belirlediği kıyafeti giymek zorundadır. Ayrıca kullanılacak
araçlar için belediyenin özel hüküm getirme hakkı saklıdır. Satıcıların kullandıkları iş elbiseleri, el
ve yüzleri temiz olacaktır.
(d) İzin alarak gezici satıcılık yapan kişiler portör muayenelerini yetkili kuruluşlara yaptıracak ve
muayene cüzdanlarını yanlarında taşıyacaklardır. Yapılan kontrollerde sağlık muayene
cüzdanlarını ibraz edemeyenler ve izin belgesinde yazılı kişi haricinde biri tarafından işletilen
tezgahın izinleri derhal iptal edilir.
(e) Simit türü benzeri unlu mamullerin satışı için belediyece belirlenecek standartlardaki araçlarda
satış yapılması şartı ile izin verilebilir. Bu araçlar kesinlikle camekanla kapalı olacak, ürünlere
kesinlikle çıplak elle temas edilmeyecektir. Bu araçların camekanında satışa çıktığı fırın veya
yapım yerinin ismi, adresi ve fiyatı yazan 20x20 ebadında bir levha asılı olacaktır.
(f) Gezici olarak izinli satış yapanlar, sattıkları malı nereden aldıklarını belirten alış faturasını daima
yanlarında bulunduracak ve her isteyişte göstereceklerdir.
(g) Gezici satıcıların açıkta ya da ambalajsız, bardakla su, ayran ve benzerlerini satmaları yasaktır.
(ğ) Hazır gıda (fastfood) maddesi satışına uygunluğu yetkili birimler tarafından onaylanmış motorlu
vasıtalar içinde gıda maddesi satan gezici satıcılar, satış yapmak istedikleri alan hangi belediyenin
görev ve yetki sorumluluğunda bulunuyor ise o yerin belediyesinden izin alacaktır. Bu tür verilen
izinlerde oturarak yeme içme mekanı tertiplenemez.
(h) Motorlu vasıtalarda hazır gıda (fastfood) türü gıda maddesi satılabilmesi için bu vasıtalarda
müteaddit havalandırma menfezleri bulunduracaklardır. Bu vasıtaların hazır gıda (fastfood)
maddesi satışından başka maksatla kullanılması yasaktır.
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(ı) Motorlu vasıtalarda gıda maddesi satan esnafın bu maddeleri ruhsatlı imal yerlerinden almaları
ve belgelemeleri zorunludur.
(i) Motorlu araçlar ile satış yapılabilmesi için 9207 sayılı yönetmelikte bu iş için aranan özelliklere
uyulur.
(j) Belediye Başkanlığımız sınırları içerisinde ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına
alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcılar faaliyetten men edilir. İzinsiz satış yapan
seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri
alınmayan gıda maddeleri ilgili birim amirinin onayı ile gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz
gün içinde geri alınmayan gıda dışı mallar ise yine ilgili birim amirinin onayı ile yoksullara verilir.

Çevre Ve Görüntü Kirliliğiyle ilgili Emir ve Yasaklar
Madde 12- (a) Gerekli tedbirleri almadan mozaik taşlama, mermer kesme ve benzeri işler
yapılırken işyerinden ve atölyelerden dışarıya toz çıkartmak ve çevreyi kirletmek yasaktır.
(b) Şehir içerisinde Apartman, iş merkezi vb. yerlerde, yetkili kurumlarca belirlenen türde yakıt
bulundurulması ve yakma işleminin ilgili birimlerin alacağı kararlar doğrultusunda yetkili kişiler
tarafından yapılması esastır.
(c) Her ne suretle olursa olsun cadde, sokak ve kaldırımları tahrip etmek ve kirletmek yasaktır.
(ç) Kum, çakıl hafriyat taşınması sırasında araç sahipleri gereken her türlü önlemi alacak ve aracın
üst kısmına branda çekeceklerdir. Kamyonlarla ticarethanelere mal taşıyanlarda bu hükme uymaya
mecburdurlar. Taşıdıkları malzemelerin yola ve çevreye gelişi güzel dökülmesine ve yayılmasına
mahal vermeyeceklerdir.
(d) Binaların, ticarethanelerin ve umuma mahsus yerlerin balkonlarından çatı ve teraslardan,
kapılarından ve buna benzer yerlerden halı, kilim, yatak takımı, örtü vb. eşya silkelemek ve
süprüntü, nesne atmak yasaktır.
(e) Ticarethaneler ve meskenlerce; bulvar, cadde ve sokağa bakan cephelerine şehrin manzarasını
bozacak herhangi bir şey asılması yasaktır. Ticarethanelerin cephelerine sabit veya seyyar saçak
yapmak yasaktır. Ancak güneşten ve yağmurdan muhafaza için belirlenen tip, uzunluk ve irtifada
seyyar açılır-kapanır tente yapılabilir. İşyerleri ve yapıların sokak yüzlerine kurulan tente ve
siperlerin ön ve yan kısımlarına açılan bezlerin yaya kaldırımından yüksekliği 2.20 m. olacaktır.
Tente siperlerin eni ise yaya kaldırımını geçmemek koşulu ile en fazla 1.5 m. olacaktır.
(f) Ticarethane veya meskenlerin; bulvar cadde ve sokağa bakan cephelerine, pencere, balkon
teras vb. yerlerine şehrin manzarasını bozacak, komşusunu rahatsız edecek, rüzgar, darbe ve
sarsıntılar gibi olaylardan dolayı düşebilecek veya yayaların ve araç trafiği güvenliğini tehlikeye
düşürecek olan uydu anteni, klima cihazı, çiçek saksıları testi vb. ağır cisimlerin monte edilmesi
yasaktır.
(g) Klima suyu, lavabo, baca, kanalizasyon, fosseptik ve her türlü sanayi ve çirkef sularının, akıntı
ve sızıntısına mani tedbir almamak, yağmur suyu borularını tabana kadar indirmemek, yağmur
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suyu borularını varsa yağmur suyu kanalına bağlamayıp açıkta bırakmak veya mutfak vs. giderine
bağlamak yasaktır.
(ğ) Boş arsalara belediyeden müsaade almaksızın her ne suretle olursa olsun herhangi bir şey
yapmak ve depolamak yasaktır. Bu yasağa uyulmadığının tutanakla tespiti ve süre verilerek
kaldırılması istenildiği halde, kaldırmayanlar hakkında ceza uygulanır, ayrıca belediyece
kaldırılarak bedeli %20 fazlası ile tahsil olunur.
(h) Sebze bahçelerinin lağım suyu veya atık su ile sulanması yasaktır.
(ı) Gezinti yerlerine, açık alanlara, mahalle aralarında boş arsalar üzerine, şehir manzarasını
bozacak şekilde büfe, kulübe ve baraka yapmak, izinsiz çadır kurmak ve bu alanları kirletmek
yasaktır. İzinsiz yapılar belediyece yıktırılır ve ilgililere ceza uygulanır.
(i) Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde bulunan sahipleri tarafından terk edilmiş
kullanılmayan kapı, cam ve çerçevesi dökülmüş, içerisinde gizlenerek suç işlemeye müsait,
yıkılmaya yüz tutmuş, can güvenliği açısından tehlike, çevre açısından görüntü kirliliği oluşturan
virane olmuş her türlü yapı ve binaların sahipleri tarafından onarılması, bu mümkün değilse
yıktırılması zorunludur. Aksine hareket edenlere ceza uygulanır ve söz konusu rahatsızlık belediye
tarafından giderilerek, Masrafları %20 fazlası ile bina sahiplerinden alınır.
(j) Her türlü ticarethane ve sanat sahibinin dükkanın önüne adam koyarak müşteri toplamak için
çığırtkanlık yapması veya ticarethanelerin, meskenlerin ve araçların dışına hoparlör koyarak sesli
anonsla veya bağırarak satış yapmak suretiyle çevreyi rahatsız etmek, gürültü yapmak yasaktır.
(k) İlçe sınırları içerisinde sivrisineklerin üremesine sebebiyet verecek her türlü su birikintisi ve
pisliğin teşekkülüne sebebiyet vermek, ticari amaçlı gübrelikler oluşturmak yasaktır.
(l) Cadde ve sokakların bir tarafından diğer tarafına her çeşit kablo, ip vb. şeyleri bağlamak ve
çekmek yasaktır.

Yapı (İnşaat) İşleriyle İlgili Emir ve Yasaklar
Madde 13- (a)Her bina sahibi inşaat yapımı tamiri ve yıkımı esnasında belediyeden ruhsat almak
zorundadır.
(b) Herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için inşaat süresince yapı müteahhidi söz konusu
inşaat alanını sac, tahta ve benzeri şeylerle çevirmek zorundadır.
(c) İnşaat sahibinin, müteahhidin sorumlusunun isimlerini, ruhsat tarihini ve numarasını gösterir
ikaz edici tabela ve levhalarını, inşaatın görülebilecek yerine asmak zorundadır.
(ç) Çalışma esnasında inşaatın sahibi çevrenin kirletilmemesi için mümkün olan her türlü önlemi
almakla yükümlüdür.
(d) İnşaattan çıkacak olan her türlü toprak, moloz ve süprüntülerin belediyenin göstereceği yerden
başka bir yere dökülmesi yasaktır.
(e) İnşaat sahipleri çalışmaları esnasında çevredekileri rahatsız etmemek için her türlü önlemi
almak zorundadırlar.
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(f) İnşaat sahipleri kendi inşaat sahalarında izin verilen yerler dışında her ne suretle olursa olsun
çalışmalarından dolayı bozdukları, kirlettikleri yol kaldırım veya diğer parselleri ivedilikle tamir ve
temizlemek zorundadır. Aksi takdirde Belediyece yaptırılıp % 20 fazlası ile ilgilisinden tahsil edilir.
(g) İnşaat sahipleri inşaat malzemeleri ile yolları işgal edemez veya trafiği engelleyemezler. Kum,
kireç vb. malzemeler doğrudan yapı içine dökülecektir. Bunların dışarıya ya da yol üzerlerine
dökülmesi yasaktır.
(ğ) Belediye ve imar mevzuatında bahsi geçen her türlü yapılar ve tamirleri belediyeden ruhsat
almadan veya alınan ruhsata aykırı olarak yapmak ve yaptırmak yasaktır.
(h) İlçe genelinde gece inşaat çalışmaları için yetki devri yapılan belediyelerde sorumlu müdürlük
tarafından, İl mahalli Çevre Kurulundan gece çalışma izni almaksızın inşaat çalışması yapmak
yasaktır. İnşaat sahibinin, çevreyi rahatsız etmemek için her türlü inşaat faaliyetine sabah mesai
saatinden önce başlaması akşam 19.00 saatlerinden sonra çalışması yasaktır.
(ı) İnşaatlar cumartesi, Pazar ve resmi tatil günleri saat: 10.00’da başlar, akşam saat: 19.00’da
sona erer.
(i) İnşaatlara her türlü iskele kurmak belediyenin iznine tabidir.
(j) İçme suyu, kanalizasyon ve doğalgaz boru hatlarında izinsiz kazı yapmak, hat bağlamak ve
zarar vermek yasaktır. Aksine hareket edenlere, bakım-onarım masraflarına ilaveten ceza
uygulanır. Ayrıca suç duyurusunda bulunulur.
(k) Belediyeden izin belgesi almadan hafriyat işi yapmak yasaktır. Hafriyat araçlarının lastikleri
yolları çamur ve toprak yapmayacak şekilde önlem alınmalıdır. Aksi taktirde cezai işlem uygulanır.
(l) Beton santrallerine ait beton mikserlerinin, belediyece belirlenen saatler dışında inşaatlara beton
taşımaları yasaktır.
(m) Beton mikserleri betonları yollara dökülmeyecek şekilde doldurmalıdırlar. Yollara beton (harç)
döken firma ya da ilgililer hakkında cezai işlem uygulanır. Ayrıca dökülen beton(harç) temizlettirilir.
(n) Bina dış cephelerinin boya, sıva, badana vb. yaptırmamak, bina dış yüzeylerinden yaya ve araç
trafiğine zarar verecek herhangi bir malzeme (sıva, tuğla kırığı vb.) düşmemesi için önlem
almamak yasaktır.
(o) Belediye sınırları içerisinde çatısı bulunmayan bina üzerlerine çirkin görüntü oluşturabilecek
şekilde her türlü eşya koymak ve barakalar yapmak yasaktır.
Tartı Aletleriyle İlgili Emir ve Yasaklar
Madde 14 – (a) Ambalajlı paket ürünlerde; üzerinde belirtilen gramajın altında satılan mallar
hakkında gerekli işlemler yapılarak ilgili birimlere bildirilir.
(b) Ölçü ve tartı aletlerinin ilgili yönetmelikte belirtilen vasıflarda bulunması şarttır. Her türlü tartı ve
ölçü aletlerini 3516 sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu hükümlerine göre zamanında kontrol
ettirmemek ve damgalatmamak yasaktır.
(c) Satışa sunulan her türlü maddeyi fiyatını etkileyecek biçimde fazla ağır ambalaj ile veya
ambalajının içine kaşık, mandal, sehpa örtüsü vb. nesne ve mal koyarak satmak yasaktır.
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(ç) Bozuk kantar, baskül ve terazi ile tartım yapmak yasaktır.
Umuma Açık Tuvaletlerle İlgili Kurallar
Madde 15- (a) Ücretle çalıştırılan tuvaletler belediyenin iznine tabidirler.
(b) Tuvaletlerin zemini su geçirmez, kaygan olmayan, yıkanabilir, çatlak oluşturmayan, temizlik ve
dezenfeksiyona uygun malzemeden yapılır ve sıvı atıkların akabilmesi için yeterli eğime sahip
olmalıdır. Duvarları yıkanabilir, çatlak oluşturmayan, temizlik ve dezenfeksiyona uygun
malzemeden yapılmalıdır.
(c) Her lavaboda sıvı sabun kağıt havlu vb. bulundurulmalıdır.
(ç) Tuvaletler sürekli temiz tutulmalıdır.
(d) Tuvaletlerde sürekli olarak akarsu bulundurulmalıdır.
(e) Havalandırma tertibatı olmalıdır.

Kullanılmış Eşya Satanlarla İlgili Emir ve Yasaklar
Madde 16- (a) Kullanılmış eşya alım ve satımı ancak bu maksatla açılmış bulunan dükkanlar da
yapılabilir. Başka yerlerde veya seyyar olarak kullanılmış eşya almak ve satmak yasaktır.
(b) Temizliği yapılmadan ve buhardan geçirilmeden satılığa çıkarılan kullanılmış elbise ve eşya
hakkında Umumi Hıfzıssıhha kanununun 86. Maddesi tatbik olunur.
(c) Her türlü (kullanılmış veya yeni) eşyayı birlikte satan dükkanlarda bunlara ait kısımlar
birbirinden ayrılmış iki bölümden oluşacaktır.

Trafik Ve Toplu Taşımayla İlgili Emir ve Yasaklar
Madde 17- (a) Genel taşıt araçlarına hacmi sebebi ile yolcuları rahatsız edecek, giriş çıkışları
güçleştirecek araçlarla ve başkalarını rahatsız edecek kirli ve koku neşredici elbiselerle girmek
yasaktır.
(b) Toplu taşıma araçlarında yüksek sesle başkalarını rahatsız edecek şekilde konuşmak ve itişip
kakışarak şakalaşmak yasaktır.
(c) Toplu taşıma araçları temiz bulundurulmak zorundadır.
(ç) Belediyenin sorumluluğunda bulunan yolların ve tretuvarların araçlar tarafından zarara
uğratılması veya araçların tamiratı esnasında, yolları ve tretuvarları tahrip edecek veya kirletecek
fiillerde bulunmak yasaktır.
(d) Şehir içinde amme mülkü üzerinde belediyece tespit ve tahsis edilen parkomatlı otoparklarda
kısa süre park edecek özel ve ticari vasıta sürücülerinin park fişi almak zorundadırlar.
(e) Parkomatlı otoparklara kamyon ve ağır taşıtla girmek yasaktır.
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(f) Belediyenin ilgili birimlerinin toplu taşıma araçları ve motorlu araçlar ile ilgili, aldığı kararlara
uyulması zorunludur.
(g) Belediye sınırları içerisinde, toplu taşıma araçlarına ait duraklarda, özürlü araçları için ayrılan
park yerlerinde, yol kavşaklarında, motorlu ya da motorsuz araçlar ile durmak, park etmek yada
bekleme yapmak yasaktır.
(ğ) Belediye sınırları içerisinde, toplu taşıma araçlarının, yetkili birimlerce kendisine tahsis edilmiş
duraklar haricinde yolcu alması, indirme yapması, bekleme yapması ve park etmesi yasaktır.
(h) UKOME kararı ile park etmenin kesinlikle yasak olduğu belirlenen yerlerde motorlu yada
motorsuz araçlarla bekleme yapmak, park etmek, yolcu indirip bindirmek yasaktır.
(ı) Kendilerine tahsis edilmiş duraklarda, belirlenen sayıdan fazla araç ile duraklama yapmak
yasaktır.
(i) Toplu ulaşım araçlarının sürücüleri, Zabıta memurlarının el veya düdük ile yaptıkları DUR
işaretine uymaya, verilen talimat gereği yönlendireceği istikamete gitmeye ve istenilen belgeleri
sunmaya mecburdur.
(j) Odun, kömür ve benzeri yakacak maddesi taşıyan araçların cadde, sokak ve alanlarda
beklemeleri veya satış yapmaları yasaktır. Şehir içerisinde ve boş arsalarda toptan ve perakende
olarak inşaat malzemeleri (çakıl, kum, tuğla, demir vb.),odun ve açıkta kömür satmak yasak olup,
bu ve benzeri maddelerin yalnızca belediyece gösterilen depolarda satışı yapılacaktır. Aksine
hareket edenlerin işyeri kapatılır ve ceza uygulanır.
(k) İtfaiyeye ait yangın muslukları, belediye araçlarının su aldığı depoları engelleyecek şekilde park
etmek yasaktır. Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararı gereği yayalaştırılan cadde, meydanlara, araç
trafiğine kapalı saatlerde motorlu, motorsuz araçlarla park etmek, mal indirmek, yükleme ve
boşaltma yapmak yasaktır.
(l) Ücret ve tarifeleri güzergahları belediyeler tarafından tespit edilen otobüs, minibüs dolmuşların
güzergahlarını izinsiz olarak değiştirmek, tek yolcu olsa dahi son durağa götürmemek yasaktır.
(m) İzin belgesi olmadan tankerlerle içme suyu ve sanayi suyu taşımak yasaktır.
(n) Su ve tüp taşıyan araçların amacı dışında depo olarak kullanılmaları veya araç üzerinden satış
yapılması yasaktır.
Mezarlıklar İle ilgili Hükümler, Emir ve Yasaklar
Madde 18- (a) Mezarlıkları çeviren duvar, parmaklık vs. engellere çıkmak ve tırmanmak,
mezarların üzerine çıkmak veya oturmak, çiçek, fidan, ağaç veya herhangi bir bitkiyi koparmak,
sökmek, mezarlar üzerine konmuş eşya ve işaretleri kaldırmak, yerlerini değiştirmek, mevcut yollar
haricinde gezinmek, her ne olursa olsun ziyaretçilerin huzur ve sükunlarını ihlal ve mezarlıklara
zarar vermek yasaktır.
(b) Güneş battıktan sonra mezarlıklara her ne sebeple olursa olsun girmek yasaktır.
(c) Dilencilerin, sarhoşların, seyyar satıcıların, ehliyetsiz ve izinsiz dua okuyucusu diye
adlandırılanların, yanında velisi bulunmayan çocukların, beraberinde köpek vs. hayvanat
getirenlerin mezarlık içerisine girmesi yasaktır.
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(ç) Umumi yerlerde yapılması men edilen fiilleri mezarlıklarda yapmak yasaktır.
(d) Mezarlıklarda Büyükşehir Belediyesinden ruhsat almaksızın her türlü tesisat ve tamirat yapmak
veya yaptırmak yasaktır.
Belediyenin Ruhsat Ve Denetimine Tabi İşyerleri İle Burada Çalışanların Uyması Gereken
Emir ve Yasaklar
Madde 19- (a) Her türlü sanat müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile ticari
faaliyet gösteren tüm işyerlerinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan çalıştırılması yasaktır.
(b) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı hangi işyeri için alınmış ise o işyeri için geçerlidir. İşyeri açma ve
çalışma ruhsatında gösterilen faaliyet konusu dışında faaliyet göstermek yasaktır.
(c) Bir işyerinde işyeri mevzuatına uygun olmak şartıyla birden fazla iş yapılabilir. Ancak, her iş türü
için, o işyerinde aranacak genel şartlara uyulması ve işyeri açma ruhsatında gösterilmesi
zorunludur.
(ç) Gıda maddeleri üreten, satan her türlü işyerlerinde çalışan personellerin periyodik olarak sağlık,
portör muayenelerini yaptırmak zorundadırlar.
(d) Ticarethane sahiplerince, işyerlerinin ön cephesine paralel olarak ticaret ünvanı, ad ve soyadı,
kapı numarasını gösterir ışıklı veya ışıksız tabelaların her ne mazeretle olursa olsun cadde ve
sokağı işgal edici mahiyette asılması yasaktır. Ayrıca her türlü sanat erbabı ve ticarethane
önlerine, görünümü ve trafiği engelleyici şekilde dikey olarak levha asılamaz.
(e) Otel, hamam ve sauna gibi işletmelerde oda ve bölmelere, lokanta vb. yerlerde masalara tarife
konulması zorunludur. Yiyip içecek ve eğlenilecek, işletmelerde satılan meyve, balık, tavuk gibi
maddelerin porsiyon, gramaj ve fiyatları masa üzerinde yazılı olarak gösterilecektir.
(f) İşletmenin ünvanı, sınıfı, adresi ile sahibinin adı soyadı yazılı sayfaları, cilt ve sayfa numaralarını
içeren sütunlarda yenilen içilen maddelerin cinsi, miktarı ve birim fiyatları ile toplamını gösterir
biçimde düzenlenmiş, o günkü tarih atılmış ve sorumlu müdür veya servis garsonu tarafından
imzalanmış en az iki örnekli hesap pusulaları kullanılması ve bir örneğinin istenilsin veya
istenilmesin, alıcıya verilmesi zorunludur.
(g) Hesap pusulası kullanan bütün işletmelerde pusulalar servis süresince masada bulundurulacak,
masaya getirilen her madde, getiriliş sırasına göre birim fiyatı ile birlikte alıcının gözü önünde
hemen yazılacaktır. Hesap pusulasının bir örneği alıcı istemeden kendisine verilecektir.
(ğ) Halka rahatsızlık verici ve tehlike yaratıcı yanıcı ve patlayıcı madde satılması yasaktır. Satılan
veya satışa sunulan bu gibi mallara el konularak imha edilir. Cadde, bulvar, meydan, sokak vb.
yerlerde yanıcı ve patlayıcı maddeleri kullanmak, patlatmak yasaktır.
(h) Cadde, bulvar, sokak, meydan ve dükkan önlerine, veya kaldırım ve yollara her türlü eşya,
dolap, reklam tabelası, sebze, meyve vb. gibi malzemeleri koymak suretiyle yaya ve araç gelişgeçişini engellemek yasaktır.
(ı) İçkili yer statüsünde bulunmayan işyerinde her türlü alkollü içki içilmesine izin vermek ve
kadehle içki satmak yasaktır.
(i) Satış belgesi bulunmayan yerlerde tütün ve alkol ürünleri satmak yasaktır.
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(j) Sıhhi müesseseler ve insan sağlığı ile ilgili gayrı sıhhi müesseselere ait imalathane ve satış
bürolarında her ne cins olursa olsun hayvan beslenmesi yasaktır.
(k) İşyerine ait vergi levhası, çalışma ruhsatı, hafta tatili ruhsatı görülebilir yerlere asılması
mecburidir. İşyeri ilgilisi vergi levhası istenildiği takdirde görevli memura göstermek zorundadır.
(l) Belediyenin ruhsatına tabi işyerlerinde ilgili belediyenin ruhsat veren makamı tarafından
hazırlanmış ve tasdik edilmiş teftiş defteri bulunduracak, dolan defterlerde 2 (iki) yıl müddetle
muhafaza edilerek teftiş için gelen yetkililere gösterilecektir.
(m) Gıda satışı yapılan ve umuma açık yeme içme, istirahat ve eğlence yerlerinde çalışan
personelin mutlaka sağlık raporu ya da sağlık muayene cüzdanları işyerinde her zaman hazır
bulundurulacaktır ve her altı ayda bir bu muayeneler ilgili kurumlara yaptırılmış olacak ve muayene
cüzdanlarına işlenecektir.
(n) Gıda işyerinde çalışan elemanların üst başları temiz ve tertipli olacaktır. Soyunma giyinme
odaları veya bir bölme ile ayrılmış dolapları bulunacaktır. Bir kişiye iki gözlü ayrı kapaklı dolap
olacaktır.
(o) Ruhsatında belirtilen işten başka iş ile iştigal edilmesi yasaktır.
(ö) Belediyenin ruhsatına tabi işyerlerinde bulunan müşteri tuvaletleri ücretsiz olacak ve bu hususu
belirten 20x30 ebatlarında bir levha tuvalet girişlerinde müşterilerin görebilecekleri bir yere asılmış
olacaktır.
(p) İşyerleri açma ve kapama saatlerine uymak zorundadırlar.
(r) İşyerleri amaca uygun bir şekilde tasarlanmış, temiz ve aydınlatılması yeterli olacaktır.
(s) Temizlik sıhhi ve fenni usullerle toz kaldırmadan ve iş saatleri dışında yapılacaktır. Çalışan
elemanların eli yüzü ve üst başları temiz ve düzenli olacaktır.
(ş) İşyerinin havalandırma tertibatı bulunacak; ısıtma ve havalandırma soba, kalorifer, doğalgaz
veya klima sistemlerinden uygun olanı ile yapılacaktır.
(t) Tek ruhsatla açılan ve birden fazla faaliyet alanı bulunan işyerlerinde her faaliyet dalı için ilgili
bölümlerde öngörülen şartlar ayrıca aranacaktır.
(u) On kişiden fazla çalışanı bulunan müstakil işyerlerinde dinlenme yeri, kıyafet değiştirme kabini,
bay ve bayan için ayrı tuvalet bulunacaktır. Ancak birden fazla işyerinin bulunduğu iş hanı, iş
merkezi ve benzeri yerlerde ortak tuvalet kullanılabilir.
(ü) İş yerlerinde üretilen çöp ve benzeri atıkların toplanması ve muhafazası için gerekli tedbirler
alınacak ve atık suyun uygun bir şekilde tahliye edilmesi sağlanacak bağlantı bulunacaktır.
(v) Açıkta yiyecek ve içecek satılan, depolanan ve servisi yapılan işyerlerinde, yiyeceklerin
hazırlandığı bölümlerin tabanları, duvarları ve yiyeceğin temas ettiği yüzeyler seramik, mermer,
çelik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir, ve dezenfekte edilebilir; tavanlar buğulanmayı,
küflenmeyi, pislik birikmesini önleyecek; kapılar kolay temizlenebilir ve gerektiğinde dezenfekte
edilebilir nitelikte olacaktır. Yiyecek hazırlama ve pişirme bölümünde oluşan buhar, koku, duman
ve benzeri kirleticileri tahliye edecek baca sistemi kurulacaktır. Bardak ve tabaklar cam veya
porselen, kaşık, çatal ve bıçak paslanmaz çelikten olacaktır.
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(y) İtfaiye raporu alması gerekmeyen işyerlerinde çalışanların ve müşterilerin güvenliğini sağlamak
amacıyla yangına karşı önlemler alınacaktır.
(z) Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ve 30(otuz) kişiden fazla çalışanın bulunduğu
işyerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerinin alındığını gösteren itfaiye raporunda belirtilen
tedbirlerin alınmış olması gereklidir, 30 (otuz) kişiden az çalışanın bulunduğu işyerlerinde gerekli
yangın söndürme tertibatı ve aleti bulunacaktır.
(aa) Umuma açık istirahat ve eğlence yerleriyle kişilerin yoğun olarak giriş-çıkış yaptığı diğer
işyerlerinde giriş ve çıkışlar ayrı kapıdan olacak ve yangına karşı ayrıca tahliye çıkışı bulunacak,
yangın çıkışları ışıklı tabela ile gösterilecektir.
(bb) Umuma açık istirahat, eğlence ve konaklama yerleriyle lokantalarda ve pastanelerde şehir
şebekesine bağlı soğuk ve sıcak su bulunacaktır. Bu tür işyerlerinde çalışan elemanların üst, baş,
kılık kıyafetleri düzgün ve temiz olacaktır.
(cc) Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, konaklama yerleri, düğün salonları, lokantalar ve
benzeri işyerlerinde bulunan tuvaletlerin zeminleri ve duvarları mermer, seramik, mozaik gibi kolay
temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir malzemelerle kaplı olacaktır. Tuvalet ile mutfak
yan yana olmayacaktır. Tuvaletler direkt mutfağa veya üretime açılmayacaktır.
(dd) İş merkezi, pasaj, gar, terminal gibi yerlerde ortak kullanıma ayrılmış yeter sayıda lavabo ve
tuvalet varsa, buralarda açılan işyerleri için ayrıca tuvalet ve lavabo şartı aranmaz.
(ee) Canlı müzik izni olan yerlerde, belirlenen saatler dışında ve ilgili mevzuatta belirtilen ses
seviyelerinin üstünde halkın huzur ve sükununu bozacak şekilde yayın yapılması durumunda, canlı
müzik izni verilirken işletme sorumlusuna tebliğ edilerek verilen ‘’ canlı müzik izni ‘’ iptal edilir.
İşletme sorumluları, canlı olarak veya elektronik cihazlarla yapılan müzik yayınının tespit edilen
saatleri aşmamasını ve gerekli ikaz ve levhalarının işyerine asılmasını sağlar.
(ff) 394 Sayılı hafta tatili kanununa göre bu kapsama giren işyerleri haftada 1(bir) gün tatil
yapmaları gerekmektedir. Aksi takdirde cezai işlem uygulanır.
(gg) Her ne suretle olursa olsun işyerlerinde yatmak yasaktır.
(ğğ) İşyerlerinin bacalarını yılda en az bir kez temizletilmesi zorunludur.
(hh) İşyerlerinde baca sistemi haricinde yan duvarlar veya camlardan baca açarak etrafa
rahatsızlık vermek yasaktır.
(ıı) Her işyerinde yangına karşı önlem almak için yeteri kadar kullanıma hazır yangın söndürme
cihazı bulundurmak zorundadır.
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Yiyecek İçecek Üretilen ve Satılan Yerlerle İlgili Emir ve Yasaklar
Madde 20- (a) Gerekli sağlık şartlarını taşımayan yerlerde, içinde kirli işlerle çalışan veya gıda
maddelerini kirletecek, bozabilecek mahsurları bulunduğu sabit olan müesseseler içinde gıda
maddeleri yapılmasına ve satılmasına mahsus yerlerin açılması yasaktır.
(b) Gıda maddeleri imalathaneleri kagir ve rutubetsiz binalarda ve yapılan işin bütün teferruatına
yetişecek genişlikte yerlerde tesis edilecek, dışarıdan sinek gelmesine mani olacak surette ince tel
ile örtülmüş pencereleri vasıtasıyla bol gün ışığıyla aydınlatılmış olacak, aspiratörlü veya
menfezleri tarzında havalandırma tertibatı bulunacaktır. Bu müesseselerde gıda maddelerinin;
1) Temizlenmesine mahsus veya yıkanmasına mahsus yerler,
2) İmal ve ihzar mahalleri,
3) İptidai maddeler deposu,
4) Ambalaj yerleri,
5) Yapılmış maddeler depo yerleri, birbirinden ayrılmış olacak ve bütün bu kısımlar
zemin ve duvarları bütünü ile her vakit yıkanacak temizlenecek surette mermer, fayans, mozaik,
vb. ile muntazam döşenmiş olacak, duvarları mütebaki kısımları sıvalı ve badanalanmış ve
boyanmış olacaktır. Eksik, çatlak, kırık ve delik yıkanabilir yüzeyler olmayacak.
(c) Tavan donanımları, damlama veya buharlaşmadan dolayı gıda hammaddelerinin direk yada
dolaylı olarak kirlenmesine neden olmayacak şekilde ve kolay temizlenebilir nitelikte olacaktır.
(ç) Ekmek, tereyağı, yoğurt, helva, pasta, şeker, simit vb. yıkanmadan, pişmeden ve kabukları
soyulmadan yenen gıda maddelerinin açıkta bulundurulması ve satılması yasaktır.
(d) Son kullanma (Tüketim) tarihleri geçmiş ürünlerin satışı yasaktır.
(e) Köfte, döner, kokoreç vb. gıda maddelerinin açıkta ve seyyar olarak sergilenmesi ve satışı
yasaktır.
(f) Bozulmuş gıda maddesi satışı yasaktır.(küflenmiş, son tüketim tarihi geçmiş, ambalajı patlamış,
olması gereken ısıda muhafaza edilmeyen, içine koku sinmesine sebep olan deterjan malzemeleri
ile birlikte depolanan gıdalar bozuk kabul edilir)
(g) Yıkanarak temizlenmesi zaruri bulunan gıda maddelerinin imal ve ihzar yerlerinin, ayıklama,
temizleme ve bulaşık yıkama yerlerinin lavabolarının içinde temizlik vb. maksatla kullanılan
veyahut muhtelif sebeplerle kirli sular hasıl olan imalathane depo ve satış yerlerinin zeminlerinin
uygun yerlerinden doğrudan doğruya kanalizasyona bağlanması mecburidir.
(ğ) Gıda maddelerinin ayıklama, temizlenme, hazırlanmaları için kullanılacak masaların üzerleri,
her türlü gıda maddeleri imalathanelerinde ve satış yerlerinde ayrıca içinde yenilen, içilen
yerlerdeki kirli kapların yıkandığı bulaşık tenekeleri ve oluklu süzdürme yerleri, mermer veya
fayans olacaktır.
(h) Gıda maddelerinin imal ve ihzar edildikleri yerlerde çalışan işçilerin temizliği için her 10(on)
işçiye bir lavabo ile içinde 5’den fazla işçi çalışan imalathanelerde 20(yirmi), işçi için bir tuvalet
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yapılacaktır. İşçileri adetçe daha az olduğu halde gece gündüz sürekli çalışılan yerlerde tuvalet
yapılması mecburdur. İhlalinde işyeri tuvalet yapılıncaya kadar kapatılır ve ayrıca ceza uygulanır.
(ı) Gıda maddeleri, imal, ihzar, istihsal ambalaj ve muhafaza edilen yerlerde çalışan işçilerin daima
temiz tutulan bir iş elbisesi ve gerekse iş gömleği giymeleri mecburidir. Bu müesseselerde
soyunma giyinme odaları veya bir bölme ile ayrılmış dolapları olacaktır. Bir kişiye iki gözlü ayrı
kapaklı bir dolap olacaktır.
(i) İçinde yenilecek, içilecek maddeler yapılan veya satılan yerlerde gerek gıda maddelerinin
hazırlanması ve gerekse müessesenin, burada çalışan işçileri, satıcıları ve müşterilerinin hizmetine
sunulması için temiz şehir suyu kullanılacaktır. Bu müesseselerde hangi maksatla olursa olsun
kuyu veya sarnıç suları kullanılması yasaktır.
(j) Gıda maddelerinin imal ve saklanması esnasında oluşacak duman, gaz, toz gibi her türlü kirlilik,
etrafa yayılmadan icap eden bütün araç, gereç ve vasıtalardan istifade edilerek önlenecek ve
gerek içerde çalışanlara ve gerekse çevredekilere hiçbir zarar vermeyecek tarzda izole edilecektir.
(k) Halkın yiyip içmesine mahsus işyerlerini kuru olarak süpürmek ve toz çıkarmak yasaktır.
(l) Gıda maddeleri imal edilen ve satılan yerlerde; yapılan teftişlerin neticesini ve noksanlıklarını
yazmaya mahsus belediyece numunesi verilmiş şekilde bir teftiş defteri bulunması mecburidir.
(m) Gıda maddeleri imal ve ihzar edilen, satılan yerlerde, depolarda sinek, hamamböceği vs.
haşeratlarla, fare, örümcek bulunmasına meydan vermek ve buralarda her türlü hayvan
beslenmesi yasaktır. Periyodik olarak haşere ve mücadele programı oluşturmak zorundadır.
Yapılan mücadelede Biyosidal Ek-1 formu ile gösterilmesi zorunludur.
(n) Gıda maddelerinin imal ve muhafaza edildiği yerlerde, yatıp kalkmak yasaktır. İçinde ikamet
edilen yerlerde (üretim izin belgesi olmayan yerlerde veya evlerde üretilen pasta, börek, çörek,
tatlı, pilav, gözleme, limonata, buz, elma şekeri, pamuklu şeker vb.) her türlü gıda maddesi
hazırlanması, satılması ve saklanması yasaktır. İçinde işçilerin ikameti zaruri bulunan
imalathanelerdeki yatıp kalkma yerleri doğrudan doğruya imalathane içinde girilip çıkılmayacak
tarzda ayrı bulunacaktır. Burada işçilere yeteri kadar demir karyola ve yatak aksamını içine alan
yatıp kalkma yerleri, elbise dolabı, ecza dolabı, tuvalet, lavabo, duş yerleri bulunacak ve hepsi tam
bir temizlik içinde tutulacaktır.
(o) Pişirilmeden veya yıkanmadan, kabukları soyulmadan, olduğu gibi yenilen her türlü gıda
maddelerinin imalathane ve dükkan içinde dahi olsa açıkta teşhir veya satışı yasaktır. Gıda
maddeleri dışarıdan toz ve sinek girmeyecek surette kapalı kaplarda ve o neviyle uygun
sıcaklıklarda muhafaza edilerek bulundurulacak, el değmeden hususi kaplar veya vasıtalarla alınıp
müşteriye verilecektir.
(ö) Gıda maddelerinin satışı esnasında su, şerbet, ayran vb. gibi bütün sulu gıda maddeleri her
tarafı kapalı ve içindeki gıda maddelerinin vasıflarını bozmayacak mahiyetteki kaplarda
bulundurulacak ve bu kaplardan ancak muslukları vasıtasıyla alınacaktır. Bu kapların içinde
kepçeler, maşrapalar daldırmak suretiyle bu maddeleri alıp geri boşaltmak, su ve sulu gıda
maddelerinin bulunduğu kapları açık bırakmak veya bu maddeleri bardaklara doldurarak müşteriye
vermek üzere açıkta bekletmek yasaktır.
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(p) Belediye hudutları ve mücavir alanları içerisinde insan sağlığı ile ilgili gıda maddeleri üreten ve
satışını yapan gayrı sıhhi ve sıhhi müesseselerde çalışan işçiler ve işyerinde devamlı bulunan
şahıslar, sağlık cüzdanı almaya ve belirli süreler içerisinde vize yaptırmaya mecburdurlar.
(r) Satılan bütün gıda maddelerinin etrafa sızıntı vermeyecek ve hariçte görülmeyecek tarzda
ambalaj yapılarak müşteriye verilmesi mecburidir.
(s) Her türlü gıda maddeleri yapanlar, perakende ve toptan satanlar yaptıkları ve sattıkları
maddelerin temizliğinden, güvenliğinden ve gıda maddesi üzerine konmuş etiketin gösterdiği
vasıfların doğruluğundan sorumludurlar. Kirli bozuk ve etiketteki ifadesine uymayan gıda
maddelerini satmak yasaktır.
(ş) Resmi kurumlarca belirlenen gramaj ve fiyat haricinde ekmek satmak yasaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uygulanacak Cezalar, Kişisel Özel Haller, Özel Mevzuat Hükümleri, Özel Mevzuata Aykırılık,
Yükümlülük, Yürütme,
Aykırı hareket edenlere uygulanacak cezalar
Madde 23- (1) Bu Yönetmelik maddelerinde belirlenen kurallara aykırı hareket edenler hakkında

Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486
Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil 1608 Numaralı Kanununun 1 inci maddesine
göre işlem yapılır.
(2) Belediye Encümeni, kararında belli bir fiilin muayyen bir süre zarfında yapılmasını da
emredebilir. Emredilen fiilin ilgili kişi tarafından yapılmaması halinde, masrafları %20 fazlası ile
tahsil edilmek üzere belediye tarafından yerine getirilir.
Kişisel özel haller
Madde 24- (1) İşlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılamayan ve bu fiille ilgili olarak
davranışlarını yönlendirme yeteneği gelişmemiş on beş yaşından küçüklere ve davranış yeteneği
önemli ölçüde azalmış akıl hastalığına maruz kişilere, bu yönetmelikte belirtilen cezai müeyyideler
uygulanmaz. Ancak işyerinde bu gibi insanları çalıştıranlar hakkında bu kişilerin bu yönetmelikteki
emir ve yasakları ihlalinden dolayı müeyyide, işyeri ilgilisine uygulanır.
Özel mevzuat hükümleri
Madde 25- (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, özel mevzuatla yer alan hükümler
uygulanır.
Özel mevzuata aykırılık
Madde 26- (1) Bu yönetmelik hükümlerinde özel mevzuat hükümlerine aykırı maddeler bulunması
halinde bu maddeler uygulanmaz özel mevzuat hükümleri uygulanır.
Yükümlülük
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Madde 27- (1) 03/07/2005 tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 13. Maddesinin 3. Fıkrasına
göre her şahıs; Belediyenin Kanunlara dayanan kararlarına, emirlerine ve duyurularına uymakla
yükümlüdür.
Yürürlülük
Madde 28- (1) Bu Yönetmelik Kağıthane Belediye Meclisince kabul edilip, mahallinde ilan
edildikten sonra yürürlüğe girer.
Yürütme 29- Bu Yönetmelik hükümleri Kağıthane Belediye Başkanı tarafından yürütülür.

KABAHATLER KANUNU

Kanun Numarası

: 5326

Kabul Tarihi

: 30/3/2005

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.)
Yayımlandığı Düstur : Tertip

: 5 Cilt : 44

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Tanım, Kanunîlik İlkesi ve Kanunun Uygulama Alanı

Amaç ve kapsam
Madde 1- (1) Bu Kanunda; toplum düzenini, genel ahlâkı, genel sağlığı, çevreyi ve ekonomik
düzeni korumak amacıyla;
a) Kabahatlere ilişkin genel ilkeler,
b) Kabahatler karşılığında uygulanabilecek olan idarî yaptırımların türleri ve sonuçları,
c) Kabahatler dolayısıyla karar alma süreci,
d) İdarî yaptırıma ilişkin kararlara karşı kanun yolu,
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e) İdarî yaptırım kararlarının yerine getirilmesine ilişkin esaslar,
Belirlenmiş ve çeşitli kabahatler tanımlanmıştır.
Tanım
Madde 2- (1) Kabahat deyiminden; kanunun, karşılığında idarî yaptırım uygulanmasını öngördüğü
haksızlık anlaşılır.
Genel kanun niteliği
Madde 3- (Değişik: 6/12/2006-5560/31 md.)
(1) Bu Kanunun;
a) İdarî yaptırım kararlarına karşı kanun yoluna ilişkin hükümleri, diğer kanunlarda aksine hüküm
bulunmaması halinde,
b) Diğer genel hükümleri, idarî para cezası veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımını
gerektiren bütün fiiller hakkında, uygulanır.
Kanunîlik ilkesi
Madde 4- (1) Hangi fiillerin kabahat oluşturduğu, kanunda açıkça tanımlanabileceği gibi; kanunun
kapsam ve koşulları bakımından belirlediği çerçeve hükmün içeriği, idarenin genel ve düzenleyici
işlemleriyle de doldurulabilir.
(2) Kabahat karşılığı olan yaptırımların türü, süresi ve miktarı, ancak kanunla
belirlenebilir.
Zaman bakımından uygulama
Madde 5- (1) 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun zaman bakımından
uygulamaya ilişkin hükümleri kabahatler bakımından da uygulanır. Ancak, kabahatler karşılığında
öngörülen idarî yaptırımlara ilişkin kararların yerine getirilmesi bakımından derhal uygulama kuralı
geçerlidir.
(2) Kabahat, failin icraî veya ihmali davranışı gerçekleştirdiği zaman işlenmiş sayılır.
Neticenin oluştuğu zaman, bu bakımdan dikkate alınmaz.
Yer bakımından uygulama
Madde 6- (1) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun yer bakımından uygulamaya ilişkin 8 inci maddesi
hükümleri, kabahatler bakımından da uygulanır. Ancak, kanunlarda aksine hüküm bulunan haller
saklıdır. 9338
İKİNCİ BÖLÜM
Kabahatten Dolayı Sorumluluğun Esasları
Kabahatin ihmali davranışla işlenmesi
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Madde 7- (1) Kabahat, icraî veya ihmali davranışla işlenebilir. İhmali davranışla işlenmiş kabahatin
varlığı için kişi açısından belli bir icraî davranışta bulunma hususunda hukukî yükümlülüğün varlığı
gereklidir. Organ veya temsilcinin davranışından dolayı sorumluluk
Madde 8- (1) Organ veya temsilcilik görevi yapan ya da organ veya temsilci olmamakla birlikte,
tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde görev üstlenen kişinin bu görevi kapsamında işlemiş bulunduğu
kabahatten dolayı tüzel kişi hakkında da idarî yaptırım uygulanabilir.
(2) Temsilci sıfatıyla hareket eden kişinin bu sıfatla bağlantılı olarak işlemiş bulunduğu
kabahatten dolayı temsil edilen gerçek kişi hakkında da idarî yaptırım uygulanabilir. Gerçek kişiye
ait bir işte çalışan kişinin bu faaliyeti çerçevesinde işlemiş bulunduğu kabahatten dolayı, iş sahibi
kişi hakkında da idarî yaptırım uygulanabilir.
(3) Kanunun, organ veya temsilcide ya da temsil edilen kişide özel nitelikler aradığı
hallerde de yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır.
(4) Birinci ve ikinci fıkra hükümleri, organ veya temsilcilik ya da hizmet ilişkisinin
dayanağını oluşturan işlemin hukuken geçerli olmaması halinde de uygulanır.
Kast veya taksir
Madde 9.- (1) Kabahatler, kanunda açıkça hüküm bulunmayan hallerde, hem kasten hem de
taksirle işlenebilir.
Hata
Madde 10- (1) Türk Ceza Kanununun hata hallerine ilişkin hükümleri, ancak kasten işlenen
kabahatler bakımından uygulanır.
Sorumluluk
Madde 11- (1) Fiili işlediği sırada onbeş yaşını doldurmamış çocuk hakkında idarî para cezası
uygulanamaz.
(2) Akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya
bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişi hakkında
idarî para cezası uygulanmaz.
Hukuka uygunluk nedenleri ile kusurluluğu ortadan kaldıran nedenler
Madde 12- (1) Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, Türk Ceza Kanununun hukuka
uygunluk nedenleri ile kusurluluğu ortadan kaldıran nedenlere ilişkin hükümleri, kabahatler
bakımından da uygulanır.
Teşebbüs
Madde 13- (1) Kabahate teşebbüs cezalandırılmaz. Ancak, teşebbüsün de cezalandırılabileceğine
dair ilgili kanunda hüküm bulunan haller saklıdır. Bu durumda, Türk Ceza Kanununun suça
teşebbüse ve gönüllü vazgeçmeye ilişkin hükümleri, kabahatler bakımından da uygulanır.
İştirak

23

Madde 14- (1) Kabahatin işlenişine birden fazla kişinin iştirak etmesi halinde bu kişilerin her biri
hakkında, fail olarak idarî para cezası verilir.9339
(2) Özel faillik niteliğinin arandığı durumlarda, kabahate iştirak eden ve bu niteliği
taşımayan kişi hakkında da fail olarak idarî para cezası verilir.
(3) Kabahate iştirak için kasten ve hukuka aykırı işlenmiş bir fiilin varlığı yeterlidir.
Kabahatin işlenişine iştirak eden kişi hakkında, diğerlerinin sorumlu olup olmadığı göz önünde
bulundurulmaksızın idarî para cezası verilir.
(4) Kanunda özel faillik niteliğini taşıyan kişi açısından suç, diğer kişiler açısından
kabahat olarak tanımlanan fiilin, bu niteliği taşıyan ve taşımayan kişiler tarafından ortaklaşa
işlenmesi halinde suça iştirake ilişkin hükümler uygulanır.
İçtima
Madde 15- (1) Bir fiil ile birden fazla kabahatin işlenmesi halinde bu kabahatlere ilişkin tanımlarda
sadece idarî para cezası öngörülmüşse, en ağır idarî para cezası verilir. Bu kabahatlerle ilgili
olarak kanunda idarî para cezasından başka idarî yaptırımlar da öngörülmüş ise, bu yaptırımların
her birinin uygulanmasına karar verilir.
(2) Aynı kabahatin birden fazla işlenmesi halinde her bir kabahatle ilgili olarak ayrı ayrı
idarî para cezası verilir.
Kesintisiz fiille işlenebilen kabahatlerde, bu nedenle idarî yaptırım kararı verilinceye kadar fiil tek
sayılır.
(3) Bir fiil hem kabahat hem de suç olarak tanımlanmış ise, sadece suçtan dolayı
yaptırım uygulanabilir. Ancak, suçtan dolayı yaptırım uygulanamayan hallerde kabahat dolayısıyla
yaptırım uygulanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İdarî Yaptırımlar
Yaptırım türleri
Madde 16- (1) Kabahatler karşılığında uygulanacak olan idarî yaptırımlar, idarî para cezası ve idarî
tedbirlerden ibarettir.
(2) İdarî tedbirler, mülkiyetin kamuya geçirilmesi ve ilgili kanunlarda yer alan diğer
tedbirlerdir.
İdarî para cezası
Madde 17- (1) İdarî para cezası, maktu veya nispi olabilir.
(2) İdarî para cezası, kanunda alt ve üst sınırı gösterilmek suretiyle de belirlenebilir. Bu
durumda, idarî para cezasının miktarı belirlenirken işlenen kabahatin haksızlık içeriği ile failin
kusuru ve ekonomik durumu birlikte göz önünde bulundurulur.
(3) (Değişik: 6/12/2006-5560/32 md.) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri
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tarafından verilen idarî para cezalarının ilgili kanunlarında 1/6/2005 tarihinden sonra belirlenen
oranın dışındaki kısmı ile Cumhuriyet başsavcılıkları ve mahkemeler tarafından verilen idarî para
cezaları Genel Bütçeye gelir kaydedilir. Sosyal güvenlik kurumları ile mahalli idareler tarafından
verilen idarî para cezaları kendi bütçelerine gelir kaydedilir. Diğer kamu kurum ve kuruluşları
tarafından verilen idarî para cezaları ise, ilgili kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla,
Genel Bütçeye gelir kaydedilir. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının verdiği para
cezaları, kendi kanunlarındaki hükümlere tâbidir. Kişinin ekonomik durumunun müsait olmaması
halinde, idarî para cezasının, ilk taksitinin peşin ödenmesi koşuluyla, bir yıl içinde ve dört eşit taksit
halinde ödenmesine karar verilebilir. Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde,
idarî para cezasının kalan kısmının tamamı tahsil edilir.
(4) (Değişik: 6/12/2006-5560/32 md.) Genel Bütçeye gelir kaydedilmesi gereken idarî
para cezalarına ilişkin kesinleşen kararlar, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca
belirlenecek tahsil dairelerine gönderilir. Sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareler tarafından
verilen idarî para cezaları, ilgili kanunlarında aksine hüküm bulunmadığı takdirde, Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre kendileri tarafından tahsil olunur.
Diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen ve Genel Bütçeye gelir kaydedilmesi
gerekmeyen idarî para cezaları, ilgili kanunlarında özel hüküm bulunmadığı takdirde genel
hükümlere göre tahsil olunur.
(5) İdarî para cezası tamamen tahsil edildikten itibaren en geç bir ay içinde durum, ilgili
kamu kurum ve kuruluşuna bildirilir.9340
(6) Kabahat dolayısıyla idarî para cezası veren kamu görevlisi, ilgilinin rıza göstermesi
halinde bunun tahsilatını derhal kendisi gerçekleştirir. İdarî para cezasını kanun yoluna
başvurmadan önce ödeyen kişiden bunun dörtte üçü tahsil edilir. Peşin ödeme, kişinin bu karara
karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemez.
(7) İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961
tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve
ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının
hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para
cezaları açısından uygulanmaz.
Mülkiyetin kamuya geçirilmesi
Madde 18- (1) Kabahatin konusunu oluşturan veya işlenmesi suretiyle elde edilen eşyanın
mülkiyetinin kamuya geçirilmesine, ancak kanunda açık hüküm bulunan hallerde karar verilebilir.
(2) Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin karar, eşyanın;
a) Kullanılmaz hale getirilmesi,
b) Niteliğinin değiştirilmesi,
c) Ancak belli bir surette kullanılması,
Koşullarından birinin yerine getirilmesine bağlı olarak belli bir süre geciktirilebilir. Belirlenen süre
zarfında koşulun yerine getirilmemesi halinde eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar
verilir.
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(3) Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin karar kesinleşinceye kadar ilgili kamu kurum
ve kuruluşu tarafından eşyaya el konulabileceği gibi; eşya, kişilerin muhafazasına da bırakılabilir.
(4) Eşyanın mülkiyeti, kanunda açık hüküm bulunan hallerde ilgili kamu kurum ve
kuruluşuna, aksi takdirde Devlete geçer.
(5) Eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilebilmesi için fail hakkında idarî
para cezası veya başka biri idarî yaptırım kararı verilmiş olması şart değildir.
(6) Kaim değerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine de karar verilebilir.
(7) Mülkiyeti kamuya geçirilen eşya, başka suretle değerlendirilmesi mümkün olmazsa
imha edilir.
(8) Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin karar, kesinleşmesi halinde yerine getirilir.
Saklı tutulan hükümler
Madde 19- (1) Diğer kanunlarda kabahat karşılığında öngörülen belirli bir süre için;
a) Bir meslek ve sanatın yerine getirilmemesi,
b) İşyerinin kapatılması,
c) Ruhsat veya ehliyetin geri alınması,
d) Kara, deniz veya hava nakil aracının trafikten veya seyrüseferden alıkonulması, Gibi
yaptırımlara ilişkin hükümler, ilgili kanunlarda bu Kanun hükümlerine uygun değişiklik yapılıncaya
kadar saklıdır.
Soruşturma zamanaşımı
Madde 20- (1) Soruşturma zamanaşımının dolması halinde kabahatten dolayı kişi hakkında idarî
para cezasına karar verilemez.
(2) (Değişik: 6/12/2006-5560/33 md.) Soruşturma zamanaşımı süresi;
a) Yüzbin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde beş,
b) Ellibin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde dört,
c) Ellibin Türk Lirasından az idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde üç,yıldır. (Ek cümle:
13/2/2011-6111/22 md.) Ancak, 89 uncu maddesi hariç olmak üzere 1111 sayılı Askerlik Kanunu,
2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 2972 sayılı Mahalli
İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, 3376 sayılı Anayasa
Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu,
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanunda belirtilen ve idari para cezasını gerektiren fiilin işlendiği tarihi takip
eden takvim yılının son günü bitimine kadar idari para cezası verilerek tebliğ edilmediği takdirde
idari yaptırım kararı verilemez, verilmiş olanlar düşer.

–––––––––––––––
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(1) 31/3/2011 tarihli ve 6217 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle, bu maddenin ikinci
fıkrasında yer alan “Ancak” ibaresinden sonra gelmek üzere “, 89 uncu maddesi hariç olmak üzere”
ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.9341
(3) Nispî idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde zamanaşımı süresi sekiz yıldır.
(4) Zamanaşımı süresi, kabahate ilişkin tanımdaki fiilin işlenmesiyle veya neticenin
gerçekleşmesiyle işlemeye başlar.
(5) Kabahati oluşturan fiilin aynı zamanda suç oluşturması halinde suça ilişkin dava
zamanaşımı hükümleri uygulanır.
Yerine getirme zamanaşımı
Madde 21- (1) Yerine getirme zamanaşımının dolması halinde idarî para cezasına veya mülkiyetin
kamuya geçirilmesine ilişkin karar artık yerine getirilemez.
(2) Yerine getirme zamanaşımı süresi;
a) Ellibin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasına karar verilmesi halinde yedi,
b) Yirmibin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasına karar verilmesi halinde beş,
c) Onbin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasına karar verilmesi halinde dört,
d) Onbin Türk Lirasından az idarî para cezasına karar verilmesi halinde üç, Yıldır.
(3) Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin zamanaşımı süresi on yıldır.
(4) (Değişik: 23/7/2010-6009/37 md.) Zamanaşımı süresi, kararın kesinleşmesinin
rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren işlemeye başlar.
(5) Kanun hükmü gereği olarak idarî yaptırımın yerine getirilmesine başlanamaması
veya yerine getirilememesi halinde zamanaşımı işlemez.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Karar Verme Yetkisi ve Kanun Yolları
İdarî yaptırım kararı verme yetkisi
Madde 22- (1) Kabahat dolayısıyla idarî yaptırım kararı vermeye ilgili kanunda açıkça gösterilen
idarî kurul, makam veya kamu görevlileri yetkilidir.
(2) Kanunda açık hüküm bulunmayan hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşunun en üst
amiri bu konuda yetkilidir.
(3) İdarî kurul, makam veya kamu görevlileri, ancak ilgili kamu kurum ve kuruluşunun
görev alanına giren yerlerde işlenen kabahatler dolayısıyla idarî yaptırım kararı vermeye yetkilidir.
(4) 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun yer bakımından yetki
kuralları kabahatler açısından da geçerlidir.
Cumhuriyet savcısının karar verme yetkisi
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Madde 23- (1) Cumhuriyet savcısı, kanunda açıkça hüküm bulunan hallerde bir kabahat
dolayısıyla idarî yaptırım kararı vermeye yetkilidir.
(2) Bir suç dolayısıyla başlatılan soruşturma kapsamında bir kabahatin işlendiğini
öğrenmesi halinde Cumhuriyet savcısı durumu ilgili kamu kurum ve kuruluşuna bildirebileceği gibi,
kendisi de idarî yaptırım kararı verebilir.
(3) Soruşturma konusu fiilin kabahat oluşturduğunun anlaşılması halinde Cumhuriyet
savcısı bu nedenle idarî yaptırım kararı verir. Ancak, bunun için ilgili kamu kurum ve kuruluşu
tarafından idarî yaptırım kararı verilmemiş olması gerekir. 9342
Mahkemenin karar verme yetkisi
Madde 24- (1) Kovuşturma konusu fiilin kabahat oluşturduğunun anlaşılması halinde mahkeme
tarafından idarî yaptırım kararı verilir.
İdarî yaptırım kararı
Madde 25- (1) İdarî yaptırım kararına ilişkin tutanakta;
a) Hakkında idarî yaptırım kararı verilen kişinin kimlik ve adresi,
b) İdarî yaptırım kararı verilmesini gerektiren kabahat fiili,
c) Bu fiilin işlendiğini ispata yarayacak bütün deliller,
d) Karar tarihi ve kararı veren kamu görevlilerinin kimliği,
Açık bir şekilde yazılır. Tutanakta, ayrıca kabahati oluşturan fiil, işlendiği yer ve zaman gösterilerek
açıklanır.
Kararların tebliği
Madde 26- (1) İdarî yaptırım kararı, 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine
göre ilgili kişiye tebliğ edilir. Tebligat metninde bu karara karşı başvurulabilecek kanun yolu, mercii
ve süresi açık bir şekilde belirtilir.
(2) İdarî yaptırım kararının ilgili gerçek kişinin huzurunda verilmesi halinde tutanakta bu
husus açıkça belirtilir. Bu karara karşı başvurabileceği kanun yolu, mercii ve süresine ilişkin olarak
bilgilendirildikten sonra kişinin karar tutanağını imzalaması istenir. İmzadan kaçınılması halinde bu
durum tutanakta açıkça belirtilir. Karar tutanağının bir örneği kişiye verilir.
(3) Tüzel kişi hakkında verilen idarî yaptırım kararları her halde ilgili tüzel kişiye tebliğ
edilir.
Başvuru yolu
Madde 27- (1) İdarî para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idarî yaptırım kararına
karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde, sulh ceza
mahkemesine başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idarî yaptırım
kararı kesinleşir.
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(2) Mücbir sebebin varlığı dolayısıyla bu sürenin geçirilmiş olması halinde bu sebebin
ortadan kalktığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde karara karşı başvuruda bulunulabilir. Bu
başvuru, kararın kesinleşmesini engellemez; ancak, mahkeme yerine getirmeyi durdurabilir.
(3) Başvuru, bizzat kanunî temsilci veya avukat tarafından sulh ceza mahkemesine
verilecek bir dilekçe ile yapılır. Başvuru dilekçesi, iki nüsha olarak verilir.
(4) Başvuru dilekçesinde, idarî yaptırım kararına ilişkin bilgiler, bu karara karşı ileri
sürülen deliller açık bir şekilde gösterilir. Dilekçede ayrıca, başvurunun süresinde yapılmasını
engelleyen mücbir sebep dayanaklarıyla gösterilir.
(5) (Değişik: 6/12/2006-5560/34 md.) İdarî yaptırım kararının mahkeme tarafından
verilmesi halinde, bu karara karşı ancak itiraz yoluna gidilebilir.
(6) (Ek: 6/12/2006-5560/34 md.) Soruşturma konusu fiilin suç değil de kabahat
oluşturduğu gerekçesiyle idarî yaptırım kararı verilmesi halinde; kovuşturmaya yer olmadığı
kararına itiraz edildiği takdirde, idarî yaptırım kararına karşı başvuru da bu itiraz merciinde
incelenir.
(7) (Ek: 6/12/2006-5560/34 md.) Kovuşturma konusu fiilin suç değil de kabahat
oluşturduğu gerekçesiyle idarî yaptırım kararı verilmesi halinde; fiilin suç oluşturmaması nedeniyle
verilen beraat kararına karşı kanun yoluna gidildiği takdirde, idarî yaptırım kararına karşı itiraz da
bu kanun yolu merciinde incelenir.9342-1
(8) (Ek: 6/12/2006-5560/34 md.) İdarî yaptırım kararının verildiği işlem kapsamında
aynı kişi ile ilgili olarak idarî yargının görev alanına giren kararların da verilmiş olması halinde; idarî
yaptırım kararına ilişkin hukuka aykırılık iddiaları bu işlemin iptali talebiyle birlikte idarî yargı
merciinde görülür.
Başvurunun incelenmesi
Madde 28- (1) Başvuru üzerine mahkemece yapılan ön inceleme sonucunda;
a) Yetkili olmadığının anlaşılması halinde dosyanın yetkili sulh ceza mahkemesine gönderilmesine,
b) Başvurunun süresi içinde yapılmadığının, başvuru konusu idarî yaptırım kararının sulh ceza
mahkemesinde incelenebilecek kararlardan olmadığının veya başvuranın buna hakkı
bulunmadığının anlaşılması halinde, bu nedenlerle başvurunun reddine,9343
c) (a) ve (b) bentlerinde sayılan nedenlerin bulunmaması halinde başvurunun usulden kabulüne,
Karar verilir.
(2) Başvurunun usulden kabulü halinde mahkeme dilekçenin bir örneğini ilgili kamu
kurum ve kuruluşuna tebliğ eder.
(3) İlgili kamu kurum ve kuruluşu, başvuru dilekçesinin tebliği tarihinden itibaren en geç
onbeş gün içinde mahkemeye cevap verir. Başvuru konusu idarî yaptırıma ilişkin işlem dosyasının
tamamının bir örneği, cevap dilekçesi ile birlikte mahkemeye verilir. Mahkeme, işlem dosyasının
aslını da ilgili kamu kurum ve kuruluşundan isteyebilir. Cevap dilekçesi, idarî yaptırım kararına
karşı başvuruda bulunan kişi sayısından bir fazla nüsha olarak verilir.
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(4) Mahkeme, başvuruda bulunan kişilere cevap dilekçesinin bir örneğini tebliğ eder;
talep üzerine veya re'sen tarafları çağırarak belli bir gün ve saatte dinleyebilir. Dinleme için
belirlenen günle tebligatın yapılacağı gün arasında en az bir haftalık zaman olmasına dikkat edilir.
Dinleme sırasında taraflar veya avukatları hazır bulunur. Mazeretsiz olarak hazır bulunmama,
yokluklarında karar verilmesine engel değildir. Bu husus, tebligat yazısında açıkça belirtilir.
(5) Ceza Muhakemesi Kanununun tanıklığa, bilirkişi incelemesine ve keşfe ilişkin
hükümleri, bu başvuru ile ilgili olarak da uygulanır.
(6) Dinlemede sırasıyla; hazır bulunan başvuru sahibi ve avukatı, ilgili kamu kurum ve
kuruluşunun temsilcisi, varsa tanıklar dinlenir, bilirkişi raporu okunur, diğer deliller ortaya konulur.
(7) Mahkeme, ilgilileri dinledikten ve bütün delilleri ortaya koyduktan sonra aleyhinde
idarî yaptırım kararı verilen ve hazır bulunan tarafa son sözünü sorar. Son söz hakkı, aleyhinde
idarî yaptırım kararı verilen tarafın kanunî temsilcisi veya avukatı tarafından da kullanılabilir.
Mahkeme son kararını hazır bulunan tarafların huzurunda açıklar.
(8) Mahkeme, son karar olarak idarî yaptırım kararının;
a) Hukuka uygun olması nedeniyle, "başvurunun reddine",
b) Hukuka aykırı olması nedeniyle, "idarî yaptırım kararının kaldırılmasına",
Karar verir.
(9) (Ek: 6/12/2006-5560/35 md.) İdarî para cezasının alt ve üst sınırının kanunda
gösterildiği kabahatler dolayısıyla verilmiş idarî para cezasına karşı başvuruda bulunulması
halinde, mahkeme idarî para cezasının miktarında değişiklik yaparak da başvurunun kabulüne
karar verebilir.
(10) Üçbin Türk Lirası dahil idarî para cezalarına karşı başvuru üzerine verilen kararlar
kesindir. (1)(2)

İtiraz yolu
Madde 29- (1) Mahkemenin verdiği son karara karşı, Ceza Muhakemesi Kanununa göre itiraz
edilebilir. Bu itiraz, kararın tebliği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde yapılır. (3)
(2) İtirazla ilgili karar, dosya üzerinden inceleme yapılarak verilir.
(3) Mahkeme, her bir itirazla ilgili olarak “itirazın kabulüne” veya “itirazın reddine” karar
verir.
(4) Mahkemenin verdiği karar taraflara tebliğ edilir. Vekil olarak avukatla temsil edilme
halinde ayrıca taraflara tebligat yapılmaz.
(5) (Değişik: 31/3/2011-6217/27 md.) İdarî yaptırım kararının ağır ceza mahkemesi
tarafından verilmesi halinde bu karara karşı Ceza Muhakemesi Kanununa göre itiraz edilebilir.
––––––––––––––––––
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(1) 6/12/2006 tarihli ve 5560 sayılı Kanunun 35 inci maddesiyle sekizinci fıkradan sonra
gelmek üzere (9) numaralı fıkra eklenmiş ve diğer fıkra numarası buna göre (10) olarak teselsül
ettirilmiştir.
(2) 31/3/2011 tarihli ve 6217 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan
“İkibin” ibaresi “Üçbin” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(3) 31/3/2011 tarihli ve 6217 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan
“yargı çevresinde yer aldığı ağır ceza mahkemesine” ibaresi “Ceza Muhakemesi Kanununa göre”
şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.9344
Vazgeçme ve kabul
Madde 30 - (1) Kanun yoluna başvuran kişi, bu konuda karar verilinceye kadar başvurusundan
vazgeçebilir. Vazgeçme halinde bir daha aynı konuda başvuruda bulunulamaz.
(2) İlgili kamu kurum ve kuruluşu da mahkeme tarafından karar verilinceye kadar kanun
yolu başvurusunu kabul ederek idarî yaptırım kararını geri alabilir.
Masrafların ve vekalet ücretinin ödenmesi
Madde 31 - (1) İdarî yaptırım kararına karşı başvuru yolu harca tâbi değildir. (1)
(2) Kanun yoluna başvuru dolayısıyla oluşan bütün masraflar ve vekalet ücreti,
başvurusu veya savunması reddedilen tarafça ödenir.

İKİNCİ KISIM
Çeşitli Kabahatler
Emre aykırı davranış
Madde 32 - (1) Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu
düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket
eden kişiye yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar
verilir.
(2) Bu madde, ancak ilgili kanunda açıkça hüküm bulunan hallerde uygulanabilir.
(3) 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesine diğer
kanunlarda yapılan yollamalar, bu maddeye yapılmış sayılır.
Dilencilik
Madde 33 - (1) Dilencilik yapan kişiye, elli Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca, dilencilikten
elde edilen gelire el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir.
(2) Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına ve el koymaya kolluk veya belediye
zabıta görevlileri, mülkiyetin kamuya geçirilmesine mülkî amir veya belediye encümeni karar verir.
Kumar
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Madde 34 - (1) Kumar oynayan kişiye, yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca, kumardan
elde edilen gelire el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir.
(2) Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına ve el koymaya kolluk görevlileri,
mülkiyetin kamuya geçirilmesine mülkî amir karar verir.

Sarhoşluk
Madde 35 - (1) Sarhoş olarak başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde davranışlarda
bulunan kişiye, kolluk görevlileri tarafından elli Türk Lirası idarî para cezası verilir. Kişi, ayrıca
sarhoşluğun etkisi geçinceye kadar kontrol altında tutulur.
Gürültü
Madde 36 - (1) Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olan kişiye, elli
Türk Lirası idarî para cezası verilir.
(2) Bu fiilin bir ticarî işletmenin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde işletme sahibi
gerçek veya tüzel kişiye bin Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.
(3) Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına kolluk veya belediye zabıta görevlileri
karar verir.
–––––––––––––––––
(1) 31/3/2011 tarihli ve 6217 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan
“kanun yoluna başvurulması” ibaresi “başvuru yolu” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.9345
Rahatsız etme
Madde 37- (1) Mal veya hizmet satmak için başkalarını rahatsız eden kişi, elli Türk Lirası idarî para
cezası ile cezalandırılır.
(2) Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezası vermeye kolluk veya belediye zabıta
görevlileri yetkilidir.
İşgal
Madde 38- (1) Yetkili makamların açık ve yazılı izni olmaksızın meydan, cadde, sokak veya
yayaların gelip geçtiği kaldırımları işgal eden veya buralarda mal satışa arz eden kişiye, belediye
zabıta görevlileri tarafından elli Türk Lirası idarî para cezası verilir.
(2) Yetkili makamların açık ve yazılı izni olmaksızın meydan, cadde, sokak veya
yayaların gelip geçtiği kaldırımlar üzerine inşaat malzemesi yığan kişiye, belediye zabıta görevlileri
tarafından yüz Türk Lirasından beş yüz Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.
(3) Özel kanunlardaki hükümler saklıdır.
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Tütün mamullerinin tüketilmesi
Madde 39- (1) Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında tütün mamulü tüketen kişiye, ilgili idarî
birim amirinin yetkili kıldığı kamu görevlileri tarafından elli Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu
fıkra hükmü, tütün mamulü tüketilmesine tahsis edilen alanlarda uygulanmaz.
(2) Toplu taşıma araçlarında tütün mamulü tüketen kişiye, elli Türk Lirası idarî para
cezası verilir. Kabahatin özel hukuk kişileri tarafından işletilen toplu taşıma araçlarında işlenmesi
halinde bu ceza ilk başvurulan kolluk birim yetkilileri tarafından verilir. Kamuya ait toplu taşıma
araçlarında işlenmesi halinde idarî para cezası verme yetkisi bakımından birinci fıkra hükmü
uygulanır.
(3) Özel hukuk kişilerine ait olan ve herkesin girebileceği binaların kapalı alanlarında,
tütün mamullerinin tüketilemeyeceğini belirtir açık bir işarete yer verilmesine rağmen, bu yasağa
aykırı hareket eden kişiye, elli Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu ceza, şikâyet üzerine en
yakın kolluk birimi yetkililerince verilir.
Kimliği bildirmeme
Madde 40- (1) Görevle bağlantılı olarak sorulması halinde kamu görevlisine kimliği veya adresiyle
ilgili bilgi vermekten kaçınan veya gerçeğe aykırı beyanda bulunan kişiye, bu görevli tarafından elli
Türk Lirası idarî para cezası verilir.
(2) Açıklamada bulunmaktan kaçınması veya gerçeğe aykırı beyanda bulunması
dolayısıyla kimliği belirlenemeyen kişi tutularak durumdan derhal Cumhuriyet savcısı haberdar
edilir. Bu kişi, kimliği açık bir şekilde anlaşılıncaya kadar gözaltına alınır ve gerekirse tutuklanır.
Gözaltına ve tutuklamaya karar verme yetkisi ve usulü bakımından Ceza Muhakemesi Kanunu
hükümleri uygulanır.
(3) Kişinin kimliğinin belirlenmesi durumunda, bu nedenle gözaltına alınma veya
tutuklanma haline derhal son verilir.
Çevreyi kirletme
Madde 41- (1) Evsel atık ve artıkları, bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler
dışına atan kişiye, yirmi Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bireysel atık ve artıkların atılması
halinde de bu fıkra hükmü uygulanır.
(2) Fiilin yemek pişirme ve servis yerlerinde işlenmesi halinde işletme sahibi gerçek
veya tüzel kişiye, beşyüz Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 9346
(3) Hayvan kesimine tahsis edilen yerler dışında hayvan kesen veya kesilen hayvan
atıklarını sokağa veya kamuya ait sair bir alana bırakan kişiye, elli Türk Lirası idarî para cezası
verilir.
(4) İnşaat atık ve artıklarını bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler
dışına atan kişiye, yüz Türk Lirasından üçbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. İnşaat
faaliyetinin bir tüzel kişi adına yürütülmesi halinde bu tüzel kişi hakkında verilecek idarî para
cezasının üst sınırı beşbin Türk Lirasıdır. Bu atık ve artıkların kaldırılmasına ilişkin masraf da
ayrıca kişiden tahsil edilir.
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(5) Kullanılamaz hale gelen veya ihtiyaç fazlası ev eşyasını bunların toplanmasına
ilişkin olarak belirlenen günün dışında sokağa veya kamuya ait sair bir yere bırakan kişiye elli Türk
Lirası idarî para cezası verilir. Bu eşyanın toplanması hususunda belediye tarafından belirli
aralıklarla yılda üç günden az olmamak üzere belirlenen günler önceden uygun araçlarla ilân
olunur.
(6) Kullanılamaz hale gelen motorlu kara veya deniz nakil araçlarını ya da bunların
mütemmim cüzlerini sokağa veya kamuya ait sair bir yere bırakan kişiye ikiyüzelli Türk Lirası idarî
para cezası verilir. Bunların kaldırılmasına ilişkin masraf da kişiden ayrıca tahsil edilir.
(7) Bu kabahatler dolayısıyla idarî para cezasına belediye zabıta görevlileri karar verir.
(8) Bu kabahatler dolayısıyla meydana gelen kirliliğin kişi tarafından derhal giderilmesi
halinde idarî para cezasına karar verilmeyebilir.
(9) Bu madde hükümleri, belediye sınırları içinde uygulanır.
(10) Özel kanunlardaki hükümler saklıdır.

Afiş asma
Madde 42- (1) Meydanlara veya parklara, cadde veya sokak kenarlarındaki kamuya ait duvar veya
alanlara, rızası olmaksızın özel kişilere ait alanlara bez, kâğıt ve benzeri afiş ve ilân asan kişiye,
yüz Türk Lirasından üçbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. Aynı içerikteki afiş ve ilânlar,
tek fiil sayılır.
(2) Birinci fıkra hükmü, yetkili makamlardan alınan açık ve yazılı izne dayalı olarak
asılan afiş ve ilânlar açısından uygulanmaz. Bu izinde, afiş ve ilânın asılacağı zaman dilimi açık bir
şekilde gösterilir. Bu afiş ve ilânlar izin verilen gerçek veya tüzel kişi tarafından bu sürenin
dolmasını müteakip derhal toplatılır. Toplatma yükümlülüğüne aykırı hareket edilmesi halinde
birinci fıkra hükmüne göre idarî para cezası verilir.
(3) Bu afiş ve ilânların kaldırılmasına ilişkin masraflar da ilgili kişilerden ayrıca tahsil
edilir.
(4) Bu kabahatler dolayısıyla idarî para cezasına, kolluk veya belediye zabıta görevlileri
karar verir.
(5) Özel kanunlardaki hükümler saklıdır.
Silah taşıma
Madde 43- (1) Yetkili makamlardan ruhsat almaksızın kanuna göre yasak olmayan silahları park,
meydan, cadde veya sokaklarda görünür bir şekilde taşıyan kişiye, kolluk tarafından elli Türk Lirası
idarî para cezası verilir.
Tüzel kişilerin sorumluluğu
Madde 43/A- (Ek: 26/6/2009-5918/9 md.)
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(1) Daha ağır idarî para cezasını gerektiren bir kabahat oluşturmadığı hallerde, bir özel
hukuk tüzel kişisinin organ veya temsilcisi ya da organ veya temsilci olmamakla birlikte bu tüzel
kişinin faaliyeti çerçevesinde görev üstlenen bir kişi tarafından;
a) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun;
1) 157 nci ve 158 inci maddelerinde tanımlanan dolandırıcılık suçunun,
2) 235 inci maddesinde tanımlanan ihaleye fesat karıştırma suçunun,
3) 236 ncı maddesinde tanımlanan edimin ifasına fesat karıştırma suçunun,9347
4) 252 nci maddesinde tanımlanan rüşvet suçunun,
5) 282 nci maddesinde tanımlanan suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunun,
b) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 160 ıncı maddesinde tanımlanan
zimmet suçunun,
c) 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan kaçakçılık
suçlarının,
ç) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun Ek 5 inci maddesinde tanımlanan
suçun,
d) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 8 inci maddesinde tanımlanan
terörün finansmanı suçunun, tüzel kişinin yararına olarak işlenmesi halinde, ayrıca bu tüzel kişiye
onbin Türk Lirasından ikimilyon Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.
(2) Bu madde hükümlerine göre idari para cezasına karar vermeye, birinci fıkrada
sayılan suçlardan dolayı yargılama yapmakla görevli mahkeme yetkilidir.
Tüzel kişilerin bildirim yükümlülüğü
Madde 43/B – (Ek: 2/7/2012-6352/102 md.)
(1) 5411 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan; bankalara, finansal
kuruluşlara veya paranın sayım ve incelemesini yaparak bankalara destek hizmeti veren kuruluşlar
ile mevzuat çerçevesinde dövize ilişkin işlemler yapmasına izin verilen şirketlere, her ne amaçla
olursa olsun ibraz edilen paranın sahte olduğunun anlaşılması halinde, 5237 sayılı Kanunun 278
inci maddesinde düzenlenen bildirim yükümlülüğü yerine getirilmediği takdirde, bu maddede
sayılan tüzel kişilere Cumhuriyet savcısı tarafından bin Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar
idarî para cezası verilir.
Ek Madde 1- (Ek: 11/5/2005-5348/5 md.)
(1) 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan vergi mahkemelerinin
görevine ilişkin hükümler saklıdır.
Geçici Madde 1- (1) Bu Kanunda ve 1 Haziran 2005 tarihinden sonra yürürlüğe giren diğer
kanunlardaki idarî para cezaları ile ilgili olarak geçen "Türk Lirası" ibaresi karşılığında,
uygulamada, 28.1.2004 tarihli ve 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında
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Kanun hükümlerine göre ülkede tedavülde bulunan para "Yeni Türk Lirası" olarak adlandırıldığı
sürece bu ibare kullanılır. (1)
Geçici Madde 2- (1) Bu Kanun hükümleri, yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla idare mahkemelerinde
dava açılarak iptali istenen idarî yaptırım kararları hakkında uygulanmaz.
Geçici Madde 3- (1) Daha önce verilmiş olan idarî para cezasına ilişkin kararlara karşı henüz iptal
davası açılmamış olmakla birlikte dava açma süresinin geçmemiş olması halinde, bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onbeş gün içinde 27 nci madde hükümlerine göre sulh ceza
mahkemesine başvuruda bulunulabilir.
Yürürlük
Madde 44- (1) Bu Kanun 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 45- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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UMURU BELEDİYE MUTEALLIK AHKAMI CEZAIYE HAKKINDA 16 NİSAN 1340 TARİH VE 486
RUMARALI KANUNUN BAZI MADDELERİNİ MUADDİL KANUN

Kanun Numarası

: 1608

Kabul Tarihi

: 15/05/1930

Yayınlandığı R.Gazete

: 20/05/1930 Sayı : 1498

Yayınlandığı Düstur

: Tertip: 3 Cilt : 11 Sayfa : 186

MADDE 1 : (Değişik 08/02/2008 – 5728/66 )
Belediye Meclis ve encümenlerinin kendilerine kanun, nizam ve talimatnamelerin verdiği
vazife ve salahiyet dairesinde ittihaz ettikleri kararlara muhalif hareket edenlere belediye kanun ve
nizam ve talimatnamelerinin men veya emrettiği fiilleri işleyenlere veya yapmayanlara belediye
encümenince Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hükmüne göre idari para cezası ve
yasaklanan faaliyetin menine karar verilir. Bu kararda ilgili kişiye bir süre de verilebilir.
Belediye encümeni kararında belli bir fiilin muayyen bir süre zarfında yapılmasını da
emredebilir. Emredilen fiilin ilgili kişi tarafından yapılmaması halinde masrafları yüzde yirmi
zammı ile birlikte tahsil edilmek üzere belediye tarafından yerine getirilir.
Bu madde hükümleri ilgili kanunda ayrıca hüküm bulunmayan hallerde uygulanır.
MADDE 2 : (Değişik 08/02/2008 – 5728/67 )
Belediyelerin karar organları veya ilgili komisyonlar tarafından mevzuata uygun olarak
belirlenen yolcu nakil araçlarına ilişkin ücret tarifelerine uymayan kişi, belediye encümeni
tarafından ikiyüzelli Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idari para cezasıyla
cezalandırılır.

MADDE 3 : (Değişik 08/02/2008 – 5728/578-g ) KALDIRILMIŞTIR.
MADDE 4 : (Değişik 08/02/2008 – 5728/578-g ) KALDIRILMIŞTIR.
MADDE 5 : (Değişik 08/02/2008 – 5728/578-g ) KALDIRILMIŞTIR.
MADDE 6 : (Değişik 08/02/2008 – 5728/578-g ) KALDIRILMIŞTIR.
MADDE 7 : (Değişik 08/02/2008 – 5728/578-g ) KALDIRILMIŞTIR.
MADDE 8 : (Değişik 08/02/2008 – 5728/578-g ) KALDIRILMIŞTIR.
MADDE 9 : (Değişik 08/02/2008 – 5728/578-g ) KALDIRILMIŞTIR.
MADDE 10 : (Değişik 08/02/2008 – 5728/578-g ) KALDIRILMIŞTIR.
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EK MADDE 1: 151 sayılı Kanun (Değişik 08/02/2008 – 5728/578-g ) KALDIRILMIŞTIR.
EK MADDE 2: 151 sayılı Kanun (Değişik 08/02/2008 – 5728/578-g ) KALDIRILMIŞTIR.

MADDE 11: 16 Nisan 1340 tarih ve 486 numaralı Kanunun birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü
maddelerinden gayri ahkamiyle 17 Kanununsani 1927 tarih ve 959 numaralı kanun hükmü
mülgadır.
MADDE 12: Bu kanun 1 Eylül 1930 tarihinden muteberdir.
MADDE 13: Bu kanun hükümlerini icraya Adliye ve Dahiliye Vekilleri mecburdur.
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