
51/95 Belediyeler Yasası Gereği                                               
Yasa Maddesi 

Ceza Oranı Ceza Miktarı 

122. Madde 1 A- 
Yapılan denetimlerde , içilecek her türlü kaynak suların 
ambalajlandığı ve /veya yenilecek veya içilecek maddelerin 
yapıldığı, üretildiği, ambalajlandığı, satıldığı, depolandığı, 
kullanıldığı veya kullanıma sunulduğu yerlerde temizlik 
veya sağlık kural ve koşullarına uyulmadığının tespit 
edilmesi ve/veya kullanım ve tüketim tarihi geçmiş veya 
tahlil sonucu ile ilgili mevzuatla saptanmış standartlara 
uymayan veya yenilmesi veya içilmesi sağlığa zararlı olan 
maddelerin tespit edilmesi. 

Aylık asgari 
ücret 

13,563.00 TL 

122. Madde 1 C -  
İşyerlerinde çalışanların sağlık koşullarına uymaması. 

Aylık asgari 
ücret 

13,563.00 TL 

122  Madde 1 İ -  
İş yerlerinin  meslek izni almadan açılması veya iznini 
yenilememesi veya meslek izninin amacına uygun olarak 
çalıştırılmaması. 

aylık asgari 
ücret 

13,563.00 TL 

122 Madde 1 J -   
Açılması izne bağlı olan işyerlerinin önceden izin almaksızın 
açılması veya çalıştırılması veya çalıştırma koşulları ile ilgili 
iznin yenilenmemesi. 

aylık asgari 
ücret 

13,563.00 TL 

122 Madde 1 M -  
İşverenlerin müstahdemlerine sağlık karnesi çıkartmaması. 

Asgari ücretin 
%50’si 

6,781.50 TL 

 

Madde 78. Meslek Vergisi, Yükümlüsü, Oranı ve Miktarı   

(1) (A) Bir takvim yılı içinde, herhangi bir belediye sınırları içinde en az yedi işgünü mesleğini yürüten  

bir gerçek ve tüzel kişi meslek vergisi yükümlüsüdür. 

(B) İşçi, müstahdem, hizmetli ve bunlar gibi başkasının yanında çalışan kişiler, aynı takvim yılı içinde 
başka bir belediyeye meslek vergisi ödediklerini belge ile kanıtlamaları koşuluyla, aynı iş için o takvim 
yılı içinde meslek vergisi ödemekten muaf tutulurlar.  



(C) İşçi, müstahdem, hizmetli ve bunlar gibi başkasının yanında çalışan kişiler, hizmet gelirleri dışında 
kazanç getiren başka faaliyetleri de varsa, faaliyetin yapıldığı yer Belediyesine meslek vergisi 
ödemekle yükümlüdürler.   

(Ç) Çalışmayan kişiler de taşınmaz malından, parasından, hisse senetlerinden, bonolarından veya 
buna benzer şeylerden gelir sağlayan kişiler de meslek vergisi ödemekle yükümlüdürler. 

(D) İkamet ettiği Belediye sınırları dışında mesleğini yürüten kişiler, çalıştıkları yerde meslek vergisi 
ödemiyorlarsa, bu vergiyi, sınırları içinde ikamet ettikleri Belediyeye öderler.  

Çalıştığı yerde meslek vergisi ödediğini kanıtlama yükümlülüğü kişilere aittir. 

 

Madde 80. Meslek Vergi-sinin Tarhı, Tahakkuku, Tahsili ve Ödeme Tarihi  

(1)  
(A) Belediye Meclisi her yıl Eylül ayı sonuna kadar meslek vergisini tarh edilir. 

(B) Düzenlenen listeler Belediyede askıya alınır ve bu durum günlük yayınlanan en az 2 gazetede 3 
gün süreyle halka duyurulur. 

 (C) Gazetedeki son ilan gününden başlayarak 20 gün içinde yükümlüler itiraz edebilirler. 

(Ç) İtirazlar, (C) bendindeki sürenin bitiminden başlayarak 10 gün içinde Belediye Meclisince 
incelenerek karara bağlanır. 

(D) Yükümlülerin Mahkemeye başvurma hakları saklıdır.  

Yargıya başvurma, tahakkuk ve tahsil işlemlerini durdurmaz. 

(2)  

(A) Kamu görevlisi, memur ve müstahdem dışındaki yükümlülerin meslek vergisi, Belediye Meclisinin  

uygun göreceği yöntemle tahsil edilir. 

(B) Müstahdem çalıştıran gerçek ve/veya tüzel kişiler ile ortaklıklar, kesinleşen meslek vergisini 
müstahdemin ücretinden keserek belediyeye yatırmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini tamamen 
veya kısmen yerine getirmeyen kişiler, kesilmesi gereken meslek vergisi veya meslek vergisi farkı 
miktarı kendilerine tarh edilmiş meslek vergisi sayılır ve meslek vergisi sorumlusu olarak Kamu 
Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası kurallarının öngördüğü şekilde kendilerinden tahsil edilir. 

(3) Meslek vergisi, her yıl Ekim ayının sonuna kadar ödenir. 

 

Madde 81 Meslek İzni, Harcı ve Şekli İkinci Cetvel 

(1)  

§ Belediye sınırları içinde kâr gütmek amacıyla bir iş, meslek, ticaret veya zanaatla uğraşmak 
isteyen gerçek ve/veya tüzel kişiler, iş yeri açmadan önce her iş yeri için belediyeden meslek 
izni almak zorundadırlar. 

§ Aynı belediye sınırı içinde aynı kişiden, aynı iş için birden fazla izin çıkarması istenemez. 
§ Birden fazla belediye sınırları içinde iş yeri olan kişilerden sadece merkez iş yerinin bulunduğu 

belediyeden izin çıkarması istenir. 



§ Meslek izni alacak olan gerçek ve/veya tüzel kişi, konu mesleği icra etme yeterliliği ile ilgili her 
türlü belgeyi belediyeye sunmak zorundadır. 

§ Kamu görevlilerinden, kamu çalışanlarından, memurlardan, müstahdemlerden ve dini görev 
ifa edenlerden izin almaları istenmez ama bu kişiler de meslek vergisini ödemekle 
yükümlüdürler. 

§ Meslek İzni almış olan gerçek ve/veya tüzel kişiler izne konu iş yerlerini belediyenin vermiş 
olduğu meslek izni amacına uygun olarak çalıştırmak zorundadır.  Belediye, uygun göreceği 
aralıklarla işyerlerinin, izin amacına uygun olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığını denetleyebilir ve 
izin amacına uygun olarak çalışmayan gerçek ve/veya tüzel kişilerin iznini iptal eder.  

§ İzni iptal edilen kişilerin işyerleri, meslek iznini icra edilen mesleğe uygun olarak yeniden 
alana kadar kapatılır. 

§ Meslek izni almadan açılan her türlü iş yeri, tespit edilmesi durumunda, meslek izni alana 
kadar kapatılır.  

(2)  

§ Yukarıdaki 1. fıkra uyarınca alınacak izin için harç miktarı, aylık asgari ücretin %1’i tutarındadır 
ve bu izin her yıl ücretsiz olarak yenilenir. 

§ İzin çıkaran her kişinin adı, bu amaçla düzenlenecek Meslek izinleri Kayıt Defterine yazılır. 
§ Belediye Meclisi, uygun zamanlarda, Meslek İzinleri Kayıt Defterini, herhangi bir kişi 

tarafından bir harç ödenmeden incelenebilmesi amacıyla açık bulundurur.  
§ Bu madde uyarınca verilecek izin belgesi, iş yerinin görülebilen bir yerine asılır. 

 

Madde 82. Açılması İzne Bağlı Olan İşyerleri ve İzin Harcı  

Belediye sınırları içinde herhangi bir kişi, aşağıda gösterilen işyerlerini, belediyeden önceden yazılı izin 
almadan açamaz ve çalıştıramaz: 

§ Turistik tesisler ve özel yurtlar; 
§ Tabakhaneler 
§ Buhar, elektrik veya mekanik bir kuvvet veya patlayıcı madde kullanılan herhangi bir fabrika 

veya tornocu, demirci, tenekeci, kaynakçı, boyacı ve tamirhaneler 
§ Kireç, tuğla, kömür ve benzeri şeylerin yakılmasında ve kurutulmasında kullanılan herhangi 

bir ocak ve taş ocakları 
§ Lokantalar 
§ Berber veya kuaför dükkanları 
§ İçki içilen yerler 
§ Hamur işi yapılan yer veya yerler 
§ Pastahaneler 
§ Bakkal, manav ve süpermarketler 
§ Kasaplar 
§ Su arıtma tesisleri, su istasyonları, içme ve kullanım amaçlı su dolum tesisleri 
§ Özel okul; etüd ve benzeri eğitim merkezleri; kreş ve benzeri eğitim merkezleri 
§ Güzellik, tırnak salonları, dövme salonları ve benzeri yerler 
§ Gıda imalathaneleri, her türlü gıda depoları, antrepoları, toptan gıda ve gıda ürünleri satış 

yerleri; 
§ Spor salonları; 



§ Yukarıdaki bendlerde sayılanlar dışında kalan ve Belediye Meclisince benzeri olduğu 
kararlaştırılan işyerleri. 

Yukarıdaki kurallar uyarınca verilecek izin ile ilgili olarak belediyeler tarafından aylık asgari ücretin  

%4’ü oranında harç alınır. Bu izin, her yılın Mart ayı sonuna kadar asgari ücretin %0,5 (binde 5)’i  

oranında harç alınmak koşuluyla yenilenir. 

Açılması izne bağlı olan işyerlerinden bu Yasanın 81’inci maddesinde düzenlenen Meslek İzni Harcı 

alınmaz. 

İzin alınmaması veya iznin yenilenmemesi halinde, belediye tarafından, bu Yasanın 122. maddesi  

altında düzenlenen sabit para cezası kesilir. Ancak bu cezanın kesilmesi ve/veya ödenmesi yukarıdaki 

1. fıkra uyarınca alınması gereken iznin veya yenilenmesi gereken iznin yerine geçmez, iznin  

yenilenmemesi halinde bu Yasanın 123. maddesi kuralları uygulanır. 

Bu madde altında verilecek izinler, alındığı tarihe bakılmaksızın, iznin alındığı takvim yılı sonunda son  

bulur. 

Madde 83 – İş Yeri Bulundurma Harcı  

Belediye sınırları içinde bulunan işyerlerinden, bu Yasaya ekli İkinci Cetvelde öngörülen ve Belediye 
Meclisinin hazırlayacağı tüzükle saptanan miktarda, her yıl iş yeri bulundurma harcı alınır. 

Madde 122 - Sabit para cezasını gerektiren suçlar  

(A) Yasanın 16. maddesinin 2. fıkrası kuralları uyarınca yapılan denetimlerde,  

§ İçilecek her türlü kaynak sularının ambalajlandığı,  
§ Yenilecek veya içilecek maddelerin yapıldığı, üretildiği ambalajlandığı, satıldığı, depolandığı, 

kullanıldığı veya kullanıma sunulduğu yerlerde, temizlik ve sağlık kural ile koşullarına 
uyulmadığının tespit edilmesi 

§ Kullanım ve tüketim tarihi geçmiş veya tahlil sonucu ilgili mevzuatla saptanmış standartlara 
uymayan, yenilmesi veya içilmesi sağlığa zararlı olan maddelerin tespit edilmesi;  

(B) Belediyeden izin alması gereken işyerlerinin izin almadan açılması 

(C) İş yerlerinde çalışanların sağlık koşullarına uymaması 

(Ç) Çöp, süprüntü, sanayi atıkları ve inşaat molozlarının gerekli izin alınmadan gelişi güzel atılması, 
dökülmesi veya depolanması 

(D) Halka açık binalardaki helâların sağlık koşullarına uygun olmaması 

(E) Konut ve işyerlerinin septiklerinin ve atık sularının kontrolsüz bir şekilde dış ortama akıtılması, 
çalışma ve boşaltma izni olmadan veya belediye tarafından saptanmış yerler dışına septik atıkların 
dökülmesi 

(F) Meydan, cadde sokaklar, çocuk oyun alanları, spor saha ve tesisleri, park, bahçe ve yeşil alanlar, 
piknik, seyir ve gezinti alanlarında, yapılan, bakım ve düzenlemelere veya ağaçlara zarar vermek veya 
ağaçları izinsiz kesmek 



(G) Belediye sınırları içinde Belediyeden izinsiz ağıl, mandıra ve kümeslerin kurulması veya saptanan 
sayıdan fazla büyükbaş, küçükbaş, kanatlı veya kanatsız her türlü hayvan beslenmesi 

(Ğ) Bu Yasanın 25. maddesinde belirtilen rahatsızlığın, ihbarda belirtilen süre içerisinde giderilmemesi 

(H) Müstahdem çalıştıran gerçek ve/veya tüzel kişilerle ortaklıkların, bu Yasanın 79. maddesinde 
belirtilen yükümlülüklerini, istihdam tarihinden başlayarak 15 gün içinde yerine getirmemeleri;  

(I) Müstahdem çalıştıran gerçek ve/veya tüzel kişiler ile ortaklıkların kesinleşen meslek vergisini bu 
Yasanın 80. maddesinin 2. fıkrasının B bendi uyarınca müstahdemin ücretinden kesip Belediyeye 
yatırma yükümlülüklerini her yıl Ekim ayının sonuna kadar yerine getirmemeleri 

(İ) İş yerinin meslek izni almadan açılması, iznin yenilenmemesi veya meslek izni amacına uygun 
olarak çalıştırılmaması 

(J) Açılması izne bağlı olan işyerlerinin önceden izin almadan açılması, çalıştırılması veya çalıştırma 
koşulları ile ilgili iznin yenilenmemesi 

(K) Belediyeden önceden izin almadan eşya veya benzeri hususlar ile ilgili seyyar satıcılık yapılması 

 (L) Bu Yasanın 86’ncı maddesi ile Köpekler Yasası, Hayvan Refahı Yasası ve Hayvanların ve 
İşletmelerin Tanımlanması ve Kaydı Yasası kuralları uyarınca belediye tarafından yaptırım 
uygulanmasını gerektiren davranışlarda bulunulması halinde 

(M) İşverenlerin müstahdemlerine sağlık karnesi çıkartmaması 

(N) Belediyeden izin almadan reklam tabelası/levhası asılması 

(O) Gecelemeler ile ilgili bilgilerin Belediyeye bildirilmemesi, yanlış, gerçeği yansıtmayacak şekilde 
bildirilmesi, Belediyenin talep ettiği bilgilerin verilmemesi ve denetim yapılmasına izin verilmemesi; 

(Ö) Herhangi bir kişinin su almak için  

§ Gerekli izni almaması,  
§ Almaktan kaçınması,  
§ Sayaç öncesi veya sonrası içme suyu borularına pompa takması,  
§ Kaçak su kullanması 
§ Su saatini korumaması 
§ Su saatine zarar vermesi  
§ Suyu boş yere harcaması; 

(P) Herhangi bir gerçek ve/veya tüzel kişinin gerekli izni almadan vidanjör veya kanal açma 
hizmetlerinde çalışması; pis su kuyusu taşan, gayrı sıhhi durum yaratan taşınmaz malların, mal sahibi, 
kullanıcısı veya tasarrufunda bulunduranların Belediyenin bildiriminden itibaren derhal ve/veya 
verilen süre içerisinde, mevcut kirliliği gidermemesi; 

(R) Belediyeye ait herhangi bir meydan, cadde, yol, sokak, kaldırım, park ve yeşil alan, kamuya ait 
alanlar veya bunlara benzer yerler inşaat işleriyle ilgili olarak işgal edilemez veya izinsiz olarak bu 
alanlara emtia bırakılamaz, eşya konulamaz. Bu gibi yerleri kullanmak veya eşya koymak, ilgili 
belediyeden önceden izin alınmasına bağlıdır. Buna göre gerekli iznin alınmaması 

(S) Herhangi bir kişi, Devlet, kurum, kuruluş veya bina sahibi; kanalizasyon şebekesine bağlanması 
zorunlu olduğu halde kanalizasyon şebekesine bağlanmaması, Belediyeden izin almadan 
kanalizasyona bağlantı yapması veya kanalizasyon şebekesine verilmeyecek atıkları vermesi  



(Ş) Çevre Yasasının 58. maddesinin 2. fıkrası uyarınca Belediyeler: 

§ Bu Yasanın 59. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendi uyarınca çıkarılması öngörülen tüzükte 
belirtilen çevresel gürültü standartları da dahil olmak üzere, bu Yasada çevresel gürültüyle 
ilgili belirtilen genel kuralları izler ve uygulanmalarını sağlar. 

§ Kendi sınırları içinden gürültüyle ilgili gelen şikayetleri değerlendirir ve gerekirse yaptırım 
uygular.  

§ Bu Yasanın 59’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasının (C) bendi uyarınca çıkarılması öngörülen 
tüzüğün gerektirmesi halinde stratejik gürültü haritaları ve çevresel gürültü eylem planları 
hazırlar.  Belediyeler tarafından yaptırım uygulanması kapsamında çevre ile ilgili mevzuata 
aykırı olarak gürültü yapılması; 

Yukarıdaki belirtilen sabit para cezaları kapsamında 

§ Belediyeden önceden izin almaksızın eşya veya benzeri hususlar ile ilgili seyyar satıcılık 
yapılması halinde sabit para cezası aylık asgari ücretin %20’si;  
 

§ (B), (D), (F), (Ğ) (H), (I), (M) ve (O) maddelerinde öngörülen suçlar için kesilecek sabit para 
cezası aylık asgari ücretin %50’si  
 

§ (A), (C), (Ç), (E), (G), (İ), (J) (N), (L), (Ö), (P), (S) ve (Ş) maddelerinde öngörülen suçlar için 
kesilecek sabit para cezası aylık asgari ücret kadardır.  

Belediyeye ait herhangi bir meydan, cadde, yol, sokak, kaldırım, park ve yeşil alan, kamuya ait alanlar 
veya bunlara benzer yerler inşaat işleriyle ilgili olarak işgal edilemez veya izinsiz olarak bu alanlara 
emtia bırakılamaz, eşya konulamaz. Bu gibi yerleri kullanmak veya eşya koymak, ilgili belediyeden 
önceden izin alınmasına bağlıdır. Gerekli iznin alınmaması; kesilecek sabit para cezası İzinli olarak 
kullanımın devam ettiği her saat için kullanımda bulunan, belediyeye saat başı aylık asgari ücretin % 
0.1 (binde bir)’i ile %1’i arasında harç miktarının 2 katıdır.  

Bu Yasanın 96. ve 100. maddeleri uyarınca gerekli iznin alınmaması nedeniyle uygulanan para 
cezasının ödenmiş olması iznin alındığı anlamına gelmez.  

Sabit para cezası gerektiren suçlarla ilgili kesilen sabit para cezaları ilgililere yazılı olarak tebliğ edilir.  

Bu madde amaçları bakımından aylık asgari ücret, suçun işlendiği tarihte yürürlükte olan 1 aylık asgari 
ücreti anlatır. 

 

Madde 123 - Belediyenin kapatma cezası verebileceği suçlar şunlardır: 

İşyerlerinin, bu Yasanın 81. ve 82.maddelerine aykırı olarak  

§ Önceden izin almadan açılması  
§ Yenileme izni almadan, izin amacına koşullarına aykırı olarak çalıştırılması veya 16. maddenin 

3. fıkrasına aykırı hareket etmesi; 
§ İş yerlerinin 16. maddesinin 4. fıkrası uyarınca öngörülen sağlık muayenesi koşuluna 

uymaması; 
§ Helâların 16. maddenin 9. fıkrasında belirtilen ve Belediye tarafından yapılan denetimlerde 

sağlık kurallarına aykırı bulunması;  
§ İş yerlerinin yasada öngörülen sağlık kurallarına uymaması. 



Kapatma cezaları Belediye Kolluğu personeli, sağlık personeli veya Belediye Başkanının 
görevlendireceği Belediye personeli tarafından uygulanır. 

Kapatılma nedenleri ortadan kalkıncaya kadar söz konusu iş yerleri kapalı kalır.  

Yukarıda belirtilen kapatma cezalarının uygulanmasında emniyet görevlileri, Belediye görevlilerine 
yardımcı olur. 

 

Madde 124 - Suç ve Cezalar 

(1)  

(A) Bu Yasanın 122. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendi uyarınca yaptırım uygulanmasına  

rağmen bu Yasanın 16. maddesinin 2. fıkrası;  

§ İçilecek her türlü kaynak sularına ve bu Yasa ve diğer yasalar çerçevesinde ve bunların     
koyduğu esaslar uyarınca Belediyelere tanınan yetkiler içinde, yenilecek ve içilecek 
maddelerin yapıldığı, üretildiği, ambalajlandığı, satıldığı veya depolandığı yerlere izin vermek, 
bunların temizliğini ve sağlığa uygunluğunu denetleyip sağlamak;  

§ Kullanım ve tüketim tarihi geçmiş veya tahlil sonucu ilgili mevzuatla saptanmış standartlara 
uymayan, yenilmesi ve içilmesi sağlığa zararlı olan maddelere el koymak ve bunları ilgili 
bakanlıkla istişare etmek suretiyle imha etmek; kurallarına aykırı davranmaya devam edenler, 

(B) İş yerlerinin izinsiz açılması veya bu Yasanın 16. maddesinin 3. fıkrasının (A) bendine veya 82. 
maddesi uyarınca verilen izin koşullarına aykırı olarak çalıştırılması sonucu belediye tarafından verilen 
kapatma cezasına uymayanlar 

(C) Helaların bu Yasanın 16. maddesinin 9. fıkrasında (ücretli veya ücretsiz Belediye helâları 
yaptırmak, halka açık binalardaki helâların sağlık koşullarına uygunluğunu denetlemek ve sağlamak;) 
belirtilen ve belediye tarafından yapılan denetimlerde sağlık kurallarına aykırı bulunması sonucu 
belediye tarafından verilen kapatma cezasına uymayanlar suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri 
halinde aylık asgari ücretin 2 katına kadar para cezasına veya 3 aya kadar hapis cezasına veya her 2 
cezaya birden çarptırılabilirler.  

Ayrıca Mahkeme bu gibi iş yerlerini takdir edeceği belirli bir süre geçici olarak veya sürekli olarak 
kapatabilir. 

(2) Bu Yasanın 17. maddesinin 6. fıkrasında öngörülen, belediyenin izinsiz, tehlikeli veya projeye 
uygun olmayan bina ve yapıları kapattırma, ikametgah olarak kullanılmalarını yasaklama kararına 
uymayanlar ve/veya yıkım işlemlerinin masraflarını belediyeye ödemeyenler suç işlemiş olurlar ve 
mahkumiyetleri halinde aylık asgari ücretin 4 katına kadar para cezasına veya 6 aya kadar hapis 
cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler. 

(3) Bu Yasanın 17. maddesinin 10. fıkrası kurallarına aykırı hareket edenler suç işlemiş olurlar ve 
mahkumiyetleri halinde aylık asgari ücretin 2 katına kadar para cezasına veya 3 aya kadar hapis 
cezasına veya her 2 cezaya birden çarptırılabilirler. 

(4) Bu Yasanın 17. maddesinin 12. fıkrası uyarınca yeni ve/veya yapımı tamamlanmamış inşaatlarda 
veya inşaatı tamamlanmış yapılarda başlatılan tadilat veya bakım amaçlı her türlü tadilat 
çalışmasında, inşaat ruhsat bilgilerini, ilgili mimar, mühendis ve müteahhit bilgilerini içeren tabela 
asmayan ve/veya çevre güvenliğinin sağlanabilmesi için, belediyenin uygun göreceği herhangi bir 



malzeme ile, inşaat etrafının kapatmayan inşaattan sorumlu kişiler bir suç işlemiş olurlar ve 
mahkumiyetleri halinde aylık asgari ücretin dört katına kadar para cezasına veya altı aya kadar hapis 
cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler. 

(5) Bu Yasanın 21. maddesinin 4. fıkrasının (B) bendinde belirtilen, belediye sınırları içinde 
belediyeden izinsiz ağıl, mandıra veya kümes kuran veya saptanan sayıdan fazla büyükbaş, küçükbaş, 
kanatlı veya kanatsız her türlü hayvan besleyen kişilerin bu Yasanın 122’nci madde kuralları uyarınca 
yaptırım uygulanmasına rağmen aynı davranışlarda devam etmeleri halinde bir suç işlemiş olurlar ve 
mahkumiyetleri halinde aylık asgari ücretin iki katına kadar para cezasına veya üç aya kadar hapis 
cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir. 

(6) Bu Yasanın 25. maddesinde belirtilen rahatsızlık nedeniyle sabit para cezası kesilip belediye 
tarafından belirlenecek süre içerisinde rahatsızlığı gidermeyen kişiler ile 25. maddesinin 2. fıkrasının 
(Ç) bendi uyarınca rahatsızlığın belediye tarafından giderilmesi için yapılan harcamayı öngörülen süre 
içerisinde ödemeyen kişiler, bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde iki aylık asgari ücret 
tutarına kadar para cezasına veya üç aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden 
çarptırılabilir. 

(7) Bu Yasanın 25. maddesinin 3. fıkrasında veya 26. maddesinde belirtilen Mahkeme emirlerine veya 
27. maddesindeki yasaklama kararına kasten uymayan, Mahkemenin bu emir veya yasaklama 
kararının yerine getirilmesinde ihmali görülen kişi, suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde rahatsızlık 
yaptığı her gün için aylık asgari ücretin %10’u kadar para cezasına, 3 aya kadar hapis cezasına ve/veya 
her iki cezaya birden çarptırılabilir. 

(8) Belediye görevlilerinin veya Sağlık İşleriyle Görevli Bakanlığın doktorunun Mahkeme Emri ile 
denetim ve kontrol amaçlı olarak herhangi bir yere girişini engelleyen herhangi bir kişi suç işlemiş olur 
ve mahkumiyeti halinde aylık asgari ücretin 2 katına kadar para cezasına veya 3 aya kadar hapis 
cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir. 

(9) Sağlık kurallarına uyulmaması nedeniyle belediye tarafından verilen kapatma kararına uymayan 
kişi suç işlemiş olur ve mahkumiyetleri halinde aylık asgari ücretin 6 katına kadar para cezasına veya 8 
aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir. 

(10) Müstahdem çalıştıran gerçek ve/veya tüzel kişiler ile ortaklıklar bu Yasanın 79. maddesinde 
belirtilen yükümlülüklerini, belirtilen süre içerisinde yerine getirmemeleri nedeniyle bu Yasanın 122. 
maddesi uyarınca yaptırım uygulanmasına rağmen aynı davranışlarda bulunmaya devam etmeleri 
halinde suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde 2 aylık asgari ücret tutarına kadar para cezasına 
çarptırılabilirler. 

(11) Bu Yasanın öngördüğü şekilde meslek, ticaret, iş veya zanaatla ilgili olarak izin alması gerekenler; 

§ Bu konuda yetkili kılınan herhangi bir personel veya yetkili kılınan belediye memurunun talebi 
halinde izni ibraz etmez veya ibraz etmeyi ihmal ederse; veya 

§ Namına çıkarılan izni kiralar veya başkasına devrederse; veya 
§ (C) İzni almadığı halde başka herhangi bir şeyi ibraz eder veya gösterirse veya izin olmayan 

herhangi bir kağıt veya benzeri bir şey kullanırsa; bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde 
asgari ücretin 10 katı tutarına kadar para cezasına veya 1 yıla kadar hapis cezasına veya her 
iki cezaya birden çarptırılabilir. 

(12) Müstahdem çalıştıran gerçek ve/veya tüzel kişiler, bu Yasanın 80. maddesinin 2. fıkrasının (B) 
bendinde belirtilen yükümlülüklerini, belirtilen süre içerisinde yerine getirmemeleri nedeniyle kesilen 
sabit para cezasını belediye tarafından belirlenecek süre içerisinde ödememeleri veya 80. maddenin 



2. fıkrasının (B) bendinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde suç işlemiş olurlar 
ve mahkumiyetleri halinde aylık asgari ücretin 4 katı tutarına kadar para cezasına çarptırılabilirler. 

(13) Bu Yasanın 81.maddesine aykırılık nedeniyle belediye tarafından yaptırım uygulanmasına rağmen 
aynı davranışta bulunmaya devam eden kişiler suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde aylık asgari 
ücretin 2 katına kadar para cezasına veya üç aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden 
çarptırılabilir. 

(14) Bu Yasanın 84. maddesi kurallarına aykırı olarak seyyar satıcılık yapan bir kişiye bu Yasanın 
122’nci maddesi uyarınca yaptırım uygulanmasına rağmen aynı davranışta bulunmaya devam eden 
kişiler bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde aylık asgari ücretin iki katına kadar para cezasına 
çarptırılabilir. 

(15) Bu Yasanın 86.maddesi kurallarına aykırılık nedeniyle bu Yasanın 122. maddesi uyarınca yaptırım 
uygulanmasına rağmen aynı davranışta bulunmaya devam eden kişiler bir suç işlemiş olurlar ve 
mahkumiyetleri halinde aylık asgari ücretin 2 katına kadar para cezasına veya 3 aya kadar hapis 
cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler. Ayrıca verilen izin iptal edilerek rahatsızlığa 
neden olan hayvan müsadere edilir.  

(16) Bu Yasanın 91. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen konaklama resminin belediyeye yatırılması 
yükümlülüğünün yerine getirilmemesi veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle kesilen sabit para cezasını 
ödemeyen kişi suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde aylık asgari ücretin 5 katına kadar para 
cezasına çarptırılabilir. 

(17) Bu Yasanın 91. maddesinin 2. ve 3. fıkralarında öngörülen geceleme bildirim yükümlülüğünün 
veya belediyenin talep ettiği gecelemeler ile ilgili bilgileri bildirme yükümlülüğünü yerine 
getirilmemesi veya denetlemeye engel olunması nedeniyle kesilen sabit para cezasını ödemeyen kişi 
bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde aylık asgari ücretin iki katına kadar para cezasına veya üç 
aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir. 

(18) Bu Yasanın 93. maddesinde öngörülen izni çıkarmadan su satışı yapanlar bir suç işlemiş olurlar ve 
mahkumiyetleri halinde aylık asgari ücretin iki katına kadar para cezasına veya üç aya kadar hapis 
cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir. 

(19) Bu Yasanın 97. maddesi uyarınca belediye tarafından verilmiş mühürleme kararına rağmen 
inşaata devam edenler bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde aylık asgari ücretin dört 
katına kadar para cezasına veya altı aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir. 

(20) Bu Yasanın 98’inci madde kurallarına aykırı olarak belediyeden izin almadan yolu, meydanı, 
kaldırımı, pazarı, sokağı ve bu gibi yerleri izinsiz işgal eden ve kullanan kişiler bir suç işlemiş olurlar ve 
mahkumiyetleri halinde aylık asgari ücretin iki katına kadar para cezasına veya üç aya kadar hapis 
cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir. 

(21) Bu Yasanın 135. maddesinin 3. fıkra kurallarına aykırı olarak bölgede mevcut kanalizasyon 
şebekesi bulunduğu halde, kanalizasyon şebekesine bağlanmadığı veya belediyeden izin almaksızın 
kanalizasyona bağlantı yaptığı veya kanalizasyon şebekesine verilmeyecek atıkları verdiği için 
uygulanan sabit para cezasını ödemeyenler bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde aylık asgari 
ücretin iki katına kadar para cezasına veya üç aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden 
çarptırılabilirler. 

(22) Belediye sınırları içerisinde herhangi bir yol veya genel yerde: 

§ Herhangi bir hayvanı başıboş bırakan; 



§ Güvencesiz biçimde ve tehlike işareti koymaksızın herhangi bir aracın içinde veya üzerinde 
ağaç, kereste, demir çubuk veya diğer herhangi bir yük taşıyan; 

§ Herhangi bir sokak park, bahçe, meydan veya anıt lambasını kıran veya ışığını söndüren; 
§ Herhangi bir hayvanla çekilen araçla, el arabası veya buna benzer insan gücü ile itilen veya 

çekilen her çeşit tekerlekli araçlarla kasıtlı olarak herhangi bir engellemeye sebep olan; 
§ Herhangi bir taşınır malı, eşyayı, veya cismi uygunsuz yere koyan veya kullanan uygunsuz 

olarak gölgelik takan, örtü, perde, gölgelik ve benzeri şeyleri yerleştiren veya yol boyunca 
veya karşıdan karşıya çeken, asan veya takan; 

§ Herhangi bir konut veya iş yerinin önüne yolu, kaldırımı veya geçişi engelleyici ve rahatsız 
edecek şekilde taşınır bir eşyayı koyan, asan, veya herhangi bir şekilde teşhir eden; 

§ Yükleme amaçları dışında, herhangi bir fıçıyı, varili, çemberi, tekeri, merdiveni, tahtayı, direği, 
keresteyi, kütüğü, küfeyi ve benzerlerini kaldırım da dahil olmak üzere, yuvarlayan veya 
taşıyan; 

§ Kaldırım da dahil karşıdan karşıya hat çeken, direk diken veya kurutmak için bez, halı, elbise 
veya eşya asan veya koyan; 

§ Herhangi bir iş yerinden veya konuttan pencere veya balkondan veya kapıdan halı veya diğer 
bir şeyi silkeleyen;  

§ Yola kasten herhangi bir tahribat veya zarar veren veya boya, resim veya herhangi bir şekilde 
yazan, çizen veya karalayan;   

§ Herhangi bir iş yeri ve konuttan toprak, tuğla, tahta, pislik veya başka herhangi bir şey atan; 
§ Sokağa veya sokak kanalına herhangi bir şekilde su döken veya dökülmesine izin veren; 
§ Sokağa veya yerlere herhangi bir kalıntı atan veya herhangi bir şeyi bırakan veya tüküren veya 

tuvaletini yapan; 
§ Belediyeye ait veya onun denetimindeki herhangi bir yeraltı kanalına, geçide, kanalizasyona 

veya herhangi bir şebekeye herhangi bir şeyi atan, döken, bırakan veya atılmasına, 
dökülmesine veya bırakılmasına izin veren; 

§ Herhangi bir sokak veya meydanın ismine ilave yapan veya ilave edilmesine izin veren veya 
yasal olarak konmuş veya asılmış herhangi bir sokak veya meydan ismini kaldıran, tahrif eden, 
silen veya bozan veya kaldırılmasına, tahrip edilmesine veya bozulmasına sebep olan; 
herhangi bir kişi bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde bir aylık asgari ücretin iki katına 
kadar para cezasına veya üç aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir. 

(23)  

Suç sayılan harekete katılan veya bu hareketi teşvik eden; 

Suç işlemek amacıyla herhangi bir kişiye doğrudan doğruya veya ihmal yolu ile yardımcı olan; 

Suç işlemek için herhangi bir kişi ile istişarede bulunan veya onu kiralayan suçun işlenmesine katılmış 
sayılır ve suçu işlemiş gibi yargılanıp cezalandırılır. 

(24)  

Bu Yasanın öngördüğü herhangi bir görevi yaparken herhangi bir belediye personeli veya 
müstahdemine engel olan kişi suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde asgari ücretin iki katına kadar 
para cezasına veya üç aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir. 

Mahkeme, dava konusu suçtan kaynaklanan zarar ve ziyan için uygun gördüğü tazminatın belediyeye 
ödenmesine emir verebilir. 



(25) Bu Yasanın 122.maddesinin 2.fıkrasında belirtilen trafik suçlarını ihlal eden kişi bir suç işlemiş 
olur ve mahkumiyeti halinde asgari ücretin on katına kadar para cezasına veya bir yıla kadar hapis 
cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir. 

(26) Bu Yasanın 130. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, yürürlükteki Yasa ve Tüzüklerin Bakanlıklara 
verdiği yetki ve görevlerin yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulan veya gerekli görülen her türlü bilgi ve 
belgeyi Bakanlıklara vermeyenler bir suç işlemiş sayılırlar ve mahkumiyetleri halinde aylık asgari 
ücretin on katına kadar para cezasına çarptırılırlar. 

(27) Bu madde amaçları bakımından ayık asgari ücret, suçun işlendiği tarihte yürürlükte olan 1 aylık 
asgari ücreti anlatır. 

 

Madde 84 - Seyyar Satıcılık 

Belediyeden önceden izin almaksızın eşya veya benzeri hususlarla ilgili seyyar satıcılık yapılamaz. 

Çıkarılan izin için belediyeye, iznin çıkarıldığı yıl veya yılın herhangi bir kısmı için aylık asgari ücretin 
%1’i ile aylık asgari ücretin %4’ü arasında harç verilir. 

Köy, kasaba ve kentlerden gelen ve tamamen geçici olarak seyyar satıcılık yapan kişiler, Belediyeden 
izin almak ve belediyenin belirleyeceği yerlerde satış yapmak ve yukarıda öngörülen harcı ödemekle 
yükümlüdürler. Ancak, Belediyenin saptayacağı kapalı veya açık haller dışında satış yapamazlar.  

Seyyar satıcılık ruhsatı alan kişiler, Belediye halleri içinde ve Belediye halleri sınırlarından 300 metre 
uzaklığa kadar olan alan içinde hiçbir şekilde satış yapamazlar. 

Bu madde kurallarına aykırı olarak seyyar satıcılık yapan bir kişinin mallarına el konur ve bu mallar 
Belediyeye gelir olarak kaydedilir. 

 


