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PAZAR YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE ÖNGÖRÜLEN FAALİYETTEN MEN CEZASI 

MADDE FİİL 
Yetkili 

Mercii 
Tekrarı Halinde  

26/1-a 
Satış yeri dışında ya da buralardaki geçiş yollarında mal teşhir edilmesi, 

satılması, mal veya boş kap bulundurulması 

Belediye 

Encümeni 

1 takvim yılında 2 kez aykırı hareket 

edenler encümen kararıyla 1 aya kadar 

faaliyetten men 

26/1-b 
Çevreyi rahatsız edecek şekilde satış yapılması, tüketiciye karşı sözlü 

veya fiilî kötü muamelede bulunulması 

Belediye 

Encümeni 

1 takvim yılında 2 kez aykırı hareket 

edenler encümen kararıyla 1 aya kadar 

faaliyetten men 

26/1-c 
Atık malzemelerin belirlenen şekilde veya alanlarda toplanmaması ya 

da satış yerinin temiz tutulmaması 

Belediye 

Encümeni 

1 takvim yılında 2 kez aykırı hareket 

edenler encümen kararıyla 1 aya kadar 

faaliyetten men 

26/1-ç 

20/1 

Satışa sunulan her bir mal çeşidi için 6502 sayılı Tüketicinin Korunması 

Hakkında Kanuna göre düzenlenen ve mala ilişkin bilgilerin yer aldığı, 

Yönetmelik ekindeki şekle uygun fiyat etiketi kullanılmaması 

Belediye 

Encümeni 

1 takvim yılında 2 kez aykırı hareket 

edenler encümen kararıyla 1 aya kadar 

faaliyetten men 

26/1-ç 

20/2 

Etiketlerde, tüketicileri yanıltacak ifadelere yer verilmesi, etiketlerin 

mürekkepli veya tükenmez kalem ile doldurulmaması ve etiketlerde 

kazıntı ve karalama yapılması 

Belediye 

Encümeni 

1 takvim yılında 2 kez aykırı hareket 

edenler encümen kararıyla 1 aya kadar 

faaliyetten men 
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26/1-ç 

20/3 

Etiketlerde, satış birimi olarak kilogram, adet, bağ, paket veya kutu 

ibareleri kullanılmaması, satış birimi kullanılırken küsurata yer 

verilmesi 

Belediye 

Encümeni 

1 takvim yılında 2 kez aykırı hareket 

edenler encümen kararıyla 1 aya kadar 

faaliyetten men 

26/1-ç 

20/4 

Fiyat etiketlerinin, belediye veya belediyece uygun görülmesi halinde 

ilgili meslek kuruluşu tarafından bastırılıp dağıtılmaması 

Belediye 

Encümeni 

1 takvim yılında 2 kez aykırı hareket 

edenler encümen kararıyla 1 aya kadar 

faaliyetten men 

26/1-ç 

17/1-d 

Belediyelerce belirlenen saatler dışında; mal getirilmesi, yükleme ve 

boşaltma yapılması, araç bulundurulması 

Belediye 

Encümeni 

1 takvim yılında 2 kez aykırı hareket 

edenler encümen kararıyla 1 aya kadar 

faaliyetten men 

26/1-ç 

17/1-a 

Tanıtım levhasının, satış yerinin herkes tarafından kolaylıkla 

görülebilecek bir yerine yerleştirilmemesi 

Belediye 

Encümeni 

1 takvim yılında 2 kez aykırı hareket 

edenler encümen kararıyla 1 aya kadar 

faaliyetten men 

26/1-ç 

28/1 

Satış yerini kullananlar ile bunların çalıştırdıkları kişilerin belediye 

veya iştirakince verilen kimlik kartlarını yakalarına takmaması 

Belediye 

Encümeni 

1 takvim yılında 2 kez aykırı hareket 

edenler encümen kararıyla 1 aya kadar 

faaliyetten men 

26/1-ç 

29/1 

Satış yerini kullananlar ile bunların çalıştırdıkları kişilerin, mevsim 

şartlarına uygun olarak özellikleri ilgili meslek kuruluşunun görüşü 

alınarak belediyelerce belirlenen kıyafeti giymemeleri 

Belediye 

Encümeni 

1 takvim yılında 2 kez aykırı hareket 

edenler encümen kararıyla 1 aya kadar 

faaliyetten men 


