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PAZAR YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE ÖNGÖRÜLEN  

TAHSİS İPTALİ VE KİRA SÖZLEŞMESİNİN FESHİ CEZASI 

MADDE FİİL 
Yetkili 

Mercii 
CEZA  

27/1-a Tahsis ücretinin belediyenin yazılı uyarısına rağmen ödenmemesi 
Belediye 

Encümeni 

1- TAHSİS İPTALİ  

 

2- ÜZERİNDE SINIRLI AYNİ HAK 

TESİS EDİLEN SATIŞ 

YERLERİNİ BİZZAT 

KULLANMA HAKLARININ 

SONLANDIRILMASI  

                   VEYA  

     BU YERLERİN KULLANIMINA 

İLİŞKİN KİRA 

SÖZLEŞMELERİNİN FESHİ 

27/1-b 
Sisteme bildirilmemiş malların satış yerinde bir takvim yılı içinde beş 

defa satılması 

Belediye 

Encümeni 

27/1-c 

27/5 

Hukuken geçerli bir mazereti bulunmaksızın, satış yerinin üst üste üç 

kez veya bir takvim yılında sekiz kez kullanılmaması 

(Üretim sezonu veya mevsimsel şartlar nedeniyle kullanamaması durumunda 

bu hüküm uygulanmaz) 

Belediye 

Encümeni 

27/1-ç 

Serbest rekabeti engellemek amacıyla kendi aralarında veya üreticilerle 

ticari anlaşmalar yapılması, uyumlu eylemde bulunulması veya hâkim 

durumlarının kötüye kullanılması 

Belediye 

Encümeni 

27/1-d 

Piyasada darlık oluşturmak, fiyatların yükselmesine sebebiyet vermek 

veya fiyatların düşmesine engel olmak için malların belirli ellerde 

toplanması, satıştan kaçınılması, stoklanması, yok edilmesi, bu amaçla 

propaganda yapılması veya benzeri davranışlarda bulunulması 

Belediye 

Encümeni 
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27/1-e 

Malların, gıda güvenilirliğine, kalite ve standardına, teknik ve hijyenik 

şartlara aykırı olarak satışa sunulması, aynı kap veya ambalaj içine 

değişik kalitede ve/veya üzerinde yazılı olan miktardan az mal 

konulması, ölçü ve tartı aletlerinin hileli bir şekilde kullanılması ya da 

hileli olarak karışık veya standartlara aykırı mal satma eylemlerinin bir 

takvim yılında üç kez gerçekleştirilmesi 

Belediye 

Encümeni 

27/1-f 
Bir takvim yılı içinde üretici alacağının, süresi içinde üç kez 

ödenmemesi 

Belediye 

Encümeni 

27/1-g 
Kendi ürettiği malların dışında veya belirlenen miktarın üzerinde bir 

takvim yılında üç kez satış yapılması 

Belediye 

Encümeni 

27/1-ğ 

Satış yerlerinin 16 ncı madde hükümleri (Tahsis edilen satış yerleri, vefat 

etme veya iş göremeyecek derecede kaza geçirme, hastalık ya da yaşlılık gibi 

zaruri hallerde belediye encümeni kararı ile kanuni mirasçılara devredilebilir.) 

dışında devredilmesi veya herhangi bir şekilde kullandırılması 

Belediye 

Encümeni 

27/1-h 
Doğrudan veya dolaylı olarak aynı pazar yerinde ikiden fazla satış yeri 

kullanılması 

Belediye 

Encümeni 

27/1-ı 
Satış yerlerini kullanacaklarda aranan şartların (Md.12) taşınmaması 

veya sonradan kaybettiğinin anlaşılması 

Belediye 

Encümeni 


