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KOMİSYON RAPORU 
 

 Belediye Meclisinin 01.07.2014 Gün ve 9 Sayılı birleşiminde Komisyonumuza havale 

edilen 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi Uyarınca Bazı Fiillerin Suç Sayılması ve 

Tembihname Yapılması ile ilgili Zabıta Müdürlüğü’nün 23.06.2014 Gün ve 45862548/110 sayılı 

yazıları Komisyonumuzca tetkik edildi. 

  

 Buna göre; 

 30/03/2005 tarih ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi 1. bendinde “Yetkili 

makamlar tarafından adli işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın 

korunması amacıyla hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye 100,00.-TL İdari 

Para Cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir.” hükmünü içerdiğinden;. 

  

Kamu güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması amacıyla; 

  

1- Sebze ve meyve hariç açıkta gıda maddeleri satanlara 

2- Yerlere tüküren ve sümkürenlere 

3- Gelişigüzel yerlere, ihtiyaç giderenlere 

4- İşyerlerinde umumi temizlik kurallarına riayet etmeyenlere 

5- İşyerinde dökülmüş sıva, fayans, kırık karo bırakan, gereken boya ve badanayı 

yapmayanlara 

6- Hamur teknelerini, pasa bezlerini temiz tutmayanlara 

7- İmal etmiş oldukları ekmekleri plastik sepet içine koymayıp açık pasa içerisinde veya 

arabaya dökerek taşıyan ve satanlara 

8- Un çuvalları altına tahta ızgara koymayanlara 

9- Gıda maddesi üretenlerden; saçı, sakalı, tırnağı uzun ve kirli olanlara 

10- Belediye Zabıta Yönetmeliği gereğince kendisine veya işçisine sağlık cüzdanı almayan veya 

sağlık muayenesini süresi içerisinde yaptırmayan işçi ve işverenlere 

11- Belediye Zabıta Yönetmeliği gereğince iş anında giyilmesi gereken iş elbisesi veya iş 

gömleği giymeyenlere 

12- Dükkanında hazır kıyma bulunduran kasaplara 

13- Et ve sakatatlarını vitrin dışına asarak satanlara 

14- Servis ve yemek tabaklarını, çatal, bıçak ve bardaklarını kırık veya kirli olarak 

bulunduranlara 

15- İşyerinde kırık masa, sandalye ve yırtık masa örtüleri bulunduranlara 

16- Otel, motel ve pansiyonlarda kırık somya, sandalye ve kirli yatak takımlarını müşteriye 

sunanlara 

17- Faturasız mal bulunduran, istenildiğinde fatura ibraz etmeyenlere 

18- Otel, motel ve pansiyonlarda bit ve diğer haşaratların üremesine engel olmayanlara 

19- İşyerinin kirlenmiş havasını değiştirmek için yeterli kadar aspiratör ve vantilatör 

bulundurmayanlara 
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20- İşyerinde yönetmelik gereği yangın söndürme cihazı ve gerekli aletleri bulundurmayanlara 

21- Umuma açık yerlerin ısılarını kış mevsiminde 18 dereceden aşağı tutanlara 

22- İmal etmiş olduğu ekmekleri poşetlenmeden satışa sunanlara 

23- Malı mevcut olduğu halde satıştan imtina eden esnaf ve satıcıya 

24- Hamamlarda müşterisine kirli, yırtık, ıslak peştamal verenlere 

25- Berber ve kuaför dükkanlarında müşterisine kirli ve yırtık havlu vb. malzeme kullananlara 

26- LPG tüpleri satış yerlerinde; yönetmelik gereğince belirlenen miktarın üstünde tüp 

bulunduranlara 

27- İnşaat temel sularını en yakın rögara hotumla akıtmayıp, cadde ve sokak aralarına akıtanlara 

28- Asgari 26 dereceden düşük hileli süt satanlara 

29- Belediyenin izin verdiği yerler dışında satıcılık yapanlara 

30- Pazaryerlerinde ruhsat tarih ve numarasını içeren tabela ve yaka kimliği asmayan pazar 

esnafına 

31- Pazaryerlerinde kurallara riayet etmeyen pazar esnafına 

32- Mesken ve işyerlerinde; ihtiyaç miktarı kadar kapalı çöp fıçısı bulundurmayanlara 

33- Yağmur ve kullanılmış sularını apartmanın zeminine kadar indirmeyip, yüksekten  sokaklara 

akıtanlara 

34- Park ve bahçelerde bisiklet ve motorlu taşıt araçları ile gezenlere 

35- Park ve bahçelerde, cadde kenarı ve refüjlerde; yetişmiş veya yetiştirilmiş ağaçların vs. 

bitkilerin dallarına, gövdesine ve köküne zarar veren ve bunlara ait kafesleri kıranlara 

36- Yeşil alanlarda, parklarda, çocuk bahçelerinde ve umuma ait yerlerde hayvan otlatanlara ve 

sükuneti bozanlara 

37- Belediye sınırları içerisinde ahır yapanlara, konutların müştemilatını ahır gibi kullanarak 

büyükbaş ve küçükbaş hayvan besleyenlere 

38- Cadde, sokak ve kaldırımlarda odun kıran ve kırdıranlara 

39- Binaların, boş arsaların etrafını; bahçe duvarı ile çevirmeyenlere  

40- Soba borularından kaldırım ve sokaklara kirli su akıtanlara 

41- Lağımlarını açık bırakıp üstünü kapatmayanlara 

42- Lağım sularını Belediyeden izinsiz kanala bağlayanlara 

43- Görevli Zabıta Memuru ile görev esnasında münakaşa edenlere 

44- Belediyece tespit edilen açma ve kapatma saatlerine uymayanlara 

45- Seyyar olarak gayri sıhhi şartlarda; et, balık ve sakatat satanlara 

46- İşyeri önündeki tentesinin yüksekliğini 220 cm’den aşağı bulunduranlara, Tentesini yırtık, 

eski ve kirli takanlara 

47- İşyeri ön cephesine; mesleğini, ad ve soyadını Türkçe olarak yazılmış tanıtma levhası 

asmayanlara 

48- Umumi ait helaları kirli ve gayri sıhhi bulunduranlara 

49- Umumi çeşmelerde; evlere ve işyerlerine hortumla su alanlara 

50- Umumi çeşmelerde; nakil vasıtası, çamaşır, bulaşık vb. şeyleri yıkayanlara 

51- Belediyece ve diğer kamu kuruluşlarınca yapılmış olan sokak lambalarına, levha bina 

numaralarına, yangın musluklarına, bordür taşlarına, ızgara kapaklarına, ağaçlara,  vb. 

umuma ait yerlere zarar verenlere 

52- Garaj harici; sokak ve mahalle aralarına, trafiğe engel olacak şekilde park eden, nakil 

vasıtaları sürücü veya sahiplerine 

53- Taşıtlarını park, durak, terminal içinde veya sokaklarda yıkayanlara 

54- Apartman ve yer evleri veya işyerlerinden kullanılmış sularını kaldırıma akıtıp çevreyi 

kirletenlere 

55- Apartmanların teras katında, balkonlarda, bahçelerde, yer evlerinde ve işyerlerinde kümes 

hayvanları besleyerek ve barındırarak çevre sakinlerini rahatsız edenlere 

56- Aşısız, kayıtsız ve tasmasız olarak kedi, köpek besleyen, barındıran ve tedbir almadan 

dolaştıranlara 

57- Apartman balkonlarında halı, kilim vs. eşyaları çırparak ve silkeleyerek temizleyenlere 
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58- Satışa arz edilen gıda maddeleri içinde yabancı veya zararlı madde bulunduğu doktor raporu 

veya laboratuar ile tespit edilen işyeri sahiplerine 

59- Müşterisine kokmuş ya da kokuşmaya yüz tutmuş et, balık, tavuk vb. satanlara (Veteriner 

raporu ile tespit edilenlere) 

60- Mezbaha harici kesilmiş muayene damgasız et satan veya etlerin cinsini gizleyerek birbirine 

karıştırıp satanlara (Veteriner raporu ile tespit edilenlere) 

61- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almadan işyeri açıp çalıştıranlara 

62- Filtre takılması gereken apartman ve işyeri bacalarına filtre takmayanlar ile filtresinin su 

tertibatını çalıştırmayanlara 

63- Şehir içerisinde tandır yaparak duman, is, korum ve partiküllerle çevreyi rahatsız edenlere 

64- Kaldırım ve yolları tahrip edenlere 

65- Tespit edilen gramajdan noksan ekmek, simit vb. gıda maddesi imal eden ve satanlara 

66- İşyeri ve meskeninden çıkan çöpleri Belediyenin belirtmiş olduğu saatler dışında çıkaranlara 

67- İzin belgesi almadan sucuk ve et ürünü imal edip satışa sunanlara 

68- Kullanma süresi geçmiş gıda maddelerini bulunduran, depolayan ve satışa sunanlara 

69- Kirli kaplarda her türlü gıda maddesi muhafaza eden ve taşıyanlara 

70- Belediyenin izin verdiği yerler dışındaki yerlerde kurbanlık hayvan satanlara 

71- Şehir içerisinde başıboş ve sürü halinde hayvan dolaştıranlara   

72- Pasta, tatlı, şeker, lokum, ekmek, simit, unlu mamülleri vb.gıda maddeleri satan işyerlerinde 

eldiven ve maske giymeyenlere 

73- Tüm işyerlerinde tarife, ruhsat, vergi levhası, ustalık belgesi vb. gibi belgeler görünür bir 

yere asılacak, görevli tarafından istenilen evraklar ibraz etmeyenlere 

74- Anıtları kirleten, çizen, kıran ve bozanlara 

75- Belediyece müsaade edilen yerler dışında cenaze gömenlere 

76- Belediyeye ait havuzlara giren, hayvan sokan, yabancı madde atan, çeşme, musluk vb. 

malzemeleri kıranlara 

77- Umuma ait kaldırım üzerine satışa arz ettiği malları koyarak yaya trafiğini engelleyenlere       

78- Milli Bayramlarda işyerlerine bayrak asmayanlara 

79- Pişirme, imalat ve bulaşık yıkama yeri salondan tamamen ayrı olacak, ocaktan çıkacak koku 

ve dumanın salona gelmemesi için davlumbaz ile baca tertibatına bağlamayanlara 

80- Görülen yerde menü ve fiyat listesi bulundurmayanlara 

81- Pazarlarda hijyenik olmayan koku yapan geri dönüşüm malzemesi atık plastikten yapılmış 

siyah ve benzeri renkli poşet kullananlara 

82- Tozların çevreyi kirletmemesi ve rahatsız etmemesi için imalatta kullanılan malzemeler 

sulanarak ıslatmayanlara 

83- İnşaatların yapımı ve yıkımı sırasında etrafı tahta perde vs. ile çevirmeyen ve gerekli 

güvenlik tedbirleri almayanlara 

      84-İnşaat ve tadilat yapanların işleri bittikten sonra inşaat atıklarını ve malzemelerini boş  

             arsalara koyarak tehlikeye sebebiyet verenlere 

      85-İnşaat mahallinde inşaat ruhsatına ait teknik bilgiler, isim ve unvan levhaları  

            asmayanlara 

      86-Pazar yerleri harici araç içerisinde ticari malzeme satışı yapanlara 

      87-Halk Ekmek Büfelerinde, Belediyemizce yapılan sözleşmeye aykırı satış yapanlara 

      88-Lisanslı firmalar dışında Çöp konteynırlarını karıştırarak hurda vb. atıkları alarak  

            çevreyi kirletenlere 

      89-Boş alanlarda hurda malzemesi biriktirenlere 

      90-İşyerlerinin umuma ait ön kısmına ilan reklam tabelası çıkaranlara 

      91-Hamam ve fırınlarda atık madde yakanlara 

      92-Meskenlerde temiz ve pis su tesisatında arıza olup, komşusuna zarar verenlere 

      93-Seyyar simit ve meşrubat tezgahı çalıştırıp taahhütname dışına çıkanlara 

      94-Pazar yerlerinde tezgah sahiplerinin çöplerini gelişi güzel yerlere atanlara 

      95-Çok katlı binalarda kullanılan sobaların borularını bacaya bağlamayanlara 
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      96-Şehrin muhtelif alanlarında göçebe çadırı kurup konaklamak suretiyle çevre  

            sakinlerini rahatsız edenlere, çevreyi kirletenlere 

      97-Atık lastik ve hurdaları çeşitli yerlere koyarak çevreyi kirletenlere 

      98-Şehrin muhtelif alanlarında at arabası kullananlara 

  

Yukarıda sayılan fiillerin suç sayılması ve mutad yollarla yayınlanıp, ilan edildikten sonra bu 

kabahatleri işleyenlere; 5326 sayılı Kanunun 32. maddesi uyarınca 2014 yılı itibariyle 189,00.-TL 

para cezası verilmesi ve Vergi Usul Kanununun Yeniden Değerlendirme Oranlarında cezanın 

arttırılması halinde arttırılan miktarlar üzerinden uygulanması hususu Komisyonumuzca uygun 

görülmüştür.   

 

Meclisin takdirlerine arz olunur. 

 

KOMİSYON ÜYELERİ 

 

Abdulşükür MERT                                Ayhan ÖZAT                                       Hüseyin YILMAZ 

Komisyon Üyesi                                   Komisyon Üyesi                                     Komisyon Üyesi  

      (İmza)  (İmza)                                                       (İmza) 

 

 

Komisyon Raporu üzerinde Meclisçe yapılan müzakerelerden sonra, 5326 Sayılı Kabahatler 

Kanununun 32. Maddesi Uyarınca Bazı Fiillerin Suç Sayılması ve Tembihname Yapılması İle İlgili 

Plan ve Bütçe Komisyon Raporu mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.  
 

İsmail KİMYECİ                        Mehmet Zafer TÜRKOĞLU                Faruk Necip OTUZBİR  

Meclis Başkanı                                              Katip                                                     Katip 

 
 

 


