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5957 SAYILI KANUNDA ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA CEZALARI 

MADDE FİİL 
 (TL) 

Kanundaki ceza miktarlarıdır. 

Her yıl YDO’ya göre arttırılır. 

Yetkili 

Mercii 
Tekrarı Halinde  

13/1-e 

14/1-a 
Halde toptan satış miktarının altında mal satılması 100 

Belediye 

Encümeni 

Bir takvim yılı içinde tekrarı hâlinde, idarî 

para cezaları her tekrar için iki katı olarak 

uygulanır 

13/1-l 

14/1-a 

Malların etiketlenmesine, pazar yerine mal getirilmesine, bu yerlerde araç 

bulundurulmasına, satış yeri numarasını gösterir levhaya, üretici ve 

pazarcılarca kullanılacak kimlik kartlarına ve bunlarca giyilecek kıyafetlere 

ilişkin olarak bu Kanun uyarınca çıkarılan yönetmeliklerdeki usul ve esaslara 

aykırı hareket edilmesi 

100 
Belediye 

Encümeni 

1 takvim yılında 2 kez aykırı hareket 

edenler encümen kararıyla 1 aya kadar 

faaliyetten men 

13/1-ğ 

14/1-b 

İşyeri veya satış yeri bulunmaksızın toptancı halinde veya pazar yerinde 

toptan ya da perakende satış yapılması 
500 

Belediye 

Encümeni 

Bir takvim yılı içinde tekrarı hâlinde, idarî 

para cezaları her tekrar için iki katı olarak 

uygulanır 

13/1-i 

14/1-b 

14/2 

Toptancı halinde ya da pazar yerindeki işyeri veya satış yeri dışında ya da 

buralardaki geçiş yollarında mal teşhir edilmesi, satılması, mal veya boş kap 

bulundurulması 

500 Belediye 

Encümeni 

1 takvim yılında 2 kez aykırı hareket 

edenler encümen kararıyla 1 aya kadar 

faaliyetten men 
Pazar yerinde 1/10’u 50 

13/1-j 

14/1-b 

14/2 

Toptancı halinde veya pazar yerinde, çevreyi rahatsız edecek şekilde satış 

yapılması, alıcı veya tüketiciye karşı sözlü veya fiilî kötü muamelede 

bulunulması 

500 Belediye 

Encümeni 

1 takvim yılında 2 kez aykırı hareket 

edenler encümen kararıyla 1 aya kadar 

faaliyetten men 
Pazar yerinde 1/10’u 50 

13/1-k 

14/1-b 

14/2 

Toptancı halinde veya pazar yerinde, atık malzemelerin belirlenen şekilde 

veya alanlarda toplanmaması ya da satış yeri veya işyerinin temiz 

tutulmaması 

500 Belediye 

Encümeni 

1 takvim yılında 2 kez aykırı hareket 

edenler encümen kararıyla 1 aya kadar 

faaliyetten men 
Pazar yerinde 1/10’u 50 



Sayfa 2 / 4 
 

 

5/5 

14/1-c 

Komisyoncuların satış bedeli üzerinden alacakları komisyon oranı, yüzde 

sekizi aşmamak üzere taraflarca serbestçe tespit edilir. Bakanlık bu oranı 

yarıya kadar indirmeye yetkilidir. Fiilen aracılık hizmeti verilmedikçe 

komisyon ücreti alınamaz 

2.000 
Belediye 

Encümeni 

Bir takvim yılı içinde tekrarı hâlinde, idarî 

para cezaları her tekrar için iki katı olarak 

uygulanır 

5/6 

14/1-c 

Komisyoncular teslim aldıkları malları cinslerine, doğal özelliklerine, 

standartlarına, gıda güvenilirliğine ve kalitesine ilişkin şartlara göre özenle 

korumak ve gerekli bilgileri vermek, kanunî kesintileri satış bedelinden 

düştükten sonra mal bedelini satış tarihinden itibaren on beş iş günü içinde 

üreticiye veya üretici örgütüne ödemek zorundadır. Vadeli satışlarda bu süre 

otuz iş günü olarak uygulanır. 

2.000 
Belediye 

Encümeni 

Bir takvim yılı içinde tekrarı hâlinde, idarî 

para cezaları her tekrar için iki katı olarak 

uygulanır 

5/7 

14/1-c 

Teslim alınan malların satış bedeli ile satın alınan malların alış bedelinden 

kanuni kesintiler dışında başka bir kesinti yapılamaz. 
2.000 

Belediye 

Encümeni 

Bir takvim yılı içinde tekrarı hâlinde, idarî 

para cezaları her tekrar için iki katı olarak 

uygulanır 

5/10 

14/1-c 

Ticari uygulamalar göz önünde bulundurularak ilgili yönetmelikle belirlenen 

durumlar dışında, sekizinci fıkrada sayılan kişiler (üreticiler, üretici örgütleri, 

komisyoncular ve tüccarlar) toptancı halleri içinde kendi aralarında mal 

alamaz, satamaz veya  devredemez. 

2.000 
Belediye 

Encümeni 

Bir takvim yılı içinde tekrarı hâlinde, idarî 

para cezaları her tekrar için iki katı olarak 

uygulanır 

13/1-ç 

14/1-c 

Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak üretici, üretici örgütleri veya tüccarların 

komisyonculuk faaliyetinde bulunması 
2.000 

Belediye 

Encümeni 

Bir takvim yılı içinde tekrarı hâlinde, idarî 

para cezaları her tekrar için iki katı olarak 

uygulanır 

13/1-g 

14/1-c 

İşyeri veya satış yerinde izin alınmaksızın değişiklik yapılması veya bu 

yerlere ilaveler yapılması 
2.000 

Belediye 

Encümeni 

Bir takvim yılı içinde tekrarı hâlinde, idarî 

para cezaları her tekrar için iki katı olarak 

uygulanır 

13/1-h 

14/1-c 

14/2 

Aynı kap veya ambalaj içine değişik kalitede ve/veya üzerinde yazılı olan 

miktardan az mal konulması 
2.000 Belediye 

Encümeni 

Bir takvim yılı içinde tekrarı hâlinde, idarî 

para cezaları her tekrar için iki katı olarak 

uygulanır Pazar yerinde 1/10’u 200 
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13/1-ı 

14/1-c 

14/2 

Ölçü ve tartı aletlerinin hileli bir şekilde kullanılması ya da hileli olarak 

karışık veya standartlara aykırı mal satılması 
2.000 Belediye 

Encümeni 

Bir takvim yılı içinde tekrarı hâlinde, idarî 

para cezaları her tekrar için iki katı olarak 

uygulanır Pazar yerinde 1/10’u 200 

14/1-ç 
Toptancı halinden satın alınmayan veya toptancı haline bildirilmeyen malları 

taşıyanlara veya bunları depolayanlara 
2.000 

Belediye 

Encümeni 

Bir takvim yılı içinde tekrarı hâlinde, idarî 

para cezaları her tekrar için iki katı olarak 

uygulanır 

14/1-ç 
5 inci maddenin on üçüncü fıkrası uyarınca Bakanlıkça belirlenen asgarî 

şartları ve bilgileri sözleşmelerde bulundurmayanlara 
2.000 

Belediye 

Encümeni 

Bir takvim yılı içinde tekrarı hâlinde, idarî 

para cezaları her tekrar için iki katı olarak 

uygulanır 

13/1-d 

14/1-d 

Malın miktarının, satış değerinin, komisyon oranı veya ücretinin ya da 

kanunî kesintilerin üreticiye gerçeğe uygun olmayarak intikal ettirilmesi 
3.000 

Belediye 

Encümeni 

Bir takvim yılı içinde tekrarı hâlinde, idarî 

para cezaları her tekrar için iki katı olarak 

uygulanır 

13/1-f 

14/1-d 

Halde oluşan mal atıklarının ayıklanarak hal içinde ya da dışında toptan veya 

perakende satılması 
3.000 

Belediye 

Encümeni 

Bir takvim yılı içinde tekrarı hâlinde, idarî 

para cezaları her tekrar için iki katı olarak 

uygulanır 

5/11 

14/1-e 

Perakende satış yapan üreticiler hariç toptan veya perakende satış yapan 

diğer satıcılar; malları cinsine, doğal özelliklerine, kalite ve standartlarına 

göre sınıflandırmak, gıda güvenilirliğine, teknik ve hijyenik şartlara uygun 

olarak ürünün özelliğine göre satışa sunmak ve satışa sunulan malların 

izlenebilirliğine yönelik bilgileri içeren ve Bakanlık ile Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığınca belirlenecek teknik özelliklere sahip künyelerin 

kap veya ambalajlarının üzerinde bulundurulmasını sağlamak zorundadır. 

5.000 
Belediye 

Encümeni 

Bir takvim yılı içinde tekrarı hâlinde, idarî 

para cezaları her tekrar için iki katı olarak 

uygulanır 

13/1-c 

14/1-e 

Malın kalitesine, standardına veya gıda güvenilirliğine ilişkin belgelerde ya 

da künyesinde bilerek değişiklik yapılması, bunların tahrif veya taklit 

edilmesi ya da bunlarda üçüncü şahısları yanıltıcı ifadelere yer verilmesi 

5.000 
Belediye 

Encümeni 

Bir takvim yılı içinde tekrarı hâlinde, idarî 

para cezaları her tekrar için iki katı olarak 

uygulanır 

6/2 

14/1-f 

Meslek mensupları, serbest rekabeti engellemek amacıyla kendi aralarında 

veya üreticilerle ticarî anlaşmalar yapamaz, uyumlu eylemde bulunamaz ve 

hâkim durumlarını kötüye kullanamaz. 

10.000 
Belediye 

Encümeni 

Bir takvim yılı içinde tekrarı hâlinde, idarî 

para cezaları her tekrar için iki katı olarak 

uygulanır 
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13/1-a 

11/6-e 

14/1-f 

Piyasada darlık yaratmak, fiyatların yükselmesine sebebiyet vermek veya 

fiyatların düşmesine engel olmak için malların belirli ellerde toplanması, 

satışından kaçınılması, stoklanması, yok edilmesi, bu amaçla propaganda 

yapılması veya benzeri davranışlarda bulunulması 

10.000 
Belediye 

Encümeni 

Bir takvim yılı içinde tekrarı hâlinde, idarî 

para cezaları her tekrar için iki katı olarak 

uygulanır 

14/1-f 
Gerçeğe aykırı analiz raporu düzenleyenler veya bu raporun düzenlenmesini 

sağlayanlar 
10.000 

Belediye 

Encümeni 

Bir takvim yılı içinde tekrarı hâlinde, idarî 

para cezaları her tekrar için iki katı olarak 

uygulanır 

15/2 
Belediyeler ile gerçek veya tüzel kişiler, Bakanlıkça alınan önlemlere ve 

verilen talimatlara uymak zorundadır. 
2.000 

Ticaret 

Bakanlığı 

Bir takvim yılı içinde tekrarı hâlinde, idarî 

para cezaları her tekrar için iki katı olarak 

uygulanır 

17/3 

Toptancı halleri, pazar yerleri, hal hakem heyetleri, üretici örgütleri, meslek 

mensupları ile diğer gerçek veya tüzel kişiler denetim sonucunda Bakanlıkça 

verilecek talimatlara uymayanlara  

2.000 
Ticaret 

Bakanlığı 

Bir takvim yılı içinde tekrarı hâlinde, idarî 

para cezaları her tekrar için iki katı olarak 

uygulanır 

17/2 

Bakanlık denetim elemanlarınca istenecek bilgi, belge ve defterler ile 

bunların örneklerini vermeyenlere veya bunları noksan ya da gerçeğe aykırı 

olarak verenlere, yazılı veya sözlü bilgi taleplerini karşılamayanlara 

2.000 
Ticaret 

Bakanlığı 

Bir takvim yılı içinde tekrarı hâlinde, idarî 

para cezaları her tekrar için iki katı olarak 

uygulanır 

13/1-b 

14/2 

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

şartlara aykırı olarak satışa sunulması 
2.000 Tarım ve 

Orman 

Bakanlığı 

Bir takvim yılı içinde tekrarı hâlinde, idarî 

para cezaları her tekrar için iki katı olarak 

uygulanır Pazar yerinde 1/10’u 200 

14/6 

Bu Kanun hükümlerine aykırı hareket eden veya bu Kanunda belirtilen 

görevlerini Bakanlığın yazılı uyarısına rağmen yerine getirmeyen toptancı 

hallerine 

50.000 
Ticaret 

Bakanlığı 

Bir takvim yılı içinde tekrarı durumunda, 

aykırılık giderilene kadar faaliyetleri 

Bakanlık tarafından durdurulur. 


