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KOMİSYON RAPORU 

 
           Belediye Meclisinin 01.07.2016 gün ve 14 sayılı birleşiminde Komisyonumuza havale 

edilen 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi uyarınca belediye meclisinin 04.07.2014 

gün ve 36 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe giren Ceza Tembihnamesine ek maddelerin 

yapılması ile ilgili Zabıta Müdürlüğü’nün 07.06.2016 gün ve 11964392/1039 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 Mevcut Antakya 

Belediyesi Ceza Tembihnamesine ek olarak; 

 

……… 

 

104-İşyeri açma ve çalışma ruhsatına aykırı olarak faaliyet gösterenlere, 

105-Binalarda,atık sularını kanala bağlamayarak açığa akıtanlara, 

106-İnşaat halindeki binaların temelinde veya bodrumunda biriken suları tahliye etmeyenlere,  

107-Temel aşamasındaki inşaatlarda çevre güvenliği almayanlara,  

108- Hayvan gübrelerini biriktirenlere ve gelişigüzel yerlere atanlara, 

109-Binaların ortak kullanım alanında hayvan besleyenlere, 

110-Araç trafiğine kapalı alanlara araçla giren ve park edenlere, 

111-Yaya geçidi ve kaldırımlara araç park edenlere, 

112-Atık yağların çevreye zarar verecek şekilde sokağa, caddeye, dere yataklarına, park ve 

bahçelere, lavabolara vb. yerlere dökenlere, 

113-İçinde ikamet edilen yerlerde her türlü gıda maddesi hazırlayan, satan ve saklayanlara,  



114- Gıda maddelerinin imal ve muhafaza edildiği yerlerde yatıp, kalkanlara, 

115-İşçilere yeteri kadar yatıp kalkma yerleri, elbise dolabı, ecza dolabı, wc, lavabo, duş yeri 

bulundurmayanlara, 

  116-Gıda maddeleri imal eden depolanan ve satılan yerlerde sinek, hamamböceği, fare, örümcek 

vb. haşerat bulunan ve bakanlık onaylı firmalarca her ay periyodik olarak ilaçlama yapmayanlara, 

117-Gıdanın muhafaza edildiği yerlerde ayrı ayrı kapalı kaplara koymayanlara, 

118-Fırınlarda hamur yoğurma teknelerinin kullanılmadığı zamanlarda üstünü kapalı tutmayanlara, 

119-İçinde her türlü gıda maddesi ihtiva eden plastik kapları ve pet şişeleri, doğrudan güneş ışığına 

ve yüksek sıcaklığa maruz kalacak şekilde muhafaza edenlere. 

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

sonra bu kabahatleri işleyenlere; 5326 sayılı Kanunun 32. maddesi uyarınca 2016 yılı itibariyle 

219,00-TL para cezası verilmesi ve Vergi Usul Kanununun Yeniden Değerlendirme Oranlarında 

cezanın arttırılması halinde arttırılan miktarlar üzerinden uygulanması ile ilgili meclisçe yapılan 

müzakerelerden sonra; 

 Belediye Meclisi mevcudunun oybirliğiyle kabul edildi. 
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