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Sıra 
No 
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Ceza Miktarı 
(TL) 

1 Toptancı halinde, toptan satış miktarının altında mal satılması 14/1-a 751 

2 İşyeri bulunmaksızın toptancı halinde satış yapılması 14/1-b 3.867 

3 
Toptancı halinde, işyeri dışında ya da buralardaki geçiş yollarında mal 
teşhir edilmesi, satılması, mal veya boş kap bulundurulması 

14/1-b 3.867 

4 
Toptancı halinde, çevreyi rahatsız edecek şekilde satış yapılması, alıcı 
veya tüketiciye karşı sözlü veya fiilî kötü muamelede bulunulması 

14/1-b 3.867 

5 
Toptancı halinde, atık malzemelerin belirlenen şekilde veya alanlarda 
toplanmaması ya da işyerinin temiz tutulmaması 

14/1-b 3.867 

6 
Komisyon tavan oranı üzerinde veya fiilen aracılık hizmeti verilmeksizin 
komisyon ücreti alınması 

14/1-c 15.529 

7 
Komisyoncunun, teslim aldığı malları cinslerine, doğal özelliklerine, 
standartlarına, gıda güvenilirliğine ve kalitesine ilişkin şartlara göre 
özenle korumaması ve mal sahibine gerekli bilgileri vermemesi 

14/1-c 15.529 

8 
Komisyoncunun, mal bedelini satış tarihinden itibaren on beş iş günü 
içinde üreticiye veya üretici örgütüne ödememesi 

14/1-c 15.529 

9 
Teslim alınan malların satış bedeli ile satın alınan malların alış bedelinden 
kanuni kesintiler dışında kesinti yapılması 

14/1-c 15.529 

10 
Üretici ve üretici örgütleri hariç, toptancı halinde faaliyet gösterenlerin 
kendi aralarında mal alması, satması veya devretmesi 

14/1-c 15.529 

11 
Üretici, üretici örgütleri veya tüccarların komisyonculuk faaliyetinde 
bulunması 

14/1-c 15.529 

12 
Toptancı halindeki işyerinde izin alınmaksızın değişiklik yapılması veya bu 
yerlere ilaveler yapılması 

14/1-c 15.529 

13 
Aynı kap veya ambalaj içine değişik kalitede ve/veya üzerinde yazılı olan 
miktardan az mal konulması 

14/1-c 15.529 

14 
Ölçü ve tartı aletlerinin hileli bir şekilde kullanılması ya da hileli olarak 
karışık veya standartlara aykırı mal satılması 

14/1-c 15.529 

15 
Hal Kayıt Sistemine bildirilmeyen malların taşınması veya bunların 
depolanması  

14/1-ç 15.529 

  16 
Alım satım işlemlerini düzenleyen sözleşmelerde, Bakanlıkça belirlenen 
asgarî şartlara ve bilgilere yer verilmemesi 

14/1-ç 15.529 

17 
Malın miktarının, satış değerinin, komisyon oranı veya ücretinin ya da 
kanunî kesintilerin üreticiye gerçeğe uygun olmayarak intikal ettirilmesi 

14/1-d 23.314 

18 
Toptancı halinde oluşan mal atıklarının ayıklanarak hal içinde ya da 
dışında toptan veya perakende satılması 

14/1-d 23.314 

 

 



19 
Mallara ilişkin künyenin malların üzerinde veya kap ya da ambalajlarının 
herkes tarafından kolaylıkla görülebilecek bir yerinde bulundurulmaması 

14/1-e 38.876 

20 

Mallara ilişkin künyede ya da malın kalitesine, standardına veya gıda 
güvenilirliğine ilişkin belgelerde bilerek değişiklik yapılması, bunların tahrif 
veya taklit edilmesi ya da bunlarda üçüncü şahısları yanıltıcı ifadelere yer 
verilmesi 

14/1-e 38.876 

21 
Serbest rekabeti engellemek amacıyla, meslek mensuplarının kendi 
aralarında veya üreticilerle ticarî anlaşmalar yapması, uyumlu eylemde 
bulunması ve hâkim durumu kötüye kullanması 

14/1-f 77.757 

22 

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 

14/1-f 77.757 

23 
Gerçeğe aykırı analiz raporu düzenlenmesi veya bu raporun 
düzenlenmesinin sağlanması 

14/1-f 77.757 

 
Not: İdarî para cezalarının verilmesini gerektiren fiillerin bir takvim yılı içinde tekrarı hâlinde, idarî para cezaları her     

tekrar için iki katı olarak uygulanır. 


