
Not: 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 6 ncı maddesinin (d) bendi kapsamında 

birden fazla aykırılık oluşması hk 

 

T.C. 

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI 

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü 

 

Sayı   : E-14399437-622.02-5870652      14/03/2023 

Konu :Görüş (2559 PVSK 6/d Fıkrasına Birden Fazla  Aykırılık hk.) 

 

 

DAĞITIM YERLERİNE 

 

İlgi : a) … tarihli ve … sayılı yazınız. 

 b) … tarihli ve … sayılı yazımız. 

 c) … tarihli ve … sayılı yazınız. 

 

 İlgi (c)’de kayıtlı yazınızda; ilgi (a) sayılı yazınıza istinaden, ilgi (b) sayılı yazımızla 

konuyla ilgili tarafınıza ulaşan örnek görüşümüzde kolluk kuvvetlerinin tuttuğu tutanakta 

umuma açık işyerinde 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 6/a, 6/b, 6/c, 6/d 

fıkralarıyla ilgili aynı tutanakta bu 4 fıkraya da aykırılık varsa her biriyle ilgili ayrı ayrı idari 

para cezası verilmesi gerektiğinin anlaşıldığı, fakat görüşüne ihtiyaç duyduğunuz asıl konunun 

6/d mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilmekle ilgili olan fıkra olduğu, kollukça yapılan 

umuma açık iş yeri denetiminde içkili lokanta faaliyet konulu işyerinin denetiminde tutulan 

tutanakta 6/d mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletildiği 4 farklı hususla belirtilen iş yeriyle 

ilgili; 

 1) İşletmenin, mesul müdürünün işinin başında olmadığı,  

 2) İşletmenin, içkili lokanta işyeri açma ve çalışma faaliyet konulu ruhsatı olmasına 

rağmen konsomatris çalıştırdığı,   

 3) İşletmenin, çalışanlarının adli sicil ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair yetkili 

idareye bildirimini yapmadığı,  

 4) İşletmenin canlı müzik izin belgesi olmadan canlı müzik icra ettiği, 

 Şeklindeki tespitlerin Başkanlığınıza ulaştığı belirtilmiş olup bahse konu tutanağa 

istinaden 2559 sayılı Kanunun 6/d fıkrasına aykırı olarak işletilen işyeri ile ilgili olarak tek bir 

idari para cezası mı uygulanacağı yoksa 6/d fıkrasını ilgilendiren her bir aykırılığın ayrı 

değerlendirilerek 4 ayrı kabahatmiş gibi mi idari para cezası uygulanacağı hususunda 

Bakanlığımız görüşü talep edilmektedir. 

Bilindiği üzere, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 6 ncı maddesi 

“Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden; 

             a) Faaliyetten geçici olarak men edildiği halde süresinden önce açılan, 

             b) Açık ve kapalı bulunacağı saatlere uymayan, 

             c) Bu Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen yasaklara uymadığı tespit edilen, 

             d) Mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen, 

             İş yerlerinin işletmecilerine beşyüzmilyon Türk Lirası ile birmilyar Türk Lirası 

arasında idarî para cezası verilir. 

             Bu maddede öngörülen idarî para cezaları, belediye sınırları içinde belediye encümeni, 

belediye sınırları dışında il daimi encümeni tarafından verilir. Verilen idarî para cezalarına 

dair kararlar ilgililere 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara 

karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz 

edilebilir. İtiraz, idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz üzerine verilen 



karar kesindir. İtiraz, zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa 

sürede sonuçlandırılır. İdarî para cezaları 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. 

             Bu maddede belirtilen aynı fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan 

para cezası bir kat artırılarak uygulanır.” hükmünü, 

 8 inci maddesi “Polisçe kat’i delil elde edilmesi halinde; 

            A) Kumar oynanan umumî ve umuma açık yerler ile her çeşit özel ve resmi kurum ve 

kuruluşlara ait lokaller, 

             B) Mevzuata aykırı bir şekilde uyuşturucu madde imal edilen, satılan, kullanılan, 

bulundurulan yerler, 

             C) Mevzuata aykırı faaliyet gösteren genelevler, birleşme yerleri ve fuhuş yapılan evler 

ve yerler, 

             D) Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Anayasal düzenine, genel 

güvenliğe ve genel ahlâka zararı dokunacak oyun oynatılan, temsil verilen, film veya video bant 

gösterilen yerler ile internet üzerinden yapılan yayınlara izin verilen yerler, 

             E) Derneklere, sendikalara, loca ve kulüplere, kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşları ile benzeri kurum ve kuruluşlara ait ve yalnız üyelerinin yararlanması için açılan 

lokallerden, birden fazla denetim sonunda ve yazılı ihtara rağmen, iç yönetmeliğine aykırı 

faaliyet göstererek umuma açık yer durumuna geldiği tespit edilenler, 

             F) Her türlü denize elverişli araçlarla günübirlik tur düzenleyen veya her türlü mal ve 

hizmet satanlardan, müşteriye faaliyetlerini duyururken veya müşteri kabul ederken çevreyi 

veya müşteriyi rahatsız edecek yöntemler kullananlar, 

             Mahallin en büyük mülkî amiri tarafından otuz günü geçmemek üzere geçici süreyle 

faaliyetten men edilir. 

             Bu maddede yazılı fiiller sebebiyle bir yıl içinde üç defa faaliyetten men edilen 

işyerlerinde, bu fiiller tekrar işlendiği takdirde, işyeri açma ve çalışma ruhsatları, mahallin en 

büyük mülkî amirinin bildirimi üzerine, belediye veya il özel idaresi tarafından beş iş günü 

içinde iptal edilir.” hükmünü, 

 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (a) bendi 

“Yetkili idare: Belediye sınırları ve mücavir alanlar dışı ile kanunlarda münhasıran il özel 

idaresine yetki verilen hususlarda il özel idaresini, büyükşehir belediyesi sınırları içinde 

büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu konularda büyükşehir belediyesini, bunların dışında 

kalan hususlarda büyükşehir ilçe belediyesini, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde 

belediyeyi, organize sanayi bölgesi sınırları içinde organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğini, 

endüstri bölgesi sınırları içinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını ve teknoloji geliştirme bölgesi 

yönetici şirketi ile bölgede yer alan AR-GE ve tasarım faaliyetinde bulunan firmalar için Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı il müdürlüklerini,” ve (t) bendi “İş yeri: Ticari, sınai, zirai veya mesleki 

bir faaliyetin ya da girişimin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan, kara ya da 

su üzerindeki açık veya kapalı alanda bulunan sabit ya da mobil yerleri,” hükmünü, 

6 ncı maddesinin birinci fıkrası “Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma 

ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz. İşyerlerine bu Yönetmelikte 

belirtilen yetkili idareler dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili meslek kuruluşları 

tarafından özel mevzuatına göre verilen izinler ile tescil ve benzeri işlemler bu Yönetmelik 

hükümlerine göre ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kaldırmaz. İşyeri açma ve çalışma 

ruhsatı alınmadan açılan işyerleri yetkili idareler tarafından kapatılır.” ve üçüncü fıkrası 

“İşyeri açmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, işyerlerini bu Yönetmeliğe uygun olarak tanzim 

ettikten sonra Örnek 1 ve 2’de yer alan durumlarına uygun formu doldurarak yetkili idareye 

başvurur.” hükmünü, 

Ek 3 üncü maddesi “13 üncü maddenin birinci fıkrası ve 23 üncü maddenin beşinci 

fıkrası uyarınca yapılacak ilk denetimden sonra yetkili idarelerce yapılacak denetimlerde, 



işletmecinin kusurlu fiili sebebiyle iş yerinde oluşmuş, mer’i mevzuata aykırılıkların ve 

noksanlıkların tespiti halinde, bu aykırılıkların ve noksanlıkların giderilmesi için işletmeciye 

bir defaya mahsus onbeş günlük süre verilir. Verilen süre içinde tespit edilen aykırılıkların ve 

noksanlıkların giderilmemesi halinde 1608 sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince 

işletmeciye idari para cezası verilir. Ayrıca gayrisıhhî müesseselerde aykırılık ve noksanlıklar 

giderilinceye kadar, sıhhi müesseselerde ise yetkili idarenin öngördüğü ve onbeş günden fazla 

olmayan bir süre kadar faaliyetin menine karar verilir. Aykırılıkların ve noksanlıkların 

giderildiğinin tespiti halinde iş yeri hakkında verilmiş olan men kararı derhal kaldırılır. 

Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri bakımından 2559 sayılı Kanunun 6 ncı ve 8 inci madde 

hükümleri saklıdır.” hükmünü amirdir.  

Yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri kapsamında, 2559 sayılı Kanunun 8 inci 

maddesinde öngörülen yaptırımlar saklı kalmak üzere, mevzuat hükümlerine aykırı işletilen 

umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için yapılan denetimler sonucu tespit edilen mevzuata 

aykırı hususlarda aynı fiiller için belediyeye gönderilen her bir rapor için encümen kararı ile 

ayrı ayrı idari para cezası verilmesi gerektiği; 2559 sayılı Kanun’un 6 ncı maddesinin birinci 

fıkrasında yer alan bentlerde sayılan her bir hususun mezkûr maddenin üçüncü fıkrası uyarınca 

birer fiil olarak değerlendirileceği, bu bakımdan 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin 

“mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen iş yeri” kapsamında kolluk tarafından yapılan 

denetim sonucu tanzim edilen aynı raporda yer alan mevzuata aykırı hususların tamamının tek 

bir fiil olarak değerlendirilerek tek yaptırım uygulanması ve aynı fiilin bir yıl içinde tekrarının 

tespiti halinde her bir tekrar için kesinleşmiş en son uygulanan para cezasının bir kat artırılarak 

uygulanması gerektiği değerlendirilmektedir.  

Bilgilerini rica ederim. 
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Genel Müdür 

 


