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DAĞITIM YERLERİNE 

 

İlgi :  … tarihli ve … sayılı yazınız. 

      

İlgi yazınız ile 2872 sayılı Çevre Kanununa muhalefet nedeniyle üç defa idari para 

cezası uygulanan ve mevzuata aykırılıkta ısrar eden iş yerinin ruhsatının iptal edilip 

edilemeyeceği hakkında tereddüde düşüldüğünden Bakanlığımız görüşü talep edilmiştir.  

Bilindiği üzere, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 13 üncü maddesi “… 

Belediye sınırları içinde oturan, bulunan veya ilişiği olan her şahıs, belediyenin 

kanunlara dayanan kararlarına, emirlerine ve duyurularına uymakla ve belediye vergi, resim, 

harç, katkı ve katılma paylarını ödemekle yükümlüdür.” hükmünü, 

15 inci maddesi “Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: 

… 

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye 

yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. 

…” hükmünü, 

2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 14 üncü maddesi “Kişilerin huzur ve sükununu, beden 

ve ruh sağlığını bozacak şekilde ilgili yönetmeliklerle belirlenen standartlar üzerinde gürültü 

ve titreşim oluşturulması yasaktır. 

…” hükmünü, 

15 inci maddesi “Bu Kanun ve bu Kanun uyarınca yayımlanan yönetmeliklere aykırı 

davrananlara söz konusu aykırı faaliyeti düzeltmek üzere Bakanlıkça ya da 12 nci maddenin 

birinci fıkrası uyarınca denetim yetkisinin devredildiği kurum ve merciler tarafından bir defaya 

mahsus olmak üzere esasları yönetmelikle belirlenen ve bir yılı aşmamak üzere süre verilebilir.  

Faaliyet; süre verilmemesi halinde derhal, süre verilmesi durumunda, bu süre sonunda 

aykırılık düzeltilmez ise Bakanlıkça ya da 12 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca denetim 

yetkisinin devredildiği kurum ve merciler tarafından kısmen veya tamamen, süreli veya süresiz 

olarak durdurulur. Çevre ve insan sağlığı yönünden tehlike yaratan faaliyetler süre 

verilmeksizin durdurulur. 

Çevresel Etki Değerlendirmesi incelemesi yapılmaksızın başlanan faaliyetler 

Bakanlıkça, proje tanıtım dosyası hazırlanmaksızın başlanan faaliyetler ise mahallin en büyük 

mülkî amiri tarafından süre verilmeksizin durdurulur. 

Süre verilmesi ve faaliyetin durdurulması, bu Kanunda öngörülen cezaların 

uygulanmasına engel teşkil etmez.” hükmünü, 

20 nci maddesi “… 

h) Bu Kanunun 14 üncü maddesine göre çıkarılan yönetmelikle belirlenen önlemleri 

almayan veya standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olanlara, konutlar için 400 

Türk Lirası (1.461 TL), ulaşım araçları için 1.200 Türk Lirası (4.412 TL), işyerleri ve atölyeler 

için 4.000 Türk Lirası (14.740 TL), fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsü için 12.000 Türk Lirası 

(44.245 TL) idarî para cezası verilir.” hükmünü, 
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23 üncü maddesi “Bu Kanunda belirtilen idarî para cezaları, bu cezaların verilmesini 

gerektiren fiillerin işlenmesinden itibaren üç yıl içinde birinci tekrarında bir kat, ikinci ve 

müteakip tekrarında iki kat artırılarak verilir.” hükmünü, 

24 üncü maddesi “Bu Kanunda öngörülen idarî yaptırım kararlarını verme yetkisi 

Bakanlığa aittir. 

Bu yetki, 12 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca denetim yetkisinin devredildiği kurum 

ve merciler tarafından da kullanılır. 

             Bu Kanunda öngörülen idarî yaptırım kararları Bakanlık merkez teşkilâtında genel 

müdürler, taşra teşkilâtında çevre ve şehircilik il müdürlerince verilir. 

…” hükmünü, 

27 nci maddesi “Bu Kanunda yazılı fiiller hakkında verilecek idari nitelikteki cezalar, 

bu fiiller için diğer kanunlarda yazılı cezaların uygulanmasına engel olmaz.” hükmünü, 

 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 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) (Ek: 28/12/2006-5571/1 md.) 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. 
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             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 Yönetmeliği’nin 1 inci maddesi “Bu Yönetmeliğin amacı, işyeri 

açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesinde uygulanacak esas ve usulleri düzenlemektir.” 

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, 

13 üncü maddesi “İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri, yetkili idareler 

tarafından ruhsatın verildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde kontrol edilir. İşyerinin bu 

süre içinde kontrol edilmemesi halinde ruhsat kesinleşir. Kontrol görevini yerine getirmeyen 

yetkili idare görevlileri hakkında kanunî işlem yapılır. 

İşyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesinden sonra yapılacak denetimlerde 

mevzuata uygun olmayan unsurların ve noksanlıkların tespiti halinde, işyerine bu noksanlık ve 

hatalarını gidermesi için bir defaya mahsus olmak üzere onbeş günlük süre verilir. 

Verilen süre içinde tespit edilen noksanlık ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, ruhsat 

iptal edilerek işyeri kapatılır. Ayrıca ilgililerin yalan, yanlış ve yanıltıcı beyanı varsa 

haklarında kanunî işlem yapılır.” hükmünü, 

38 inci maddesi “Lokantalara, içkili yerlere ve meskûn mahal dışında bulunan çay 

bahçelerine, halkın huzur ve sükûnu ile kamu istirahatı açısından sakınca bulunmaması 

kaydıyla yapılacak ölçüm ve kontrolü müteakip, yetkili idarelerin en üst amiri veya 

görevlendireceği kişinin kararıyla canlı müzik izni verilir. Canlı müzik izni ruhsata işlenmez. 

Ancak görevliler sorduğu zaman gösterilebilecek şekilde işyerinde bulundurulur. 

Canlı müzik izni verilen yerlerde, belirlenen saatler dışında ve ilgili mevzuatta belirtilen 

ses seviyelerinin üstünde halkın huzur ve sükûnunu bozacak şekilde yayın yapılması durumunda 

izin iptal edilir. Bu hususlar, canlı müzik izni verilirken işletme sorumlusuna tebliğ edilir.” 

hükmünü, 

39 uncu maddesi “2559 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde sayılan hususların tespiti 

halinde belirtilen işyerleri otuz günü geçmemek üzere geçici süreyle; bu işyerlerinin mevzuat 

hükümlerine aykırı olarak ruhsatsız işletildiğinin tespiti halinde ise süresiz olarak ya da ruhsat 

alıncaya kadar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından faaliyetten men edilir. 

Faaliyetten men’e ilişkin onay uygulanmak üzere yetkili idareye bildirilir. Yetkili idare en geç 

üç işgünü içinde faaliyetten men’e ilişkin kararı işyerini mühürlemek suretiyle uygulayarak 

buna ilişkin tutanağın bir suretini ilgili mülki makama gönderir. Yetkili idare, işyerinin 

faaliyetten men’ine ilişkin kararı süresinde uygulamazsa, sorumluluğu yetkili idareye ait olmak 

üzere kapatma kararı kolluk güçleri tarafından re’sen uygulanır ve yetkili idareye bilgi verilir. 

…” hükmünü, 

42 nci maddesi “2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 8 inci maddesinde 

belirtilen fiiller sebebiyle bir yıl içinde üç defa faaliyetten men edilen işyerlerinde, bu fiiller 

tekrar işlendiği takdirde, işyeri açma ve çalışma ruhsatı mahallin en büyük mülkî idare 

amirinin bildirimi üzerine yetkili idareler tarafından beş işgünü içinde iptal edilir. 

…” hükmünü, 
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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, Çevre Kanunu ve bu Kanun 

uyarınca çıkarılan Yönetmelikte gösterilen standartlardan daha yüksek gürültü düzeyinde canlı 

müzik yayını yapıldığı için aynı yıl içinde üç defa idari para cezası uygulanan iş yerine eylemin 

tekrarı halinde mezkûr Kanun’un 20 nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanması, aynı 

zamanda bu iş yerinin cezaya esas gürültüye neden canlı müzik faaliyetinin kısmen veya 

tamamen, süreli veya süresiz olarak durdurulması gerektiği, bahse konu canlı müzik faaliyetinin 

belirlenen saatlerde ve ilgili mevzuatta belirtilen ses seviyeleri aşarak aynı zamanda halkın 

huzur ve sükûnunu bozacak şekilde yapıldığının tespiti halinde canlı müzik izninin iptal 

edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. 

Öte yandan, mevzuatta gösterilen limitlerin üzerinde gürültü yaparak canlı müzik icra 

edilen iş yerinin gerek ilgili Kanunlar gerekse İşyeri Açma ve Çalışma Mevzuatı uyarınca işyeri 

ruhsatının iptal edilmesinin mümkün olmadığı, ancak 2872 sayılı Kanun uyarınca idari yaptırım 

uygulanan yerde aynı zamanda 2559/6 sayılı madde hükmüne göre idari yaptırım 

uygulanmasında ve belediyenin öngördüğü ve onbeş günden fazla olmayan bir süre kadar 

faaliyetin menine karar verilmesinde bir sakınca bulunmayacağı değerlendirilmektedir.  

Bilgilerinize rica ederim.  

 

 

 

   

   Bakan a. 

                 Genel Müdür 
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