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İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte
Değişiklik

oDALARA 2o21l54 sAYıLı GENELGE
16 Nisan 2O21 tarihIi ve 3B35 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 17 Nisan 2021 tarihli ve
31457 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe gıren Yönetmelik ile lşyeri Açma ve
Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılmış olup Yönetmeliğin tam metni ekte
yer almaktadır.
Öte yandan söz konusu Yönetmelikte;

addesinde: Karayolu kenarında açılacak işyerleri
için karayolu trafik güvenliğinin sağlanmış olması şartına, "Geçiş yolu izin belgesinin alınmış
ol ması" şartı eklenmiştir.
1_

2mesi ve lşyerinin Nakli maddesınde: lşyeri devirlerinde, devredilecek
iş yerinin fiziki durumu ile ruhsat dosyasındaki bilgi ve belgelerden yalnızca işletmecinin kusuru
sebebiyle oluşmuş mevzuata aykınlıkların giderilmesi zorunlu hale getirilmiş, böylelikle
işietmecinin kusuru bulunmayan hallerin, iş yerlerinin devrine engel teşkil etmesi önlenmiş,
ayrıca aykınlıklann ve noksanlıklann giderilmesi için bu bağlamda tanınan altı aylık sürede
kaldırılmıştır.
3_ Mesleki Eğitim veJetedilikmaddesinde; Ustalık belgesi, diploma ya da kurs bitirme
belgelerinin iş yeri açacak kişilerde veya buralarda çalışacak kişilerin tamamında aranması yerine

yerindeki her bir meslek dalında çalıştırdıkları en az birer çalışanda buIunmasının yeterli olduğu
düzenlenmiştir.
iş

4- t lmrıma

.Açık İsirahat ve Eğlence Yerlerinin

AçJması maddesiıde: Gazino, pavyon,

meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taveTna ve benzeri içkili yerler kapsamında açıkta alkollü
içki satışı ve 5unumu yapılan işyerleri ile nargilelik tütÜn mamulü sunumu yapılan işyerlerine,
önce kesinleşmemiş ruhsat verileceği, söz konusu işyerlerinin "Açık alkollü içki satış belgesi" ile
"Nargilelik tütün mamulü sunum belgesini" bir aylık süre içinde yetkili idareye ibraz ederek
ruhsatlarını kesin ruhsata dönüştereceği, süresi içinde bu belgeleri ibraz edemeyen işyerlerinin
geçici ruhsatlarının iptal edileceği düzenlenmiştir.
Bilgilerinizi ve esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
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Çalrştİa Ruhsatlanna jlişkin Yönetmelikte Deği§iklik
Yapılmasına Dair Yöııetmelik"in yüriirlüğt konulmasına, 1593 sayılı Umumi llıl2ıssıhha

Ekli ',işyeri Açma ve

Kanunu, 1608 sayıll Umuru Belediyeye Müteallik Ahkarn! Cezaiye Hakkında 16 Nisan l340
Tarih ve 486 Numaülr Kanunun Bazr Maddelerini Muaddil Kanun, 2559 sayıll PoIis Vazife vc
salahi}Eı Kanunu, 3572 sayılı işyeri Açma ve Çahşına Ruhsatlaüna Dair Kaıun Hükniinde

Kaıamamenin Değiştirileİok Kabulüle Dair Kanun,4562 sayılı organizc Sanayi Bölgeleri
Kanunu, 5216 sa}ılı 8üyükşeht Belediyesı Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdıresi Kanunu ilc
5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri gereğince kıırar verilmiştir.

]6 Nisan 202l

ERDoĞAN
CUMHURBAŞKANl

R€cep

Tayyip

işvııri ıçıı,l vı çALİŞMA RUHsATLırrıa iı-işriı töNf,TNltLiKl,E
DEĞişiKLiK yApILMAsINA DAiR yöNETNıELiK

NIADDE l- 14/7/2005 taıihli ve 2005/9207 saylı Bakanlar Kurulu Karaıı ile yüıürlüğe
konulan işycri Açma ve Çal§ma Ruhsatlanna ilişkin Yönetmğlıgın 4 üncü msddçsinin biriıci

fıkasının {a), (c), (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde dcğiştiriImiş ve ayrı fikaya

(u)

bendinden sonn gelnrek tizerc aşağıdaki bentier 9klenmiştir,
"a) Yetkili idare: Belcdiye sınırlan ve mücavir alanlar dışı ile kanunlarda münhasııan il
özel idaresine yetki verileı hususlarda il özei idarcsini, büyiikşehir belediycsi şlnıIlan içindğ
büvükşelıiı be|edivesiniıı yctki|i olduğu konu]arda büıükşehir belediyesini. bunların dı§ııda
kalan hususlarda biiyükşehir ilçe belediyesini, belediye sınırlan ve müçavir alanlaı içinde
bclediyeyi, organize saıayi bölgesi sınırlan içinde organize sanayi bölgesi tüzol kişiliğini,
endü§tri böıgesi sınırlan içinde §anayi ve

Tekıoloji Bakanllğnı ve teknoloji geliştirme böıg€§i

yönetici şi*etiile bölgede yer alan AR-GE vetasarım faaliyctinde bulunan fıımalar için Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı il müdiirliiklerini,"

"c) Birinci sınıf gayrisıhhi müeşsese: Koıudaldan ve iıısan ikametine müsus diğer
yerlerden mutlaka uzak bulundurulmalan gereken müesseşeleri,
d) iJ<inci sınıf ga},risıhhi müesse§e: Konutlaldan ve insan ikametine müsus diğer

yerlerden mutlaka uzak bulundurufuıalan gerekmeyçn, buıunta birlikte müessesenin

faaliyetinin gerektirdiği dururnlarda izin verilmeden öncç civannda ikamet edenlerin çsenlik vc
istirahati husuşurıda konümu, tesisatı ve vaziy€ti itibanyla
oluşması içiı inceleme yapülmasl gerekli müess€seleıi,

biı zaraı vermeyeceğiıe

kanaat

e) Üçiincü sınıf garı:islhhi müessese: Konutların ve insan ikametine mahsu§ diğer
yeılerin yauında açıtabilmesi için sıhhi nezarete tabi futulması yeterli olan lıüesseseleri,"
bötgesi: Ülke ekonomisini uluslararası r€kabet edğbilir bir yapıya
traısferini sağlamak, tiretim ve istihdamı artırmak, yabançl scrmaye
teknoloji
ka,vuşturmak,
ve
özellikle iiıetim maliycttefi açısından büyük ölçekli yatıımlar için
girişini hızlandırmak
uygun sanayi alanı oluşturmek üzele 9/l/2002 tarihli ve 4737 sayıh Endüstri Bölgeleri Kanunu

'\ı) Endüstri

gereğince kurutacak üretim bölgelerini,
y) Teknoloji geliştiıme bölgesi: Yükseldileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere
yönelik firmalann, belirli bir üniversite veya yüksek tekıoloji enstitü§ü ya da AR-GE melkez
veya enstitüsünün olanak]anndan yafaılanaıak teknoloji veya yazılım ürettikleıi/geliştirdikleri,

teknolojik bir buIuşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştiirmek için faaiiyet

gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkmmasına katkıda bulunduklan, 2616/200l taİihli ve 469l
sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu gereğince a},nı üniversite, yüksek teknolQji
enstitiisü ya da AR-GE melkez voya enstitiisü alanı içinde veya yakınııda kurulau; akademik,
ekonomik ve sosyal yaprnın bütiiııleştiği siteyi veya bu özrllikleıe sahip teknopalh,"

(g) bendiıe
A}T tt Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fikasının
yolu izin
geçiş
gelmek
üZere
"ve
sonra
ibaresinden
gıivenliğinin
sağlanmış"
"karayolu kafik
belgesinin alınmış" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2-

I.\DDE 3- Aynı Yönctıneliğin 8 inci nıaddesinin birinci fıkası aşağıdaki şckildc
dtğiştirilmiştir.

"Rüsatta beliıtilcı faaliyct konusu, faaIiyet alanı ve adresin değişmcmesi kaydıyla iş
yerinin devıedilmesi halinde, devıalan kişinin baş\.urusu üzerine dosyadaki bilgi ve belgcier
esas alınmak suetiylc yeni iş]etmççi ad]na tekrar ruhsat düzenleniı, A!ıcak devredilmek istenen
lıziki durumu ve luhsat dosyasındaki bilgive belgelerin işletıııeciııin kusuru sebebiyle
faauyet konusuyla ilgili bu Yönetmelik kapsamında karşılanmasl gcrekcn mevzuat
hükiimleıine aykın olması halinde, söz konusu ayknlıklar ve noksanlıklar giderilmeden yeni
iş yerinin

işietmgci adına ruh§at düzenlenemez."

MA_DDE 4- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin yedinci fikası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

"Orgaıize sanayi bölgeleıindç ve endüstri bölgelerinde iııceleıne kurulu oluşfuruinuz,
Tesisin özelliğine göre ilave olarak bırakılacak sğık koruma bandı; oıganize sanayi
bölgesiıde orgaıize sanayi bölgesi yönetim kuıulu karan, endüstri bölgeleıinde ise Sanayi ve
Teknoloji Bakanlüğnn izıi ile tespit edilir."

lr-{DDE

5-

Aynı Yönetmeliğn

32 nÇi madd§Şine a§ağıdaki

fıkra eklenmiştir.

"Gazino, pavyon, meyhane, bar, birahaıe, içkili lokaıta, tavema vc bcnzeri içkili yerleı
kapsamında açılda alkollü içki sahşı ve sunumu yapılan iş yerled il€ nargilelik tiitiin
mamuliiniin sunumu yapılan iş yerlerine kesinleşmemiş ruhsat diizenlenir. Kesinleşmemiş
ruhsat diizenlerıen bü yerler bir aylık süre içinde açık atkollü içkiterin §ahşuun ve sunüıTıuıun

yapllabilmesi için geıekli olan, açlk alkoilü içki satış belgesi ile nargilelik tiitiirı mamulünün
sunıımu suretiyle satışınn yapllabilmesi için gerekli olan, nargilelik tiitiiı mamulü sunum
uygunlü beıge§ini yetkili idaıeye ibraz edelek ruhsatlannı kesinleştirir, Bu maddedeki
belgeleıi süresi içinde ibraz edilmeyerı iş yerleıi, işyçri açma ve çalışma ruhsatlan iptal edilerek

yetkili idareler tarafından kapattlu."

MADDE 6- A}TIı Yönetmeliğin ek 2 nçi maddesinin biıinci fılaasında yeı

alan

"açılacak iş yerlerinde" ibaıe§i "iş yeri açllabilrnesi için" şeklinde, "çahştfdıklannn" ibaresi
"çallştıIdlklan en az biter
şeklinde değiştirilm\ ve ikinci fikası yürürlükten
çalışanının"

kaldınlmıştır.

MADDE 7- A}Ttı Yönetıneliğin ek 3 üncü maddesinin birinci fık-ra§ma "l3 üncü
maddenin biıinçi i*rasi' ibarcsinden soııa gelmtk iizeIe ", 2l iıci maddenin ikjnci fıkıası"
ibaresi eklenmiştir,

MADDE 8- Aynı Yönetrlleliğin eki {EK-t)'dc ycı alan "SlHHi MÜıES§ESELER lÇIN
SINIFLARINA VE ÖZELLIKLERİNç GÖRE ARANACAK NiTELiKLDR" Llısmrnın "HTiYATRo, siNEMA, DüĞüN SALONU, siRK, LUNAPARK, GöSTERİ Mü]Rx-L,Zi VE
DiĞER PARKLAR' bölümünitı

..e)

Sirkter ve lunaparklal" alt bölümünün 1 inci maddesinin

birinci cümlesi ve "1) Açü vç kapalt alaolarda bulunaıı oyuıı, cğlcıcc, su, spoı ye maçcra
parklan ile telefe.ikl§r" att bölümünün l inci maddesinin birinci cümlesi aşağıdaki şekitde
değiştirilmiş ve "f) Açık ve kapalı alaıiaıda bulunan oyun, cğlcnce, su, spor ve ınacera parkJan
ile tclefeTiklcl" ah bölümün€ 4 üncii maddesinden sonra gelmck üzere aşağıdaki 5 inci madde
eklenmiştir.

"Siıkleı ve lunaparklardaki konsırüksiyon, ekipınaıi ve makinelerin koıtrolü ve bakıııı ayda
iki dçt'adan az olmamak üzeıe düenli olarak en az bt makine vcya elcktik miüendisi ilc
birliktc en az bir makine ver? elektik teknisyeni tarafindaı yapılır."
"Parkurlar ve parklardaki konstriiksiyon, skipman ve makinelerin kontroliı ve bakımı ayda iki
defadan az olmamak üzere diizeıüi olarak en az bir makine veya elektrik mülıendisi ile birlikte
en az bir makine veya elcktrik teknisyeni tarafından

yapılır,"

"5- Telefeıik sisteınine ait olan alt Ye iist istasyonlar ile alt sistemleriir tanzimi, baklmı,
onanmı, kontrolü ve denetimi Kablolu Taşma Tesisaı Yönetmeliği hükümleri kapsamında
yerine getiri]ir."

MADDE 9- Aynı Yönetııeliğn eki (EK-2)'de yer atan "GAYRiSlfIHi

MüEsSESELER LİsTESi" krsrnınıı "C) üÇüNcü SINIF oAYRiSıHüIı MüEssESELER"

sANAYii' başlülı att böliimünün (1.2) maddesinin
ayı maddeye aşağldaki alt madde eklenmiştir.

başhklt bölümiınün "!- ENEzuİ
madde§ine aşağldaki cümle ve

(1.2,1) alt

"Ancak araç şa' istasyonu ile istasyonun kurulacağı iş yeıinin işletmecisinin farklı kişiler
olması halinde araç şarj istasyonuna miistakil ruhsat düzçılenir."

"1.2.2- Tamamı

ayıı yetkili idare sınırlan içinde olmak kayd]yla, müstakil

olaIak

kurırlan araç şarj istasyonu adresinden başka yerteıde bulunan ve istasyon tarafindan uzaktan

veya yerinde yönetilebilen ve yetkili idarenin uygun göreceği yerlerde bulunan arıç

şarj

jçin
iiniteleri, aıaç şarj istasyonu için düzenlenen ruhsatta belirtilerek istasyon v€ tiim ünitğler
tek ruh§at

diızenlanit."

MADDE t0MADDE

Bu Yönetmelik yaymı tarihiıde yiirfulüğe girer,

11- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhulbaşkaııı yiiJütiir

