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İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 

 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesinde 

uygulanacak esas ve usulleri düzenlemektir. 

 

Kapsam 

Madde 2- Bu Yönetmelik, sıhhi ve gayrisıhhi işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence 

yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesine dair iş ve işlemleri kapsar. 

 

Dayanak 

Madde 3- Bu Yönetmelik, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 4/7/1934 

tarihli 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma ve 

Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 

12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı 

Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 3/7/2005 tarihli 

ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden; 

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

idaresine yetki verilen hususlarda il özel idaresini; büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanlar 

içinde büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu konularda büyükşehir belediyesini, bunların dışında kalan 

hususlarda büyükşehir ilçe veya ilk kademe belediyesini; belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde 

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

b) Gayrisıhhi müessese: Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, 

ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların 

kirlenmesine sebep olabilecek müesseseleri, 

c) (Değişik: 2007/11882 - 19.3.2007 / m.1) Birinci sınıf gayrisıhhi müessese: Meskenlerden 

mutlaka uzak bulundurulmaları gereken işyerlerini,  

d) (Değişik: 2007/11882 - 19.3.2007 / m.1) İkinci sınıf gayrisıhhi müessese: Meskenlerden 

mutlaka uzaklaştırılması gerekmemekle beraber izin verilmeden önce civarında ikamet edenlerin sıhhat 

ve istirahatleri üzerine gerek tesisatları ve gerekse vaziyetleri itibarıyla bir zarar vermeyeceğine kanaat 

oluşması için inceleme yapılması gereken işyerlerini,  

e) (Değişik: 2007/11882 - 19.3.2007 / m.1) Üçüncü sınıf gayrisıhhi müessese: Meskenlerin 

yanında açılabilmekle beraber yalnız sıhhi nezarete tabi tutulması gereken işyerlerini,  

f) Sıhhi müessese: Gayrisıhhi müesseseler dışında kalan her türlü işyerini, 

g) Umuma açık istirahat ve eğlence yeri: Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, 

dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; 

gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, 

kahvehane ve kıraathaneler; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet 
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artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon 

oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; (Değişik ibare: 2007/11882 - 19.3.2007 / m.1) 

"internet salonları", lunaparklar, sirkler ve benzeri yerleri, 

h) İçkili yer bölgesi: Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi, bu sınırlar 

dışında il genel meclisi tarafından valilik veya kaymakamlığın görüşü alınarak tespit edilen ve içerisinde 

şarap ve bira dahil her türlü alkollü içeceğin verilebileceği işyerlerinin açılabileceği bölgeyi, 

ı) Doğal kaynaklar: Hava, su, toprak ve doğada bulunan cansız varlıkları, 

j) Çevre sağlığı: İnsan sağlığının çevredeki fiziki, kimyevi, biyolojik, sosyal ve psikososyal 

faktörlerle tespit edilen yaşam kalitesini, 

k) (Değişik: 2007/11882 - 19.3.2007 / m.1) İnceleme kurulu: Birinci sınıf gayrisıhhi müesseseler 

için yer seçimi ve tesis kurma, deneme veya açılma izni amacıyla inceleme yapan kurulu,  

l) Yer seçimi ve tesis kurma izni: Birinci sınıf gayrisıhhi müesseselerde tesisin yapılmasından 

önce söz konusu yerde kurulup kurulamayacağı konusunda ve kurulacak yer, proje ve belgelerin uygun 

görülmesi durumunda müessesenin kurulması için yetkili idarece verilen izni, 

m) Deneme izni: Gayrisıhhi müesseselerde onaylı projelerine göre yapılan müessesenin, 

planlanan şekilde çalışıp çalışmadığının ve doğal kaynakların kirlenmesini önlemek için alınan tedbirlerin 

yeterli olup olmadığının tespiti için yetkili idarenin izni ve denetimi altında belirli bir süre deneme 

mahiyetindeki faaliyetlere verilen geçici izni, 

n) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı: Yetkili idareler tarafından bu Yönetmelik kapsamındaki 

işyerlerinin açılıp faaliyet göstermesi için verilen izni, 

o) Mahallin en büyük mülki idare amiri: İllerde valiyi, büyükşehir belediyesi hudutları içinde 

kalanlar dahil ilçelerde kaymakamı, 

p) Kolluk: Polis ve jandarma teşkilatını, 

r) Konaklama yeri: Otel, motel, pansiyon ve kampingler gibi, asıl fonksiyonları müşterilerin 

geceleme ihtiyaçlarını sağlamak olan yerleri, 

s) Organize sanayi bölgesi: 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa 

göre kurulan özel hukuk tüzel kişisini, 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Ortak hükümler 

 

İşyerlerinde aranacak genel şartlar 

Madde 5- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri aşağıda belirtilen şartları taşımak 

zorundadır: 

a) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak mevzuatta öngörülen tedbirlerin alınmış olması, 

b) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin, tapu kütüğünde mesken 

olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans 

salonu ve benzeri eğlence ve toplantı yerleri; fırın, lokanta, pastane, süthane gibi gıda ve beslenme 

yerleri; imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi işyerlerinin açılması hususunda kat 

maliklerinin oy birliği ile karar alması, 

Tapuda iş yeri olarak görünen yerlerde, umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda 

yönetim planında aksine bir hüküm yoksa, kat maliklerinin oy çokluğu ile aldığı kararın bulunması, 

c) Özel yapı şeklini gerektiren sinema, tiyatro, düğün salonu, otel, hamam, sauna; ekmek fırını ile 

akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz istasyonu için yapı 

kullanma izin belgesinin alınmış olması, 

d) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde genel asayiş ve güvenlik yönünden yetkili kolluk 

kuvvetinin görüşünün alınmış olması, 

e) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli 

maddeler üretilen, satılan, kullanılan, depolanan yerler ile gaz dolum tesislerine mevzuatın öngördüğü 

uzaklıkta bulunması, 

f) Karayolu kenarındaki işyerleri için karayolu trafik güvenliğinin sağlanmış olması, 

g) Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri; patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddelerin üretildiği, 

satıldığı ve depolandığı işyerleri; otuz kişiden fazla çalışanın bulunduğu her türlü işyerleri, ana giriş 

kapıları dışında cadde ve sokağa doğrudan bağlantısı olmayan ve birden fazla işyerinin bir arada 

bulunduğu iş hanı, çarşı ve benzeri işyerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerinin alındığını gösteren 

itfaiye raporunun alınması, diğer işyerlerinde ise yangına karşı gerekli tedbirlerin alınmış olması, 
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h) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden meyhane, bar, kahvehane, kıraathane, elektronik 

oyun merkezi ile açıkta alkollü içki satılan işyerlerinin okul, yurt, mabet bina ve tesislerine mevzuatın 

öngördüğü uzaklıkta bulunması, 

ı) Sınai, tıbbi ve radyoaktif atık üreten işyerlerinde bu atıkların toplanması, taşınması, 

depolanması, işlenmesi ve bertarafı konusunda gerekli tedbirlerin ve izinlerin alınmış olması, 

j) Engellilerin işyerine giriş ve çıkışları için gereken kolaylaştırıcı tedbirlerin alınmış olması, 

k) Yabancı uyrukluların işyeri açması ve çalıştırması konusunda, yabancılarla ilgili mevzuat 

hükümlerine uyulması. 

Yetkili idareler, işyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesinden sonra yapacakları denetimlerde 

bu hususların yerine getirilip getirilmediğini kontrol eder. 

(Değişik 3. fıkra: 2007/11882 - 19.3.2007 / m.2) Turizm işletme belgeli tesisler, işletme 

belgesinin düzenlenmesine esas hususlarla ilgili olarak sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 

denetlenir. Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm alan ve merkezlerinde Çevresel Etki 

Değerlendirmesi olumlu kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi gerekli değildir kararı verilen ve 2634 

sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında yer alan yatırımlar için işyeri açma ve çalışma ruhsatı, yetkili 

idareler tarafından başka bir işleme gerek kalmaksızın onbeş gün içinde verilir.  

Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için bu hususlar işyeri açma ve çalışma ruhsatı 
verilmeden önce yerinde kontrol edilir. 

 
İşyeri açılması 

Madde 6- (Değişik 1. fıkra: 2007/11882 - 19.3.2007 / m.3) 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.  

İşyeri ruhsatları yetkili idarelerin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından bu 

Yönetmelikte öngörülen sürede imzalanır; ruhsat için ayrıca, meclis veya encümen tarafından bir karar 

alınmaz. Ruhsat, Örnek 5'te yer alan bilgileri içerecek şekilde düzenlenir. 

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. 

Bu Yönetmeliğe göre yapılacak her türlü ruhsat başvurusunda, müracaat sahibine başvuruyu 

kabul eden görevlinin adı, soyadı ve unvanı ile başvurunun yapıldığı tarih ve saati gösteren Örnek 6'da 

yer alan alındı belgesi verilir. Ayrıca, başvuru ve beyan formu ile ekli evrakın verilmesi sırasında 

başvuruyu kabul eden görevli tarafından yapılacak ön incelemede tespit edilen noksanlıklar, müracaat 

sahibine verilen alındı belgesinde gösterilir. Bu Yönetmelikte belirtilen ruhsatlandırmaya ilişkin süreler 

eksik belgelerin yetkili idareye verilmesi ile başlar. 

16/12/2003 tarihli ve 25318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi 

Yönetmeliği ekindeki listede yer alan işletmelerle, birinci sınıf gayrisıhhi müessese grubunda yer alan 

işletmelerin aynı olması durumunda, yetkili idareler ruhsat verirken Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) 

dosyasında yer alan belgelere göre işlem yapar. 

 

Bildirim 

Madde 7- Yetkili idareler tarafından verilen işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının örnekleri aylık 

olarak sigorta il müdürlüğüne ve ilgili ise ticaret siciline gönderilir. 

Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için düzenlenen işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının bir 

örneği en geç yedi gün içinde yetkili idare tarafından kolluğa gönderilir. 

 

İşletmecinin değişmesi ve işyerinin nakli 

Madde 8- Ruhsatta belirtilen faaliyet konusu ve adresin değişmemesi kaydıyla işyerinin 

devredilmesi halinde, devralan kişinin başvurusu üzerine dosyadaki bilgi ve belgeler esas alınmak 

suretiyle yeni işletmeci adına tekrar ruhsat düzenlenir. 

İşyerinin yeni ortak alınması veya ortaklardan birinin ayrılması durumunda yeni ruhsat 

düzenlenmez. 

İşyerinin başka bir adrese nakledilmesi halinde yeniden ruhsatlandırılması esastır. 

Mahalle, cadde, sokak ve benzeri yerlerin isim veya numaralarının değişmesi nedeniyle aynı 

işyeri için yeni ruhsat düzenlenmez. Ruhsatta yer alan bilgiler güncellenir. 
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İşyeri sahibinin ölümü halinde, yeni ruhsat düzenlenmeksizin kanuni mirasçıları adına eski 

ruhsatın intibakı yapılır. 

Ruhsatın yenilenmesi veya intibakı gereken hallerde yetkili idareye en geç üç ay içinde müracaat 

edilmesi zorunludur. Bu süre mirasçılar için altı ay olarak uygulanır. Süresi içinde müracaat 

yapılmadığının yetkili idarelerce tespiti durumunda tespit tarihinden itibaren onbeş günlük süre verilir. Bu 

süre sonunda ruhsat yenilenmediği veya intibak yaptırılmadığı hallerde ruhsat iptal edilir. 

 

Yönetmelikte yer almayan işyerleri 

Madde 9- Bu Yönetmelik kapsamına girmesine rağmen adı ve nitelikleri belirtilmeyen sıhhi bir 

işyerinin açılması halinde, benzeri işyerleri için öngörülen esaslara göre işlem yapılır. 

Gayrisıhhi müesseseler için (Ek ibare: 2007/11882 - 19.3.2007 / m.4) "sınıf tayini, tesise ait 

kapasite raporu, tesisten kaynaklanacak atıklar ve müessesenin diğer özellikleri dikkate alınarak" Sağlık 

Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliğinin görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı tarafından yeni sınıf tayini yapılır. 

 

Birden fazla faaliyet konusu bulunan işyerleri 

Madde 10- Adresi ve işleticisi aynı olan ve birden fazla faaliyet konusu bulunan işyerlerine, ana 

faaliyet dalı esas alınarak tek ruhsat düzenlenir. Tali faaliyet konuları ruhsatta ayrıca belirtilir. 

Aynı adreste bulunsa bile ana faaliyet konusu veya işletmecisi farklı olan işyerlerine ayrı ayrı 

ruhsat düzenlenir. 

İşyerlerinin depo olarak kullandıkları yerler, işyeri açma ve çalışma ruhsatında gösterilir. 

 

Ruhsatın işyerinde bulundurulması 

Madde 11- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı, işyerinde herkesin görebileceği şekilde asılır. 

 

İKİNCİ KISIM 

Sıhhi İşyerleri 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Ruhsatların Düzenlenmesi ve Kesinleşmesi 

 

Ruhsatın düzenlenmesi 

Madde 12- Sıhhi işyeri açmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, işyerlerini bu Yönetmeliğe uygun 

olarak tanzim ettikten sonra Örnek 1'de yer alan başvuru ve beyan formuyla yetkili idareye müracaat eder. 

Başvurunun Yönetmelikte öngörülen kriterlere uygun olduğunun tespiti halinde başkaca bir işleme gerek 

kalmaksızın işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenerek ilgiliye aynı gün içinde verilir. 

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılmasında bu Yönetmeliğin dördüncü 

kısmında belirtilen süreler geçerlidir. 

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı müracaatı sırasında bu Yönetmelikte belirtilen bilgi ve belgeler 

dışında başka herhangi bir belge istenemez ve başvuru formundaki beyana göre ruhsat işlemleri 

sonuçlandırılır. 

İlgilinin beyanına göre tanzim edilen ruhsat müktesep hak doğurmaz. 

 

İşyeri açma ve çalışma ruhsatının kesinleşmesi 

Madde 13- 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 kanuni 

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 kanuni işlem 

yapılır. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Aranacak Şartlar 
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Aranacak şartlar 

Madde 14- Sıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılması sırasında bu Yönetmelikte belirtilen genel 

şartların yanı sıra sınıflarına ve özelliklerine göre Ek 1'de belirtilen şartlar aranır. 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Gayrisıhhi Müesseseler 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kurullar 

 

İnceleme kurulları 

Madde 15- İl özel idarelerinde birinci sınıf gayrisıhhi müesseseleri inceleme kurulu, beş kişiden 

az olmamak üzere valinin veya görevlendireceği yetkilinin başkanlığında çevre, sağlık, hukuk, imar ve 

tarım birimleri görevlileri, sanayi ve ticaret il müdürlüğü temsilcisi, ilgili meslek odalarının temsilcileri 

ile tesisin özelliğine göre gerektiğinde vali tarafından belirlenecek diğer kuruluş temsilcilerinden oluşur. 

(...) (Madde 15 in 2. fıkrası, 13.4.2007 tarih ve 26492 sayılı R.G.'de yayımlanan, 19.3.2007 

tarih ve 2007/11882 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Yönetmeliğin 5. maddesi 

hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  
Büyükşehir belediyelerinde birinci sınıf gayrisıhhi müesseseleri inceleme kurulu, beş kişiden az 

olmamak üzere büyükşehir belediye başkanı veya görevlendireceği yetkilinin başkanlığında çevre, sağlık, 

hukuk, imar ve küşat birimleri görevlileri, sanayi ve ticaret il müdürlüğü temsilcisi, ilgili meslek 

odalarının temsilcileri ile tesisin özelliğine göre belediye başkanı tarafından belirlenecek diğer kuruluş 

temsilcilerinden oluşur. 

İl belediyelerinde birinci sınıf gayrisıhhi müesseseleri inceleme kurulu, üçüncü fıkrada belirtilen 

esasa göre oluşturulur. 

(...) (Madde 15 in 5. fıkrası, 13.4.2007 tarih ve 26492 sayılı R.G.'de yayımlanan, 19.3.2007 

tarih ve 2007/11882 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Yönetmeliğin 5. maddesi 

hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  
Kurulların oluşturulması sırasında yeterli teknik ve uzman elemana sahip olmayan belediyeler, 

kurulların oluşturulması için (Değişik ibare: 2007/11882 - 19.3.2007 / m.5) "valilikten" eleman 

görevlendirilmesini takip edebilir. 

Organize sanayi bölgelerinde inceleme kurulu oluşturulmaz. Tesisin özelliğine göre, ilave olarak 

bırakılacak sağlık koruma bandı, organize sanayi bölgesi yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Başvuru ve Açılma Ruhsatı 

 

Sağlık koruma bandı 

Madde 16- Sanayi bölgesi, organize sanayi bölgesi ve endüstri bölgeleri ile bu bölgeler dışında 

kurulacak birinci sınıf gayrisıhhi müesseselerin etrafında, sağlık koruma bandı konulması mecburidir. 

Sağlık koruma bandı mülkiyet sınırları dışında belirlenemez ve bu alan içinde mesken veya insan 

ikametine mahsus yapılaşmaya izin verilmez. 

(...) (Madde 16 nın 2. fıkrası, 13.4.2007 tarih ve 26492 sayılı R.G.'de yayımlanan, 19.3.2007 

tarih ve 2007/11882 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Yönetmeliğin 10. maddesi 

hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  
Sağlık koruma bandı, inceleme kurulları tarafından tesislerin çevre ve toplum sağlığına yapacağı 

zararlı etkiler ve kirletici unsurlar dikkate alınarak belirlenir. Sağlık koruma bandı, sanayi bölgesi sınırı 

esas alınarak tespit edilir. ÇED raporu düzenlenmesi gereken tesislerde bu rapordaki mesafeler esas alınır. 

 

Başvuru 

Madde 17- Gayrisıhhi müessese açmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler Örnek 2'de yer alan 

başvuru formunu doldurarak yetkili idareye başvurur. 

 

Yer seçimi ve tesis kurma izni 

Madde 18- Birinci sınıf gayrisıhhi müesseseleri inceleme kurulu, ilgilinin başvurusundan itibaren 

en geç yedi gün içinde tesisin kurulacağı yeri mahallinde inceleyerek, Örnek-3'teki yer seçimi raporu 

formunu düzenler ve görüşünü bildirir. Yer seçimi inceleme kurulunun raporu, ilgili birimin teklifi 
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üzerine yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından üç gün içinde 

değerlendirilerek yer seçimi ve tesis kurma izni kararı verilir. 

(...) (Madde 18 in 2. fıkrası, 13.4.2007 tarih ve 26492 sayılı R.G.'de yayımlanan, 19.3.2007 

tarih ve 2007/11882 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Yönetmeliğin 10. maddesi 

hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  
Yer seçimi ve tesis kurma izni, tesisin imara uygun olması şartıyla verildiği tarihten itibaren beş 

yıl süreyle geçerlidir. Bu süre sonunda açılma izni alınmadığı takdirde, ilgilinin başvurusu üzerine yer 

seçimi ve tesis kurma izni iki yıl daha uzatılır. 

(...) (Madde 18 in 4. fıkrası, 13.4.2007 tarih ve 26492 sayılı R.G.'de yayımlanan, 19.3.2007 

tarih ve 2007/11882 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Yönetmeliğin 10. maddesi 

hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  
 

Yer seçimi ve tesis kurma izni muafiyeti 

Madde 19- (Değişik: 2007/11882 - 19.3.2007 / m.6) Çevresel Etki Değerlendirmesi raporu 

düzenlenmesi gereken tesisler için düzenlenen Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu belgesi ve raporu, 

yer seçimi ve tesis kurma izni yerine geçer.  

 

Deneme izni 

Madde 20- Projesine uygun olarak inşa edilmiş birinci sınıf gayrisıhhi müesseselere yetkili 

idarenin gerekli görmesi veya işyeri sahibinin müracaatı halinde, inceleme kurulunun önerisi üzerine 

yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından süresi bir yılı geçmemek üzere 

deneme izni verilebilir. (...) (Madde 20 nin 1. fıkrasının 2. cümlesi, 13.4.2007 tarih ve 26492 sayılı 

R.G.'de yayımlanan, 19.3.2007 tarih ve 2007/11882 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 

giren Yönetmeliğin 10. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  
Deneme izni, bu süreçte açılma ve çalışma ruhsatı yerine geçer. 

 

Açılma ruhsatı 

Madde 21- Yer seçimi ve tesis kurma izni verilmiş veya deneme izni sonunda çalışmasında 

sakınca bulunmadığı anlaşılan birinci sınıf gayrisıhhi müesseselerin çalışabilmesi için müracaatı takip 

eden yedi gün içinde yetkili idarenin inceleme kurulu tarafından yerinde inceleme yapılır. Deşarj ve 

emisyon izin belgesi (...) (*), mevzuat hükümlerine uygun olan yerler için diğer tüm bilgi ve belgeler de 

dikkate alınmak suretiyle, Örnek 4'teki açılma izni raporu düzenlenir ve yetkili idareye sunulur. Yetkili 

idarenin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından üç gün içerisinde işyeri açma ruhsatı 

düzenlenir. 

 

_____ 

(*) Madde 21 in 1. fıkrasının 2. cümlesinde yer alan "veya analizi" ibaresi, 13.4.2007 tarih 

ve 26492 sayılı R.G.'de yayımlanan, 19.3.2007 tarih ve 2007/11882 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

ile yürürlüğe giren Yönetmeliğin 10. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

_____ 
Birinci sınıf gayrisıhhi müessese başvuru ve beyan formunda yer alan bilgiler esas alınarak bir ay 

içinde yapılan denetimlerde, beyan edilen hususlara aykırı bir durumun tespiti ihalinde ilgililer hakkında 

gerekli kanuni işlem yapılır. Aykırılık ve noksanlıklar toplum ve çevre sağlığı açısından bir zarar 

doğurmuyorsa, tedbirlerin alınması ve noksanlıkların giderilmesi için bir yılı geçmemek üzere süre 

verilir. Verilen süre içinde aykırılık ve noksanlıklarını gidermeyen işletmelerin faaliyeti söz konusu 

aykırılık ve noksanlıklar giderilinceye kadar durdurulur. 

(...) (Madde 21 in 3. fıkrası, 13.4.2007 tarih ve 26492 sayılı R.G.'de yayımlanan, 19.3.2007 

tarih ve 2007/11882 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Yönetmeliğin 10. maddesi 

hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  
(...) (Madde 21 in 4. fıkrası, 13.4.2007 tarih ve 26492 sayılı R.G.'de yayımlanan, 19.3.2007 

tarih ve 2007/11882 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Yönetmeliğin 10. maddesi 

hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)  
Ruhsatın verilmesinden sonra yetkili idare tarafından yapılacak denetim sonucunda toplum ve 

çevre sağlığı açısından zararlı olan işletmelerin faaliyeti, noksanlıklar ve aykırılıklar giderilinceye kadar 

derhal durdurulur. 

 

Yer seçimi ve tesis kurma izni ile ruhsat için gerekli belgeler 
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Madde 22- Birinci sınıf gayrisıhhi müesseseler için aşağıdaki belgeler istenir: 

a) Yer seçimi ve tesis kurma için gerekli belgeler; 

1) Başvuru formu, 

2) Sanayi bölgeleri, organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri içindekiler hariç işletmenin 

kurulacağı yeri gösteren plan örneği, 

3) İlgili inceleme kurulu tarafından hazırlanacak yer seçimi ve tesis kurma raporu, 

4) Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak tedbirlere ait kirleticilerin nitelik ve niceliğine 

göre hazırlanmış proje ve açıklama raporları (...) (*), 

 

_____ 

(*) Madde 22 nin 1. fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendindeki "veya yatırım 

sürecinin hızlandırılması amacı ile yetkili makamca uygun görülen durumlarda, bir yıl içerisinde 

üretim sürecinin gerektirdiği atık limitlerini sağlayacak projenin ve raporların hazırlatılmasına 

ilişkin müteşebbisçe verilen taahhütname" ibaresi, 13.4.2007 tarih ve 26492 sayılı R.G.'de 

yayımlanan, 19.3.2007 tarih ve 2007/11882 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren 

Yönetmeliğin 7. maddesi hükmü gereğince madde metninden çıkarılmıştır. 

 

_____ 
5) Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun hangi kaynaktan sağlandığı 

ile suyun 

bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu. 

b) Ruhsat için gerekli belgeler; 

1) Başvuru formu, 

2) Sağlık koruma bandının işaretlendiği vaziyet planı örneği, 

3) Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu, 

4) Sorumlu müdür sözleşmesi, 

5) Emisyon izni (...) (*), 

6) Deşarj izni (...) (*), 

 

_____ 

(*) Madde 22 nin 1. fıkrasının (b) bendinin (5) ve (6) numaralı alt bentlerinde yer alan 

"veya analiz raporu" ibaresi, 13.4.2007 tarih ve 26492 sayılı R.G.'de yayımlanan, 19.3.2007 tarih ve 

2007/11882 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Yönetmeliğin 7. maddesi hükmü 

gereğince madde metninden çıkarılmıştır.  

_____ 
7) (Değişik: 2007/11882 - 14.7.2005 / m.7) Açılma izni raporu.  

(a) ve (b) bentlerinde istenilen belgelerden ÇED kapsamında hazırlanarak ilgili idareye verilenler 

ruhsatlandırma sürecinde yeniden istenmez. 

 

İkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhi müesseseler 

Madde 23- (Değişik madde ve başlığı: 2007/11882 - 19.3.2007 / m.8) İkinci ve üçüncü sınıf 

gayrisıhhi müessese açmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler; işin özelliğine göre bu maddenin ikinci 

fıkrasında belirtilen kriterlere uygun olarak işyerini düzenledikten sonra bu Yönetmeliğin eki Örnek 2'de 

yer alan başvuru formunu doldurarak yetkili idareye ibraz eder. 

Yetkili idareler, ikinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhi müesseseler için yapılacak beyan ve 

incelemelerde; insan sağlığına zarar verilmemesi, çevre kirliliğine yol açılmaması, yangın, patlama, genel 

güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunması ile 

ilgili düzenlemeleri esas alır. 

Başvurunun öngörülen kriterlere uygun olarak doldurulduğunun tespiti halinde, başkaca bir 

işleme gerek kalmaksızın işyeri açma ve çalışma ruhsatı beş gün içinde düzenlenerek ilgiliye verilir. 

İlgili, bu belgeye dayanarak işyeri açabilir. 

Beyana göre tanzim edilen ruhsat müktesep hak doğurmaz. 

İkinci ve üçüncü sınıf işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri, yetkili idare tarafından bir 

ay içinde kontrol edilir. Bu süre içinde kontrol edilmemesi halinde, ilgili, çalışma ruhsatı almış sayılır ve 

kontrol görevini süresinde yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında yetkili idareler tarafından yasal 

hükümler uygulanır. 

Ruhsat verilmesini takiben yapılacak kontrol ve denetimlerde, ikinci fıkrada belirtilen kriterlere 

aykırı beyan ve durumun tespiti halinde, işyerine bir defaya mahsus olmak üzere onbeş günlük süre 
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verilir. Verilen süre içinde noksanlık ve aykırılıklar giderilmediği takdirde verilmiş olan ruhsat, yetkili 

idare tarafından iptal edilerek işyeri kapatılır ve ilgililer hakkında ruhsat vermeye yetkili idareler 

tarafından ayrıca yasal işlem yapılır. 

 İkinci sınıf gayrisıhhi müesseselerden yakıcı, parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli maddelerle çalışılan 

işlerle oksijen LPG dolum ve depoları, bunlara ait dağıtım merkezleri, perakende satış yerleri, akaryakıt 

ile sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğalgaz istasyonları ve benzeri 

yerlere müsaade verilmezden evvel civarında ikamet edenlerin sıhhat ve istirahatleri üzerine gerek 

tesisatları ve gerekse vaziyetleri itibarıyla bir zarar vermeyeceğine kanaat oluşturulması için yetkili 

idarelerce inceleme yapılması zorunludur. Bu müesseselerin etrafında yetkili idareler tarafından 

belirlenecek mesafede sağlık koruma bandı bırakılması mecburidir. Söz konusu yerlerin üçüncü sınıf 

gayrisıhhi müessese olarak açılması durumunda sıhhi nezarete tabi tutulması yeterlidir.  

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Denetim ve Diğer Hükümler 

 

Denetim 

Madde 24- Gayrisıhhi müesseseler, çevre ve toplum sağlığı açısından yetkili idareler tarafından 

denetlenir. Yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği kişi gerekli tedbirleri almak veya 

aldırmakla sorumludur. 

 

Sorumlu müdür tayini 

Madde 25- Birinci sınıf gayrisıhhi müesseselerde, işletmenin faaliyet alanında mesleki yeterliliğe 

sahip bir sorumlu müdür çalıştırılması zorunludur. 

 

Gayrisıhhi müesseselerin sanayi bölgelerinde kurulması 

Madde 26- Bir gayrisıhhi müessesenin, öncelikle kendi türündeki işyerlerine mahsus sanayi 

bölgesinde kurulması esastır. 

Sanayi bölgesi içindeki gayrisıhhi müesseselerden, diğer tesislere zarar verebilecek olanlar için 

sanayi bölgesi içinde sağlık koruma bandı oluşturulması istenebilir. 

 

Tesislerde yapılacak değişiklik ve ilave 

Madde 27- Gayrisıhhi müesseselerde yetkili idarenin izni olmadan kirlilik yükünü artıracak 

herhangi bir değişiklik ve ilƒve yapılamaz. 

 

Ruhsat değişikliği gerektiren haller 

Madde 28- Gayrisıhhi müesseselerde işletmenin faaliyet alanının değişmesi durumunda yeniden 

ruhsat alınması zorunludur. 

Gayrisıhhi müesseselerin sahibinin değişmesi durumunda, dosyadaki mevcut bilgi ve belgeler 

esas alınmak suretiyle yeni malik adına ruhsat düzenlenir. 

Gayrisıhhi müesseselerin yeniden sınıflandırılması veya tesiste yapılan bir değişiklik neticesinde 

bir alt sınıfa geçen tesislerin yeniden ruhsat alması gerekmez. Ancak gayrisıhhi müesseselerin yeniden 

sınıflandırılmasında yapılan değişiklik neticesinde üst sınıfa geçmiş olan tesislerin bir yıl içinde yeni 

sınıfa göre açılma ruhsatı alması zorunludur. 

 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

İçkili Yer Bölgesi 

 

İçkili yer bölgesinin tespiti 

Madde 29- İçkili yer bölgesi, mülki idare amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki 

görüşü doğrultusunda belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi, bu sınırlar dışında il 

genel meclisi tarafından tespit edilir. 

İçkili yer bölgesi haricinde içkili yer açılamaz. 

 

İçkili yer bölgesi olarak tespit edilemeyecek yerler 

Madde 30- İçkili yer bölgesi; 



a) Hükümet binaları, hapishane ve ıslah evleri; her türlü mabet, dini kurum ve kuruluşlar; sanat 

müesseseleri, maden ocakları, inşaat yerleri; patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler 

üretilen, satılan ve depolanan yerler ile gaz dolum tesisleri yakınında, 

b) Konaklama yerleri hariç olmak üzere, otoyolları ve karayollarının her iki tarafında sınır 

çizgisine ikiyüz metreden yakın mesafe içinde, 

c) Otogar ve otobüs terminallerinde, 

d) Resmi ve özel okul binaları, ilk ve orta öğretim öğrencilerinin barındığı öğrenci yurtları ile 

anaokullarına yüz metreden yakın mesafe içinde, 

tespit edilemez. 

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu 

kapsamına girmeyen eğitim-öğretim kurum ve tesisleri ile öğrenci yurtları ve (a) bendinde belirtilen 

yerler için mahalli şartlar dikkate alınarak belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi, bu 

sınırlar dışında il genel meclisi tarafından belirli bir mesafe, tayin ve tespit edilir. 

 

Karar ve krokinin hazırlanması 

Madde 31- Tespit edilen içkili yer bölgesi, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye 

meclisi, bu sınırlar dışında il genel meclisi tarafından karar şeklinde tutanağa geçirilir ve karara adres 

bilgilerinin bulunduğu tasdiklenmiş ölçekli kroki eklenir. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerinin Açılması 

 

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin açılması 

Madde 32- Umuma açık istirahat ve eğlence yeri açmak ve işletmek isteyen gerçek ve tüzel 

kişiler Örnek-1'de yer alan başvuru ve beyan formu ile yetkili idareye başvurur. 

Umuma açık istirahat ve eğlence yerinin açılması ve faaliyette bulunmasına belediye sınırları ve 

mücavir alan sınırları içinde belediye, bu alanlar dışında il özel idaresi tarafından izin verilir. 

İl özel idaresi ve belediyeler, umuma açık istirahat ve eğlence yeri ruhsatını vermeden önce 

kolluk kuvvetinin görüşünü alır. 

Yetkili kolluk kuvveti, açılacak yerin genel güvenlik ve asayişin korunması açısından kolaylıkla 

kontrol edilebilecek bir yerde ve konumda olup olmadığını dikkate alarak, işyeri hakkındaki görüşünü 

mülki idare amiri vasıtasıyla yedi gün içinde bildirir. 

Umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması hususundaki başvurular yetkili idareler tarafından 

bir ay içinde sonuçlandırılır. 

Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık 

alkollü içki satılan yerlerin, resmi ve özel okul binalarından ve ilk ve orta öğretim öğrencilerinin barındığı 

öğrenci yurtları ile anaokullarından, kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklıkta bulunması zorunludur. 

Özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim kurumları ile okullar dışındaki diğer özel öğretim 

kurumları için bu zorunluluk aranmaz. Ancak söz konusu özel öğretim kurumlarıyla yukarıda belirtilen 

türdeki işyerleri aynı binada bulunamaz. 

Turizmin yoğun olduğu yörelerdeki okulların tatil olduğu dönemlerde yukarıda belirtilen işyerleri 

ile okullar arasında yüz metre şartı aranmaz. 

Sabit veya seyyar olarak kullanılan kara, deniz, hava ve her çeşit taşıma araçlarının umuma açık 

istirahat ve eğlence yeri olarak kullanılmasının istenmesi halinde, deniz araçları için bağlı olduğu veya 

bulunduğu liman başkanlığının, diğerleri için ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşü alınır. 

İzin almadan açılan umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, yetkili idarelerin ilgili birimleri 

tarafından sebebi bir tutanakla belirlenmek ve mühürlenmek suretiyle re'sen kapatılır. 

Kollukça, izin almadan açıldığı tespit edilen umuma açık istirahat ve eğlence yerleri 

düzenlenecek bir tutanakla kapatılmak üzere yetkili idareye bildirilir. Yetkili idare yapılan bildirim 

üzerine izin almadan açılan yeri kapatarak en geç üç gün içinde kolluğa bilgi verir. 

 

Açılış ve kapanış saatleri 

Madde 33- Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin açılış ve kapanış saatleri belediye sınırları 

içinde belediye encümeni, bu yerler dışında il encümeni tarafından tespit edilir. 

İskele, istasyon, hava meydanı, terminal, garaj, benzin istasyonu ve benzeri yerler ile kara, deniz 

ve hava ulaşım merkezleri ile fuar, panayır, sergi ve pazar kurulması gibi zorunluluk arz eden yer ve 

zamanlarda, sabahçı kahvesi ve benzeri diğer tesislere, bağlı olduğu kolluk kuvvetinin görüşü alınmak 

suretiyle yetkili idare tarafından geçici veya sürekli izin verilebilir. 
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Mesafe ölçümü 

Madde 34- Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık 

yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin açılmasına izin verilirken mesafe ölçümünde, bina ve tesislerin 

varsa bahçe kapıları, yoksa bina kapıları; kapıların birden fazla olması durumunda en yakını esas alınır. 

Yüz metre uzaklığın ölçümünde, mevcut cadde ve sokaklar üzerinden yaya yolu kullanılarak, yaya 

kurallarına göre gidilebilecek en kısa mesafe dikkate alınır. 

Bu tür yerlerin açılmasına izin verilirken, o yerin en az yüz metre civarında okul bulunup 

bulunmadığının yanı sıra bu işyerlerinin özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim kurumları 

ve okullar dışındaki diğer özel öğretim kurumları ile aynı binada olup olmadığı ve içkili yer bölgesinde 

bulunup bulunmadığı yetkili idarelerce tespit edilir. 

 

Mes'ul müdür 

Madde 35- Umuma açık istirahat ve eğlence yerinin sahibinin tüzel kişi olması durumunda, 

işyerini idare etmek üzere bir mes'ul müdür görevlendirilir. Gerçek kişiler de işyerine mes'ul müdür 

görevlendirebilir. Görevlendirilen mes'ul müdür yetkili idareye bildirilir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinde Çalıştırılacak Kişiler 

 

Çalıştırılacak kişilerde aranacak şartlar 

Madde 36- Kanuni istisnalar saklı kalmak üzere; eğlence, oyun, içki ve benzeri amaçlı umuma 

açık yerlerde onsekiz yaşından küçükler çalıştırılamaz. 

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde çalıştırılacak kişilerin yetkili idareye bildirilmesi 

şarttır. Bildirim yapılırken aşağıdaki belgeler eklenir: 

a) Nüfus cüzdanı örneği, 

b) Adli sicil belgesi, 

c) Bulaşıcı hastalığı olmadığına dair resmi sağlık kurumundan alınacak sağlık raporu. 

Çalışmanın devamı halinde sağlık raporu her altı ayda bir yenilenir. 

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde, genel kadın olarak tescil edilenler çalıştırılamaz. 

Sahneye münhasır olarak sanatını icra edecek sanatçılar için yukarıdaki belgeler istenmez. 

Müşteri ile beraber yiyip içerek müşterinin eğlenmesini sağlayan konsomatrisler sadece pavyon 

ruhsatlı yerlerde çalışabilir. 

Yabancıların umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde çalışmaları yabancılarla ilgili mevzuat 

hükümlerine tabidir. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

 

Kolluk denetimi 

Madde 37- Kolluk, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini genel güvenlik ve asayiş yönünden 

denetler. Denetimler sırasında tespit edilen mevzuata aykırı hususlar, yetkili idarelere gereği yapılmak 

üzere bildirilir. 

 

Canlı müzik yayını 

Madde 38- Lokantalara, içkili yerlere ve meskun mahal dışında bulunan çay bahçelerine, halkın 

huzur ve sükunu 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 sükununu bozacak şekilde yayın yapılması durumunda izin iptal 

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

İşletme sorumluları, canlı olarak veya elektronik cihazlarla yapılan müzik yayınının tespit edilen 

saatleri aşmamasını ve gerekli ikaz levhalarının asılmasını sağlar. 

 

Geçici süreyle faaliyetten men ve idari para cezası 



Madde 39- 2559 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde sayılan hususların tespiti halinde belirtilen 

işyerleri otuz günü geçmemek üzere, mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından geçici süreyle 

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. 

2559 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen hususların tespiti halinde, yetkili idare 

tarafından mezkur maddede belirtilen usule göre idari para cezası uygulanır. 

 

Faaliyetten men kararının uygulanması 

Madde 40- Geçici süreyle faaliyetten men kararı aşağıdaki esaslar çerçevesinde yerine getirilir: 

a) Kapatma kararı işyeri sahibine veya kanuni temsilcisine tebliğ edilir ve kapatma işlemine 

hazırlanması için azami yirmi dört saat süre tanınır. 

b) Kapatma işleminde işyeri sahibi ve/veya kanuni temsilcisi hazır bulundurulur. 

c) Kapatılan yerden, kapanma süresince bozulabilecek mallar ile kişinin özel ve zaruri eşyalarının 

çıkarılmasına izin verilir. 

d) Kapatma işleminde yangın, su baskını, hırsızlık gibi durumları önleyici tedbirler alınır. 

e) İşyerinin pencere ve kapıları kapatılmak suretiyle dışarıyla teması kesilir. 

f) İşyerinin dışa açılan bütün kapıları mühürlenir. 

g) Kapatma tutanağında kapatma nedeni, tarihi ve saati belirtilir ve hazır bulunanlar tarafından 

imzalanır. 

h) İşyeri sahibi veya kanuni temsilcisinin imzadan kaçınması halinde, bu durum tutanakta 

belirtilir. 

Kapatılan yerin tekrar açılmasında da açılış tarihi ve saati yazılarak açma ve teslim tutanağı hazır 

bulunanlar tarafından imzalanır. 

 

Süresinden önce açılma 

Madde 41- Geçici süreyle faaliyetten men işlemine karşı açılan davanın idare aleyhine 

sonuçlanması halinde umuma açık istirahat ve eğlence yeri bir tutanakla açılarak işyeri sahibi veya kanuni 

temsilcisine teslim edilir. 

İşyeri kapatılarak soruşturma evrakı ile birlikte adli makama intikal ettirilen işletmeci veya mes'ul 

müdür hakkında Cumhuriyet savcılığınca takipsizlik veya mahkemece beraat kararı verilmiş olması veya 

kesin sahip değişikliği hallerinde mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından süresinden önce 

açılmasına karar verilebilir. 

 

İşletme izninin iptali 

Madde 42- 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 mülki idare amirinin bildirimi üzerine yetkili idareler 

tarafından beş işgünü içinde iptal edilir. 

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununa göre verilen belgelerin, Kültür ve Turizm Bakanlığı 

tarafından iptali halinde iptal işlemine ilişkin karar en geç yedi gün içinde yetkili idareye bildirilir. 

 

Kimlik bildirme 

Madde 43- Otel, motel, kamp ve benzeri her türlü konaklama yeri işleticisi, bu yerlerde yatacak 

olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı uyruklu kişilerin kimlik ve geliş-gidiş kayıtlarını ücretli 

veya ücretsiz, gündüz veya gece kalmalarına bakılmaksızın örneğine ve usulüne uygun şekilde, günü 

gününe tutmak ve kolluk denetimine hazır bulundurmak zorundadır. 

Bu Yönetmelik kapsamına giren işletmelerin işletmecisi veya mesul müdürü, iş yerinde sürekli 

veya geçici olarak çalıştırılan kişinin ayrılışını, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun uygulanmasına 

ilişkin yönetmelikteki örneğine uygun kimlik bildirme belgesi doldurmak suretiyle yirmi dört saat 

içerisinde bağlı bulunduğu kolluğa bildirir. 

Kolluğa bildirilerek çalıştırılanlar için, işletici veya mes'ul müdür tarafından bir kimlik belgesi 

verilir ve bu belge her istendiğinde kolluğa gösterilir. 

 

Korunması gerekenler ve yasaklar 

Madde 44- Kendisini idare edemeyecek derecede sarhoş olanlara içki verilmesi, 2634 sayılı 

Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, onsekiz yaşından 

küçüklerin yanlarında ebeveynleri, veli veya vasileri olsa bile bar, pavyon, gazino, meyhane gibi içkili 
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yerler ile kıraathane ve oyun oynatılan benzeri yerlere alınması ve onsekiz yaşından küçüklere her çeşit 

alkollü içki verilmesi ile nargilelik tütün mamulleri sunulması yasaktır. 

Kumar kastı olmaksızın okey ve benzerleri ile her türlü kağıt oyunları ancak kahvehane ruhsatlı 

yerlerde oynanabilir. 

(Değişik ibare: 2007/11882 - 19.3.2007 / m.9) "İnternet salonlarında" bulunan bilgisayarlarda 

bilgi ve beceri artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki oyunların oynatılması serbesttir. Bu işyerlerinde, 

Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Anayasal düzene, genel güvenliğe ve genel ahlaka 

zararı dokunacak internet sayfalarına erişimin sağlanması yasaktır. Bu sayfalara girilmemesi için 

bilgisayarların bu tür yayınları yapan sayfaların kapatılmasını sağlayacak (Ek ibare: 2007/11882 - 

19.3.2007 / m.9) "güncel" filtre yazılımlarının kullanımı zorunludur. 

 

BEŞİNCİ KISIM 

Geçici ve Son Hükümler 

 

Uygulamaya ilişkin esaslar 

Madde 45- Bu Yönetmelikte yer alan hükümlerin uygulanmasına ilişkin olarak yetkili idareler 

tarafından istenecek görüşler İçişleri Bakanlığınca verilir. 

 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 

Madde 46- 19/10/1999 tarihli ve 99/13681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan 

Açılması İzne Bağlı Yerlere Uygulanacak İşlemler Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Geçici Madde 1- Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce mevzuatına uygun olarak 

ruhsatlandırılmış bulunan işyerleri yeniden ruhsatlandırılmaz. 

Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce yapılmış bulunan işyeri açma ve çalışma ruhsat 

başvuruları bu Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır. 

 

Yürürlük 

Madde 47- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

Madde 48- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

 

 

http://www.kazanci.com.tr/kho2/ibb/files/y26492.htm#9
http://www.kazanci.com.tr/kho2/ibb/files/y26492.htm#9
http://www.kazanci.com.tr/kho2/ibb/files/y23922.htm

