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DAĞITIM YERLERİNE 

 

İlgi  : a) …. Belediye Başkanlığının …. tarih ve …. sayılı yazısı,   

   b) …. Valiliğinin …. tarih ve …. sayılı yazısı. 

  

İlgi (b) yazı ekinde alınan ilgi (a) yazıyla; konut ve işyeri gibi yerlerin güvenliğini sağlamak 

amacıyla kamera ve alarm sistemi kullanılarak yürütülen faaliyetin İşyeri Açma ve Çalışma 

Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında ruhsatlandırılıp ruhsatlandırılamayacağına ilişkin 

Bakanlığımız görüşü talep edilmektedir. 

Bilindiği üzere 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 2 

nci maddesi “Bu Kanun, özel güvenlik izninin verilmesine, bu hizmeti yerine getirecek kişi ve 

kuruluşların ruhsatlandırılmasına ve denetlenmesine ilişkin hususları kapsar.” hükmünü, 

5 inci maddesi “Şirketlerin özel güvenlik alanında faaliyette bulunması İçişleri Bakanlığının 

iznine tâbidir. Faaliyet izni verilebilmesi için şirket hisselerinin nama yazılı olması ve faaliyet alanının 

münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması zorunludur. Özel güvenlik şirketleri, şubelerini bir ay 

içinde Bakanlığa ve ilgili valiliğe yazılı olarak; hisse devirlerini bir ay içinde Bakanlığa bildirirler.(…) 

Alarm izleme merkezi kurma ve işletme için valilikten yeterlilik belgesi alınması zorunludur.” 

hükmünü ihtiva etmektedir. 

Öte yandan 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin birinci 

fıkrasının (c) bendi “Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin 

veya ruhsatı vermek.” hükmünü, (l) bendi ise “Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve 

eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.” hükmünü taşımaktadır.   

Diğer taraftan 07/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 2 nci maddesi 

“Bu Yönetmelik, 5188 sayılı Kanun kapsamında özel güvenlik izninin verilmesi, özel güvenlik 

şirketlerine ve özel eğitim kurumlarına faaliyet izni verilmesi, özel güvenlik görevlilerine çalışma izni 

verilmesi, özel güvenlik eğitiminin niteliği, müfredatı, eğiticilerde ve eğitim merkezlerinde aranacak 

şartlar ve eğitim sonucu yeterliliğin belirlenmesi, özel güvenlik hizmetlerinin denetlenmesi ve diğer 

hususları kapsar.” hükmünü,  

4 üncü maddesinin birinci fıkrası “ (…) Alarm izleme merkezi: konut, işyeri ve tesislerin 

güvenliğini sağlamak amacıyla, teknik donanım kullanarak bunları izleyen işletmeleri, … ifade eder.” 

hükmünü, 

23 üncü maddesi “Alarm izleme merkezi kurma ve işletme için yeterlilik belgesi valiliklerce 

verilir. Yeterlilik belgesi için valiliğe yapılacak başvuruya aşağıdaki belgelerden birer suret eklenir. 

(…) 

c) Alarm izleme merkezini temsil edecek yöneticiler için yetki belgesi, (…) 

e) Alarm izleme merkezinde kullanılacak teknik teçhizatın amaca elverişliliğine ilişkin 

taahhütname. 

Bilgi ve belgelerin incelenmesinden sonra gerekli şartları taşıdığı anlaşılan alarm izleme 

merkezlerinin kurucu ve yöneticileri hakkında güvenlik soruşturması yaptırılır. 

f) Başvuru dilekçesi, 

g) Kurucu, yönetici ve varsa temsilcilerine ait güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması 

formu, 

h) Kurucu, yönetici ve varsa temsilcilerine ait imza sirküleri. 

Soruşturma sonuçlarının olumlu olması halinde, Ek-5’te örneği belirlenen Alarm İzleme 

Merkezi Kurma ve İşletme Yeterlilik Belgesi düzenlenir. Kanunun yürürlüğe girmesinden önce yetkili 

merciler tarafından verilen Alarm İzleme Merkezi Kurma ve İşletme İzinleri verildikleri süre için 

geçerlidir. 



Özet: Binaların kamera ve alarm sistemlerini kuran güvenlik firmalarının her bir şubesi için 

ruhsat alması gerektiği hakkında. 
Alarm izleme merkezleri, alarm sistemleri aracılığıyla sürekli olarak yapılan izleme sırasında 

gelen ihbarları değerlendirir ve teknik bakımdan doğrulanan ihbarları sorumluluk bölgesindeki genel 

kolluğa en kısa zamanda bildirir.” hükmünü, 

43 üncü maddesi “Bakanlık ve valilikler, Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerinin yerine 

getirilip getirilmediğini, yasak uygulama ve davranışların bulunup bulunmadığını ve amaç dışında 

faaliyet gösterilip gösterilmediğini tespit etmek amacıyla, özel güvenlik şirketlerini, alarm izleme 

merkezlerini, özel güvenlik birimlerini ve özel eğitim kurumlarını her zaman denetleyebilir.” hükmünü 

taşımaktadır. 

Yine 10/08/2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri 

Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin; 

4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde sıhhî müessese; gayrisıhhî müesseseler 

dışında kalan her türlü işyeri olarak, (n) bendinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı ise; yetkili idareler 

tarafından bu Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinin açılıp faaliyet göstermesi için verilen izin olarak 

tanımlanmıştır.   

5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi “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,” 

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.” hükmünü, 

10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası “İşyerlerinin depo olarak kullandıkları yerler, işyeri açma 

ve çalışma ruhsatında gösterilir.” hükmünü, 

45 inci maddesi ise “Bu Yönetmelikte yer alan hükümlerin uygulanmasına ilişkin olarak il 

özel idareleri tarafından istenecek görüşler İçişleri Bakanlığınca, diğer yetkili idareler tarafından 

istenecek görüşler ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca verilir. İçişleri Bakanlığı tarafından verilen 

görüşlerde, uygulama birliğinin sağlanması maksadıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığının konuyla ilgili 

görüşü alınır.” hükmünü içermektedir. 

Yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri çerçevesinde; İşyeri açma ve Çalışma Ruhsatlarına 

İlişkin Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili tereddüde düşülen konularda görüş verme yetkisinin il özel 

idareleri bakımından İçişleri Bakanlığı, diğer idareler noktasında ise Bakanlığımızda bulunduğu, öte 

yandan yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri 

açılamayacağı, tapuda mesken olarak görünen yerlerde işyeri açılmak istenmesi halinde kat 

maliklerinden oybirliği kararının aranacağı, yine Yönetmelikte işyerlerine bağlı depoların bile ruhsatta 

gösterilmesi yönünde düzenleme bulunduğu göz önüne alındığında, güvenlik şirketlerinin şubesi gibi 

faaliyet gösteren alarm merkezlerinin de bağlı bulunduğu yetkili idaresinden işyeri açma ve çalışma 

ruhsatı almasının gerektiği değerlendirilmektedir.  

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.  
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