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 İlgide kayıtlı yazınız ile, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Kanununun 5 inci maddesinin 

ek fıkrasında ve İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketi ile 

bölgede yer alan AR-GE ve tasarım faaliyetinde bulunan firmalar için işyeri açma ve çalışma 

ruhsatı düzenlenmesinde yetkili idarenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlükleri olarak 

belirlendiği, söz konusu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ek fıkrasında "Birden fazla işyerinin 

bir arada bulunduğu iş hanı, çarşı ve benzeri işyerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerin 

alındığını gösteren itfaiye raporu bu binaların yönetimi tarafından alınır ve yapıda değişiklik 

olmadığı sürece buralardaki işyerleri için ayrıca münferit itfaiye raporu aranmaz. Yangın 

tedbirlerini etkileyecek şekilde yapıda değişiklik yapılması durumunda yalnızca yapısında 

değişiklik yapılan işyerinin sahibinden münferit itfaiye raporu istenir." hükmünün yer aldığı 

belirtilmiş olup bu kapsamda teknoloji geliştirme bölgelerinde AR-GE ve tasarım yapan 

firmaların işyeri açma ve çalışma ruhsatını alabilmeleri için gerekli olan itfaiye raporunun bölge 

yönetici şirket tarafından mı alınması gerektiği, yönetici şirket tarafından alınmamışsa 

firmaların münferit başvurmaları durumunda gerekli önlemleri almış olan ofislerin söz konusu 

raporu alması durumunda işyeri açma ve çalışma ruhsat verilip verilemeyeceği hususlarında 

Bakanlığımız görüşü talep edilmektedir. 

Bilindiği üzere, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 3 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi “Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Bölge): Yüksek/ileri 

teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek 

teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak 

teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem 

veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına 

katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya 

enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi 

veya bu özelliklere sahip teknoparkı,” hükmünü, 

5 inci maddesi “… 

Yönetici şirket; Bölgeye ait planlama ve projelendirmenin yapılması, gerekli alt yapı ve 

üst yapı hizmetleri ile Bölge için gerekli her türlü hizmetlerin yürütülmesi, kuluçka merkezi ve 

teknoloji transfer ofislerinin kurulması, AR-GE veya tasarım projelerinin değerlendirilmesi ve 

projesi uygun görülen girişimcilere yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslara göre Bölge 



içerisinde yer tahsis edilmesi, Bölgenin bu Kanun ve ilgili yönetmeliklerde gösterilen amaca 

uygun olarak yönetilmesi, girişimcilerin ve üçüncü şahısların buna aykırı davranışlarının 

önlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması ile yükümlüdür. 

… 

Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketi ile bölgede yer alan AR-GE ve tasarım 

faaliyetinde bulunan firmalar için iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ilgili mevzuat çerçevesinde 

Bakanlık il müdürlükleri tarafından düzenlenir ve bu kapsamda denetlenir. 

…” hükmünü, 

3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 

Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 4 üncü maddesi “3 üncü maddede belirtilen merciler, 

iznin verilmesi için yapılacak beyan ve incelemelerde aşağıda öngörülen genel kriterlere göre 

düzenlenecek yönetmeliği esas alırlar. 

a) İnsan sağlığına zarar vermemek, 

b) Çevre kirliliğine yol açmamak, 

c) Yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar, 

kat mülkiyeti ve doğanın korunması ile ilgili düzenlemelere aykırı davranmamak.” hükmünü, 

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’in 2 nci maddesi “(1) Bu 

Yönetmelik; 

a) Ülkedeki her türlü yapı, bina, tesis ile açık ve kapalı alan işletmelerinde alınacak 

yangın önleme ve söndürme tedbirlerini, 

b) Yangının ısı, duman, zehirleyici gaz, boğucu gaz ve panik sebebiyle can ve mal 

güvenliği bakımından yol açabileceği tehlikeleri en aza indirebilmek için yapı, bina, tesis ve 

işletmelerin tasarım, yapım, kullanım, bakım ve işletim esaslarını, 

kapsar. 

(2) Karada ve suda, sürekli veya geçici, resmî veya özel, yeraltı veya yerüstü inşaatı ile 

bunların ilâve, değişiklik ve onarımlarını içine alan sabit ve hareketli tesisler bu Yönetmeliğin 

uygulanması bakımından yapı sayılır ve bu tesisler hakkında bu Yönetmeliğe göre işlem yapılır. 

…” hükmünü, 

5 inci maddesi “(1) Projeler, kanuni düzenlemeler yanında, yangına karşı güvenlik 

bakımından bu Yönetmelikte öngörülen şartlara uygun değil ise yapı ruhsatı verilmez. Yeni 

yapılan veya proje tadilatı ile kullanım amacı değiştirilen yapılarda bu Yönetmelikte öngörülen 

esaslara göre imalat yapılmadığının tespiti hâlinde, bu eksiklikler giderilinceye kadar binaya 

yapı kullanma izin belgesi veya çalışma ruhsatı verilmez. 

…” hükmünü, 

18 inci maddesi “(1) Bir binada iki veya daha fazla kullanım sınıflandırılmasına tabi 

olacak bölümler var ise ve bu bölümler birbirinden, daha yüksek tehlike sınıfına uygun bir 

yangın bölmesi ile ayrılamıyor veya iç içe olması sebebiyle ayrı korunma tedbirlerini 

uygulamak mümkün değil ise, daha yüksek koruma tedbirleri gerektiren sınıflandırmaya ilişkin 

kurallar bütün bina için uygulanır.” hükmünü, 

131 inci maddesi “(1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığı aşağıdaki 

şekilde denetlenir: 

a) Özel yapı, bina, tesis ve işletmeler, mahalli itfaiye teşkilatı ile bunların bağlı veya ilgili 

olduğu bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşlarının müfettişi, kontrolör veya denetim elemanları 

tarafından denetlenir. Bina sahibi, yöneticisi ve sorumluları denetim elemanlarınca binaların 

arzu edilen bütün bölümlerini ve teçhizatını göstermek, istenilen bilgi ve belgeleri vermek 

zorundadır. Denetim sonunda eksik bulunan ve giderilmesi istenilen aksaklıklar ile talep edilen 

önlemlerin öngörülen uygun süre içerisinde ilgililerce yerine getirilmesi mecburidir. 

…” hükmünü, 

138 inci maddesi “(2) Mevcut yapılardan, 12/6/2002 tarihli ve 2002/4390 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe 



uygun yangın tedbirleri alınmış olan yapılarda, bu Yönetmelik hükümlerine göre ilave tedbir 

alınmaması asıldır. Ancak, yapı sahibi isterse bu Yönetmelik hükümlerine göre ilave tedbirler 

alabilir. 

… 

(4) 19/12/2007 tarihinden önce yapı ruhsatı başvuru dilekçesi eki yapı projeleri ilgili 

idaresince onaylanmış olan yapı, bina, tesis ve işletmeler de bu Yönetmeliğin uygulanması 

açısından mevcut yapı olarak kabul edilir.” hükmünü, 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının birinci fıkrasının (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,  

5 inci maddesi “İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri aşağıda belirtilen şartları 

taşımak zorundadır: 

… 

h) 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, 

… 

(Ek fıkra: 12/3/2012-2012/2958 K.) Birden fazla işyerinin bir arada bulunduğu iş hanı, 

çarşı ve benzeri işyerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerin alındığını gösteren itfaiye raporu 

bu binaların yönetimi tarafından alınır ve yapıda değişiklik olmadığı sürece buralardaki 

işyerleri için ayrıca münferit itfaiye raporu aranmaz. Yangın tedbirlerini etkileyecek şekilde 

yapıda değişiklik yapılması durumunda yalnızca yapısında değişiklik yapılan işyerinin 

sahibinden münferit itfaiye raporu istenir.” 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 amirdir. 

Yukarıdaki mevzuat hükümleri çerçevesinde; 

- Birden fazla iş yerinin bir arada bulunduğu iş hanı, çarşı ve benzeri iş yerlerinde yangına 

karşı gerekli önlemlerinin alındığını gösteren itfaiye raporunun binaların yönetimi tarafından 

alınacağı, 4691 sayılı Kanun gereğince teknoloji geliştirme bölgelerinin planlaması ve 

projelendirmesinin yapılması, gerekli alt yapı ve üst yapı hizmetleri ile bölge için gerekli her 

türlü hizmetlerin yürütülmesi ile mezkûr Kanun ve ilgili yönetmeliklerde gösterilen amaca 



uygun olarak yönetilmesi görevi yönetici şirkete verilmiş olduğundan birden fazla iş yerinin 

birarada bulunduğu teknoloji geliştirme bölgelerinde itfaiye raporunun yönetici şirket 

tarafından alınacağı, yapıda değişiklik olmadığı sürece buralardaki iş yerleri için yönetici şirket 

tarafından alınmış rapor haricinde ayrıca münferit itfaiye raporu aranmayacağı, ancak yangın 

tedbirlerini etkileyecek şekilde yapıda değişiklik yapılması durumunda yalnızca yapısında 

değişiklik yapılan iş yerinin sahibinden münferit itfaiye raporu istenmesi gerektiği, 

- Öte yandan, işyeri mevzuatı kapsamında alınacak itfaiye raporlarının esasında faaliyet 

icra edilecek ve ruhsata konu yerle sınırlı olarak tanzim edilmesi gerekmekle birlikte karışık 

kullanım amaçlı binalarda bulunan iş yerleri için kullanım sınıflarının belirlenerek 

sınıflandırmalara ilişkin en yüksek koruma tedbirinin bütün bina için uygulanması gerektiği, 

Değerlendirilmektedir. 

Bilgilerini arz ederim. 

 

 

                                                                                  Bakan a. 

   Genel Müdür 

 

 

 


