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DAĞITIM YERLERİNE 

 

İlgi : … Valiliğinin (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) … tarihli ve … 

sayılı yazısı. 

  

 İlgide kayıtlı yazı ile Bakanlığımıza iletilen … tarihli ve … sayılı yazınızda, İlçeniz, … 

Mahallesi, … Caddesi, … ada, … parselde bulunan iş yerinin 2004 yılı öncesi yapı olduğu, ofis 

olacak alanın tapu kütüğünde "Dükkan", araç bekleme alanının da tapu kütüğünde "Arsa" 

olarak geçtiği belirtilmiş olup ilgili yönetmeliğin diğer şartlarını taşıması kaydıyla işyeri açma 

ve çalışma ruhsatı verilip verilemeyeceği hususunda Bakanlığımız görüşü talep edilmektedir. 

 Bilindiği üzere, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü 

maddesinin (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, 

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.” 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. 

Yine Yönetmeliğin eki (Ek-2)’de yer alan “Üçüncü Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler” 

başlıklı bölümünün “8-Diğerleri” Başlıklı alt bölümünde; 

“8.14- İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan iş yerleri: 

8.14.1- Öncelikle faaliyet konusuyla ilgili toplu iş yerlerinde açılması esastır. 

8.14.2- Tapu kütüğünde dükkân, mağaza, ofis ve büro gibi iş yeri niteliğini haiz bağımsız 

bölüm olacaktır. 



8.14.3- Ana gayrimenkulün kayıtlı bulunduğu tapu kütüğünde, mesken olarak gösterilen 

bağımsız bölüm bulunmayacaktır. 

… 

8.14.5- Kapalı teşhir alanında sıvılaştırılmış petrol gazı ve sıvılaştırılmış veya 

sıkıştırılmış doğalgaz kullanan araç bulundurulmayacaktır. 

8.14.6- Giriş ve çıkış kapısı kolay tahliyeye imkan verecek nitelikte olacaktır. 

8.14.7- Çevreye, altyapıya ve trafiğe getirdiği yük ile can ve mal güvenliği riskine ilişkin 

Valilik görüşü alınacaktır. 

… 

8.14.10- Mali sorumluluk sigortası yaptırılacaktır. 

… 

8.14.12- Açık ve kapalı faaliyet alanı dışında yol, kaldırım ve benzeri yerlerde motorlu 

kara taşıtı teşhir edilmeyecektir. 

8.14.13- Faaliyet sınıfı için aranması gereken genel şartlar ile bu alt bölümün ilgili alt 

maddelerindeki özel şartlar, işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce yerinde kontrol 

edilecektir. 

8.16- Motorlu kara taşıtı kiralama işletmeleri: 

8.16.1- İdari büro ile taşıtların bekletildiği yerin aynı yerde olması halinde faaliyet 

konusuyla uyumlu olacak şekilde 8.14.1, 8.14.2, 8.14.3, 8.14.5, 8.14.6, 8.14.7, 8.14.10, 8.14.12 

ve 8.14.13 alt maddelerindeki hükümlere tabidir. Ancak idari büro ile taşıtların bekletildiği 

yerin farklı yerlerde olması halinde bu şartlar yalnızca taşıtların bekletildiği yer için aranır. 

8.16.2- Taşıtların bekletildiği yer, taşıt başına on metrekareden az olamaz. 

8.16.3- İş yerinde taşıt kiralama faaliyetinden başka ticari faaliyette 

bulunulmayacaktır.” hükmü yer almaktadır. 

Yukarıda açıklanan Yönetmelik hükümleri kapsamında; motorlu kara taşıtı kiralama 

işletmesi faaliyet konulu iş yeri açılmasının iş yerinin bulunduğu ana gayrimenkulde mesken 

amacıyla kullanılan bölüm bulunmaması ve tapu kütüğünde dükkân, mağaza, ofis ve büro gibi 

iş yeri niteliğini haiz bağımsız bölüm olması halinde mümkün olduğu değerlendirilmektedir.  

 Bilgilerini rica ederim. 
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