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İlgi : 23.11.2021 tarihli ve E-57604388-453.99-3087971 sayılı yazınız. 

 

İlgi yazı ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre organize 

sanayi bölgesi sınırları içinde yetkili idarenin organize sanayi bölgesi tüzel kişiliği olduğu, söz 

konusu Yönetmelikte işyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan faaliyet gösteren işyerlerinin 

yetkili idare tarafından kapatılacağının belirtildiği, işyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan 

çalışan işyerlerinin OSB’ler tarafından kapatılmak istendiğinde de OSB’lerin kamu kuruluşu 

olmaması sebebiyle mühürleme yetkisi bulunmadığından ruhsatsız faaliyet gösteren sanayi 

tesisleri için bir yaptırım uygulayamadığı belirtilerek OSB’lerde işyeri açma ve çalışma ruhsatı 

almadan faaliyet gösteren işyerleri ile ilgili uygulamaya esas Bakanlığımız görüşü talep 

edilmektedir.  

Bilindiği üzere, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun “Yer seçimi, kuruluş 

ve planlama” başlıklı 4 üncü maddesinin ondördüncü fıkrası “Yürürlüğe giren imar plânına 

göre arazi kullanımı, yapı ve tesislerinin projelendirilmesi, inşası ve kullanımıyla ilgili ruhsat 

ve izinler ile işyeri açma ve çalışma ruhsatları OSB tarafından verilir ve denetlenir. İşyeri açma 

ve çalışma ruhsatının verilmesi sırasında işyeri açma ve çalışma ruhsatına ilişkin harçlar, OSB 

tarafından tahsil edilerek ilgili belediye veya il özel idaresi hesabına yatırılır.” hükmünü, 

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yapı ruhsatı, yapı kullanma 

izin belgesi ve işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı” başlıklı 42 nci maddesi “(1) Yürürlüğe giren 

imar planına göre arazi kullanımı, yapı ve tesislerin projelendirilmesi, inşası ve kullanımıyla 

ilgili yapı ruhsatı, yapı kullanma izni 3194 sayılı İmar Kanunu ile ilgili yönetmeliklerde 

belirtilen hususlar çerçevesinde; işyeri açma ve çalışma ruhsatı ise 3572 sayılı İşyeri Açma ve 

Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 

Kanun ve bu Kanun kapsamında çıkarılan ilgili mevzuatta belirtilen hususlar çerçevesinde OSB 

tarafından verilir ve denetlenir. 

(2) OSB tarafından verilen yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve iş yeri açma ve 

çalışma ruhsatı, yönetim kurulu başkanı veya vekili ile birlikte bir yönetim kurulu üyesi veya 

yetkilendirilmiş bölge müdürü tarafından imzalanır. 

… 

(4) İşyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesi sırasında işyeri açma ve çalışma 

ruhsatına ilişkin harçlar, OSB tarafından tahsil edilerek ilgili belediye veya il özel idaresi 

hesabına yatırılır. 

(5) (Ek: RG-6/8/2019-30854) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı olmaksızın üretimde 

bulunulması veya ruhsata aykırı faaliyetin tespit edilmesi halinde 3572 sayılı İşyeri Açma ve 

Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 

Kanun ve bu Kanun kapsamında çıkarılan ilgili mevzuatta belirtilen hususlara göre işlem tesis 

edilir.” hükmünü, 



5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun “Kaymakamların hukuki durumları, görev ve yetkileri” 

başlıklı 31 inci maddesi “… 

Ç) Kaymakamlar, dördüncü maddenin son fıkrasında belirtilen daire ve müesseseler 

dışında kalan bütün Devlet daire ve müessese ve işletmelerini ve özel işyerlerini, özel idare, 

belediye ve köy idareleriyle bunlara bağlı tekmil müesseseleri denetler ve teftiş ederler. Bu 

teftiş ve denetlemeyi bizzat veya idare şube başkanları veya validen talep edeceği Bakanlık veya 

tüzelkişiliği haiz genel müdürlük müfettişleri vasıtasiyle ortaokul veya bu dereceli öğretim 

müesseselerini de bizzat veya ilgili müfettişleri marifetiyle denetler; 

… 

E) Kaymakam, ilçenin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve 

denetlemekten sorumludur; 

F) Kaymakam, ilçede teşkilatı ve görevli memuru bulunmıyan işlerin yürütülmesini, bu 

işlerin görülmesiyle yakın ilgisi bulunan herhangi bir idare veya daire başkanlığından 

isteyebilir. Bu suretle verilen işlerin yapılması mecburidir; 

…” hükmünü,  

Mezkur Kanun’un 32 nci maddesinin (A) fıkrası “Kaymakam, ilçe sınırları içinde 

bulunan genel ve özel kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir;” ve (B) fıkrası “Suç işlenmesini 

önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla Devletin 

genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder. Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer 

mevzuat ile Cumhurbaşkanınca alınmış bulunan karar ve tedbirlerin yürütülmesi için emirler 

verir. Bu teşkilat amir ve memurları kaymakam tarafından verilen emirleri derhal yerine 

getirmekle ödevlidir;” hükmünü, 

1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 

Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun’un 1 inci maddesi “Belediye 

meclis ve encümenlerinin kendilerine kanun, nizam ve talimatnamelerin verdiği vazife ve 

salahiyet dairesinde ittihaz ettikleri kararlara muhalif hareket edenlerle belediye kanun ve 

nizam ve talimatnamelerinin men veya emrettiği fiilleri işleyenlere veya yapmayanlara belediye 

encümenince Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hükmüne göre idarî para cezası ve 

yasaklanan faaliyetin menine karar verilir. Bu kararda ilgili kişiye bir süre de verilebilir.  

Belediye encümeni kararında belli bir fiilin muayyen bir süre zarfında yapılmasını da 

emredebilir. Emredilen fiilin ilgili kişi tarafından yapılmaması hâlinde, masrafları yüzde yirmi 

zammı ile birlikte tahsil edilmek üzere belediye tarafından yerine getirilir. 

…” hükmünü, 

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun “Emre aykırı davranış” başlıklı 32 nci maddesi “(1) 

Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya 

genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden 

kişiye yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar 

verilir. 

(2) Bu madde, ancak ilgili kanunda açıkça hüküm bulunan hallerde uygulanabilir. 

…” hükmünü, 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü 

maddesinin birinci fıkrası “Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden; 

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,” hükmünü, 



“İşyeri açılması” başlıklı 6 ncı maddesi “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 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, 

“Açılma ruhsatı” başlıklı 21 inci maddesi “… 

Birinci sınıf gayrisıhhî müessese başvuru ve beyan formunda yer alan bilgiler esas 

alınarak bir ay içinde yapılan denetimlerde, beyan edilen hususlara aykırı bir durumun tespiti 

halinde ilgililer hakkında gerekli kanunî 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. 

… 

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.” hükmünü, 

“İkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseseler” başlıklı 23 üncü maddesi “İkinci ve 

üçüncü sınıf gayrisıhhî 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 gayrisıhhî 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 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 gayrisıhhî 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 gayrisıhhî müessese olarak açılması 

durumunda sıhhî nezarete tabi tutulması yeterlidir.” hükmünü, 

“Denetim” başlıklı 24 üncü maddesi “Gayrisıhhî müesseseler, çevre ve toplum sağlığı 

açısından yetkili idareler tarafından denetlenir. Yetkili idarenin en üst amiri veya 

görevlendireceği kişi gerekli tedbirleri almak veya aldırmakla sorumludur.” hükmünü amirdir.  

Ayrıca, 3/7/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü ve 15 inci 

maddelerinde belediyelerin görev ve sorumluluk ile yetki ve imtiyazları sayılmakla birlikte, 

4562 sayılı Kanun hükümlerinin saklı tutulacağı hüküm altına alınmıştır. 

Yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri çerçevesinde; organize sanayi bölgeleri sınırları 

içerisinde bulunan iş yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi ile işyeri açma ve çalışma 

ruhsatı almadan veya mevzuata aykırı olarak faaliyet gösteren iş yerlerinin faaliyetten men 

edilmesi hususlarında yetkinin organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğinde bulunduğu, ancak 

organize sanayi bölgesi tüzel kişiliği emrinde denetimi yapacak polis veya zabıta personeli 

bulunmaması nedeniyle talep edilmesi halinde mahallin en büyük mülki idare amirinin 

koordinasyonunda diğer kamu kurum ve kuruluşlarından destek alınması suretiyle gerekli 

işlemlerin tesis edilmesinin mümkün olduğu değerlendirilmektedir.  

Bilgilerini rica ederim. 

 

 

          Bakan a. 

                          Genel Müdür  

 

 


