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İlgi : … tarihli ve … sayılı yazınız. 

  

 İlgide kayıtlı yazınız ile, … tarafından … ilçesinde bulunan "Oyun Yeri 

(Playstation)" faaliyet konulu işyerinin … tarihli sözleşme ile …'a devredildiği, devir işlemine 

müteakip, … tarafından … Belediyesi nezdinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusunda 

bulunulduğu, …'ın konu hakkında … tarihinde İl Müdürlüğünüze yapmış olduğu başvurusu 

üzerine, … tarihli yazınız ile … Belediye Başkanlığına ruhsat düzenlememe gerekçesinin 

sorulduğu, … Belediye Başkanlığının … tarihli ve … sayılı yazısında; "Oyun Yeri 

(Playstation)" faaliyet konulu işyeri ile aynı binada … Yabancı Dil Kursu olması nedeniyle, 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesi ile 34 üncü 

maddesine istinaden, söz konusu başvurunun uygun görülmediğinin bildirildiği belirtilmiş olup 

Belediye Başkanlığının, devir sırasında yeni işletmeci adına ruhsat düzenlenmeme gerekçesi 

olarak ortaya koyduğu işyeri ile aynı binada … Yabancı Dil Kursu olması şeklindeki nedenin, 

Yönetmeliğin 8 inci maddesi kapsamındaki işletmecinin kusuru olarak değerlendirilip 

değerlendirilemeyeceğine ilişkin tereddüde düşüldüğünden konu hakkındaki 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,”(g) bendi “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 

artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon 

oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet salonları, lunaparklar, 

sirkler ve benzeri yerleri,”, (ı) bendi “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,” 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, 

8 inci maddesinin birinci fıkrası “Ruhsatta belirtilen faaliyet konusu, faaliyet alanı ve 

adresin değişmemesi kaydıyla iş yerinin devredilmesi halinde, devralan kişinin başvurusu 

üzerine dosyadaki bilgiler ve belgeler esas alınmak suretiyle yeni işletmeci adına tekrar ruhsat 

düzenlenir. Ancak devredilmek istenen iş yerinin fiziki durumu ve ruhsat dosyasındaki bilgilerin 

ve belgelerin işletmecinin kusuru sebebiyle faaliyet konusuyla ilgili bu Yönetmelik kapsamında 

karşılanması gereken mevzuat hükümlerine aykırı olması halinde, söz konusu aykırılıklar ve 

noksanlıklar giderilmeden yeni işletmeci adına ruhsat düzenlenemez.” hükmünü, 

32 nci maddesinin altıncı fıkrası “Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun 

merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, resmî 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.” hükmünü, 

34 üncü maddesi “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.” 

hükmünü amirdir. 

Yukarıda açıklanan Yönetmelik hükümleri kapsamında, elektronik oyun merkezleri gibi 

umuma açık yerlerin özel öğretim kurumları ile aynı binada bulunmaması gerektiği ancak 

faaliyete başladığı dönemde yürürlükte bulunan mevzuat dâhilinde yetkili idare tarafından 

ruhsatlandırılan iş yerlerinin faaliyet konusunun, faaliyet alanının ve adresinin değişmemesi 

kaydıyla Yönetmeliğin 8 inci maddesi kapsamında değerlendirilerek mevcut durumun 

işletmecinin kusuru sebebiyle oluşmamış olması halinde devir işleminin sonuçlandırılabileceği, 

bu bakımdan bahse konu iş yerinin ruhsatlandırıldığı tarihte faaliyette bulunduğu binada özel 

öğretim kurumu bulunmaması ve ruhsatlandırma yapıldıktan sonraki bir tarihte özel öğretim 

kurumunun açılmış olması halinde bu durumun işletmecinin kusuru olarak sayılmasının 

mümkün olmadığı değerlendirilmektedir. 

 Bilgilerini rica ederim.              
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