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DAĞITIM YERLERİNE 

 

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

sayılı yazısı. 

 b) … Bakanlığının (… Genel Müdürlüğü) … tarihli ve … sayılı yazısı. 

 

 İlgi (a)’da ve (b)’de kayıtlı yazılar ile ekleri incelenmiş olup belediyelere “özel güvenlik 

eğitim kurumu” faaliyet konulu işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurularında bulunulduğu 

belirtilerek Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 

hükümlerine göre belediyelerce “özel güvenlik eğitim kurumu” faaliyet konulu işyeri açma ve 

çalışma ruhsatı düzenlenip düzenlenemeyeceği hususunda Bakanlığımız görüşü talep 

edilmektedir. 

 Bilindiği üzere, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 2 nci 

maddesi “Bu Yönetmelik, sıhhî ve gayrisıhhî işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence 

yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesine dair iş ve işlemleri kapsar.” hükmünü, 

4 üncü maddesi “Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;  

a) 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,  

b) Gayrisıhhî müessese: Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, 

fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da 

doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseleri, 

… 

f) Sıhhî müessese: Gayrisıhhî müesseseler dışında kalan her türlü işyerini, 

g) 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, 

… 



t) 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, 

… 

ifade eder.” 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, 

 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, 

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 maddesi “Bu yönetmelikte geçen;  

Kanun: 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununu,  

Bakanlık: İçişleri Bakanlığı’nı,  

… 

Özel eğitim kurumu: Özel güvenlik görevlileri ve yönetici adaylarına özel güvenlik 

eğitimi vermek üzere Bakanlığın izniyle kurulan eğitim kurumlarını, 

… 

ifade eder.” hükmünü amirdir. 

 Yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri çerçevesinde, 5188 sayılı Kanun kapsamında 

faaliyet izni verilen özel güvenlik eğitim kurumlarının İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına 

İlişkin Yönetmelik gereğince de yetkili idarelerden işyeri açma ve çalışma ruhsatı almaları 

gerektiği, diğer taraftan iş yeri mevzuatı dışında faaliyet konusuyla ilgili sair mevzuatta 

karşılanması gerekli olan şartların yerine getirilmesi hususunda işletmecinin sorumluluğu 

bulunduğu değerlendirilmektedir. 

Bilgilerini arz ve rica ederim. 

 

 

           

 

                      Bakan a. 

            Genel Müdür 

 

 


