
Not: Şahsına iş yeri ruhsatı düzenlenen kişinin ölümü halinde kanuni mirasçılarının en geç altı 

ay içinde yapacakları başvuru sonucu yeni ruhsat düzenlenmeksizin eski ruhsatın kanuni 

mirasçılar adına intibakının yapılması gerektiği hk. 
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DAĞITIM YERLERİNE 

 

İlgi : … Valiliğinin (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) … tarihli ve … sayılı yazısı. 

  

İlgide kayıtlı yazı ve eki … Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğünün … tarihli ve … 

sayılı yazısı ile … ilçesi … Mahallesi … Bulvarı … ada … parselde adına … tarihinde sıhhi 

müessese olarak oto alım satım faaliyet konulu iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenen 

…’nun vefat ettiği, mirasçısı … tarafından ruhsat intibakının talep edildiği belirtilerek intibak 

işleminin yapılıp yapılamayacağı ve yapılabilmesi durumunda sıhhi müessese olarak 

ruhsatlandırılan mezkur işyerinin intibak işleminin nasıl yapılacağına ilişkin Bakanlığımız 

görüşü talep edilmektedir.  
Bilindiği üzere İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (t) bendinde; “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” hükmü, 

6 ncı maddesinin birinci fıkrasında “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 

fıkrasında “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.” hükmü, 

8 inci maddesinde; “… 

İşyeri sahibinin ölümü halinde, yeni ruhsat düzenlenmeksizin kanunî mirasçıları adına 

eski ruhsatın intibakı yapılır. 

Ruhsatın yenilenmesi veya intibakı gereken hallerde yetkili idareye en geç üç ay içinde 

müracaat edilmesi zorunludur. Bu süre mirasçılar için altı ay olarak uygulanır. Süresi içinde 

müracaat yapılmadığının yetkili idarelerce tespiti durumunda tespit tarihinden itibaren onbeş 

günlük süre verilir. Bu süre sonunda ruhsat yenilenmediği veya intibak yaptırılmadığı hallerde 

ruhsat iptal edilir.” hükmü, 

Yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri çerçevesinde, şahsına iş yeri ruhsatı düzenlenen 

kişinin ölümü halinde kanuni mirasçılarının en geç altı ay içinde yapacakları başvuru sonucu 

yeni ruhsat düzenlenmeksizin eski ruhsatın kanuni mirasçılar adına intibakının yapılması 

gerektiği değerlendirilmektedir.  

Bilgilerini rica ederim. 

            

                Bakan a. 

            Genel Müdür  


