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İlgi (b) yazı ekinde alınan ilgi (a) yazıyla; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin 

Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili belediye birimleri arasında (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü – 

Zabıta Müdürlüğü) yetki karmaşası yaşandığı ifade edilerek; uygulamaya esas Bakanlığımız görüşü 

talep edilmektedir.  

Bilindiği üzere 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun “Belediye teşkilâtı” başlıklı 

48 inci maddesi “Belediye teşkilâtı, norm kadroya uygun olarak yazı işleri, malî hizmetler, fen işleri 

ve zabıta birimlerinden oluşur. Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafî yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel 

özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak 

gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler 

oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla 

olur.” hükmünü taşımaktadır. 

Öte yandan işyerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesine dair iş ve işlemler 10/08/2005 

tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma 

Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri kapsamında yürütülmektedir.   

Mezkûr Yönetmeliğin 6 ncı maddesi “Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve 

çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz. İşyeri ruhsatları yetkili idarelerin en üst 

amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından bu Yönetmelikte öngörülen sürede imzalanır; ruhsat için 

ayrıca, meclis veya encümen tarafından karar alınmaz. (…) 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. Bu Yönetmeliğe göre yapılacak her 

türlü ruhsat başvurusunda, müracaat sahibine başvuruyu kabul eden görevlinin adı, soyadı ve unvanı 

ile başvurunun yapıldığı tarih ve saati gösteren Örnek 6’da yer alan alındı belgesi verilir. Ayrıca, 

başvuru ve beyan formu ile ekli evrakın verilmesi sırasında başvuruyu kabul eden görevli tarafından 

yapılacak ön incelemede tespit edilen noksanlıklar, müracaat sahibine verilen alındı belgesinde 

gösterilir. Bu Yönetmelikte belirtilen ruhsatlandırmaya ilişkin süreler eksik belgelerin yetkili idareye 

verilmesi ile başlar.” hükmünü amirdir.  

“Ruhsatın düzenlenmesi” başlıklı 12 nci maddesi “Sıhhî işyeri açmak isteyen gerçek ve tüzel 

kişiler, işyerlerini bu Yönetmeliğe uygun olarak tanzim ettikten sonra Örnek 1’de yer alan başvuru ve 

beyan formuyla yetkili idareye müracaat eder. Başvurunun Yönetmelikte öngörülen kriterlere uygun 

olduğunun tespiti halinde başkaca bir işleme gerek kalmaksızın işyeri açma ve çalışma ruhsatı 

düzenlenerek ilgiliye aynı gün içinde verilir. Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin 

ruhsatlandırılmasında bu Yönetmeliğin dördüncü kısmında belirtilen süreler geçerlidir. İşyeri açma ve 

çalışma ruhsatı müracaatı sırasında bu Yönetmelikte belirtilen bilgi ve belgeler dışında başka herhangi 

bir belge istenemez ve başvuru formundaki beyana göre ruhsat işlemleri sonuçlandırılır. İlgilinin 

beyanına göre tanzim edilen ruhsat müktesep hak doğurmaz.” hükmünü, 

“İşyeri açma ve çalışma ruhsatının kesinleşmesi” başlıklı 13 üncü maddesinde; “İşyeri açma 

ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri, yetkili idareler tarafından ruhsatın verildiği tarihten itibaren en geç 

bir ay içinde kontrol edilir. İşyerinin bu süre içinde kontrol edilmemesi halinde ruhsat kesinleşir. 
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Kontrol görevini yerine getirmeyen yetkili idare görevlileri hakkında kanunî işlem yapılır. İşyeri açma 

ve çalışma ruhsatının verilmesinden sonra yapılacak denetimlerde mevzuata uygun olmayan unsurların 

ve noksanlıkların tespiti halinde, işyerine bu noksanlık ve hatalarını gidermesi için bir defaya mahsus 

olmak üzere onbeş günlük süre verilir. Verilen süre içinde tespit edilen noksanlık ve aykırılıklar 

giderilmediği takdirde, ruhsat iptal edilerek işyeri kapatılır. Ayrıca ilgililerin yalan, yanlış ve yanıltıcı 

beyanı varsa haklarında kanunî işlem yapılır.” hükmünü ihtiva etmektedir.   

Öte yandan 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi “Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; (…) b) Belediye 

zabıtası: Beldenin düzenini muhafaza eden, belde halkının esenlik, sağlık ve huzurunu koruyan, yetkili 

organların bu amaçla alacakları kararları uygulayan özel zabıta kuvvetini, (…) ifade eder.” hükmünü,  

10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi “(1) Belediye sınırları içinde beldenin 

düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve 

yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri 

kullanmak.” hükmünü, (2) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin 

mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan 

görevleri yapmak. (3) Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları 

uygulamak ve sonuçlarını izlemek, (…) (20) 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına 

Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve 

2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına 

İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili 

mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.” hükmünü,  

(c) bendi “(2) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili 

olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak. (3) 

İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi 

uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup 

olmadığını denetlemek.” hükmünü, 

11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi “Umuma açık yerlere girer, gerekli kontrolleri 

yapar, sahip veya işletenlerinden kontrol konusu ile ilgili belgeler ister ve haklarında tutanak 

düzenler,” hükmünü içermektedir. 

Öte yandan 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair 

Yönetmeliğin EK-3: Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Unvanları 

Listelerinin (III) sayılı bölümünde “Ruhsat ve Denetim Müdürü” yer almaktadır.  

Yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri çerçevesinde; işyerinin açılması ile ilgili yapılacak 

başvurunun kabulü, beyan ve ibraz edilen belgelere istinaden ruhsatın düzenlenmesi, kesinleşmesi, 

devir işlemleri ile ruhsat iptal işlemlerinin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından, ruhsatın varlığı, 

emir ve yasakların uygulanıp uygulanmadığı ve mevzuata aykırı faaliyet yürütülüp yürütülmediği gibi 

ruhsat düzenlenmesinden sonraki kontrol ve cezai müeyyide uygulama görevlerinin ise Zabıta 

Müdürlüğü tarafından yürütülmesinin gerektiği değerlendirilmektedir.  

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 
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                                Genel Müdür  

 

 

 

 

 

 


