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DAĞITIM YERLERİNE 

 

İlgi : … tarihli ve … sayılı yazınız. 

 

 İlgide kayıtlı yazınızda, İliniz, … İlçesi, … parselde kayıtlı, … yolu üzeri 30. km … 

Köyü adresindeki akaryakıt ve LPG satış istasyonu faaliyet konulu mülkiyeti …'a ait olan ve 

… ile aralarında yapılan … 2. Noterliği … tarihli ve … no’lu 5 yıllık kira kontratı süresinin 

dolduğu ve kira süresinin sona erdiği, … İl Özel İdaresince … adına … unvanlı akaryakıt ve 

LPG satış istasyonu faaliyet konulu 05.11.2013 tarihli ve 562 sayılı işyeri açma ve çalışma 

ruhsatının düzenlendiği, Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğünüz teknik personellerince … yolu 

üzeri 30. km, … Köyü, … adresinde yapılan denetimde, işyerinin kapalı olduğunun, herhangi 

bir ticari faaliyette bulunulmadığının ve otomasyon sisteminin çalışmadığının 14.01.2021 

tarihli … nolu denetim tutanağı ve 29.01.2021 tarihli … Nolu denetim tutanağı ile tespit 

edildiği, İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 02.12.2005 tarihli ve 

B050MAH060002/1301982938 sayılı görüş yazısı ve mevzuat hükümlerine istinaden … İl 

Özel İdaresi tarafından düzenlenen söz konusu ruhsatın Çevre Koruma ve Kontrol Daire 

Başkanlığınızın 03.02.2021 tarihli ve … sayılı Başkanlık Olur’u ile iptal edildiği belirtilmiş 

olup söz konusu akaryakıt satış istasyonunun devredilmesi sırasında müktesep haklarının 

devam edip etmediği ve yeniden ruhsatlandırma yapılıp yapılamayacağı hususlarında 

Bakanlığımız görüşü talep edilmektedir. 

 Bilindiği üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun 80 inci maddesi “Belediye sınırları ve 

mücavir alanları içinde, kara yolu ile yolcu taşıma hakkına sahip gerçek ve tüzel kişilerin 

şehirlerarası otobüs terminali kurmalarına ve işletmeleri ile her türlü akaryakıt ile 

sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) istasyonlarına nazım imar 

ve uygulama imar plânına uygun olmak kaydıyla belediye tarafından izin verilebilir. Akaryakıt 

istasyonlarına izin verilmesi için nazım imar plânında akaryakıt istasyonu olarak gösterilmesi 

şarttır. Bu istasyonlara çalışma ruhsatı büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi tarafından 

verilir.” hükmünü,  

 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (6) ncı bendi 

“Akaryakıt istasyonu: Dağıtıcı  veya bunlarla tek elden satış sözleşmesi yapmış bayilerce ilgili 

mevzuata uygun (teknik, kalite ve güvenlik) olarak kurulup, bir veya farklı alt başlıktan birer 

akaryakıt dağıtıcısının  tescilli markası altında faaliyette bulunan  ve esas itibarıyla araçların 

akaryakıt,  madeni yağ, otogaz LPG, temizlik ve ihtiyarî olarak bakım ile  kullanıcıların tüplü 

LPG hariç diğer asgarî ihtiyaçlarını karşılayacak imkânları sunan yerleri” hükmünü,  

 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendi “Otogaz 



istasyonu: Dağıtıcı veya bunlarla tek elden satış sözleşmesi yapmış bayilerce ilgili mevzuata 

uygun (teknik, kalite ve güvenlik) olarak kurulup, dağıtıcının tescilli markası ve amblemi 

altında faaliyette bulunan ve esas itibariyle motorlu araçların otogaz LPG, madeni yağ, 

temizlik ve ihtiyari olarak bakım ile kullanıcılarının, tüplü LPG hariç, diğer asgari ihtiyaçlarını 

karşılayacak imkânları sunan akaryakıt istasyonu içinde veya müstakil olarak hizmet veren 

tesisler” hükmünü,  

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (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,” hükmünü, 

5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi  “Özel yapı şeklini gerektiren sinema, 

tiyatro, düğün salonu, otel, hamam, sauna; ekmek fırını ile akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, 

sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz istasyonu için yapı kullanma izin belgesinin 

alınmış olması,” 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, 

8 inci maddesi “Ruhsatta belirtilen faaliyet konusu ve adresin değişmemesi kaydıyla 

işyerinin devredilmesi halinde, devralan kişinin başvurusu üzerine dosyadaki bilgi ve belgeler 

esas alınmak suretiyle yeni işletmeci adına tekrar ruhsat düzenlenir. Ancak devredilmek istenen 

iş yerinin fiziki durumu ile ruhsat dosyasındaki bilgi ve belgelerin faaliyet konusuyla ilgili bu 

Yönetmelik kapsamında karşılanması gereken mevzuat hükümlerine aykırı olması halinde, söz 

konusu aykırılıkların giderilmesi için en fazla altı aylık süre verilir. Verilen süre içinde tespit 

edilen aykırılıklar giderilmediği durumlarda devir işlemi yapılamaz. 

Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile gayrisıhhî müesseseler hariç olmak üzere, 

sıhhî işyerleri için adresin değişmemesi kaydıyla faaliyet konusunun değiştiği durumlarda 

ruhsat başvurusunda bulunulması halinde, dosyadaki bilgi ve belgeler esas alınarak yeni 

faaliyet konusu ile ilgili şartlar karşılanmak kaydıyla başvuru sahibi adına tekrar ruhsat 

düzenlenir. 

İşyerine yeni ortak alınması veya ortaklardan birinin ayrılması durumunda yeni ruhsat 

düzenlenmez. 

İşyerinin başka bir adrese nakledilmesi halinde yeniden ruhsatlandırılması esastır. 

Mahalle, cadde, sokak ve benzeri yerlerin isim veya numaralarının değişmesi nedeniyle 

aynı işyeri için yeni ruhsat düzenlenmez. Ruhsatta yer alan bilgiler güncellenir. 

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.” hükmünü, 

 Geçici 1 inci maddesi “Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce mevzuatına uygun olarak 

ruhsatlandırılmış bulunan işyerleri yeniden ruhsatlandırılmaz. 

Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce yapılmış bulunan işyeri açma ve çalışma ruhsat 

başvuruları bu Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.” hükmünü amirdir. 

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri çerçevesinde, İşyeri Açma ve Çalışma 

Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce faaliyete başladığı dönemde 

yürürlükte bulunan mevzuat dâhilinde yetkili idare tarafından ruhsatlandırılan akaryakıt 

istasyonlarının müktesep hak kapsamında yeniden ruhsatlandırılmamasının esas olduğu, ancak 

Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonraki bir tarihte intibak, güncelleme, yenileme vb. istisnai 

durumlar hariç yeni veya yeniden ruhsatlandırılacak yerler için faaliyet konusu itibarıyla bu 

Yönetmeliğe ve bu Yönetmelik uyarınca esas alınması gereken diğer mevzuata uygunluk şartı 

aranacağı değerlendirilmektedir.  

Bilgilerini rica ederim. 
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