
  
 

09.06.2020 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN “İŞYERİ AÇMA VE 

ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” 

 

Yönetmeliğe, "iş yeri" ve "sınıf tespiti" tanımları eklendi.   

 

Diğer taraftan iş yeri ruhsatı devirlerinde meri mevzuat hükümlerinin aranmasına ilişkin de 

düzenleme yapıldı. Düzenleme ile daha önce belirsizlik bulunan iş yeri devirlerinde devir 

dosyasındaki bilgi ve belgeler ile iş yerinin fiziki özelliklerinin meri mevzuat hükümlerine 

uygun olması gerektiği hususuna açıklık getirildi. Böylece mevzuata aykırı iş yerleri 

devredilemeyecek. Ayrıca, devredilmek istenen ancak mevzuata aykırı olan yerlere 6 aylık 

süre verilecek. Bu süre içinde aykırılık giderilirse devir yapılabilecek. Devir işlemi 

yapılamazsa önceki sahibi iş yerini ruhsatına tabi olarak aynen çalıştırmaya devam 

edebilecek. 

 

Yeni Yönetmelik ile sınıf tespiti yapılmamış gayrisıhhî müesseseler için sınıf tespiti Sağlık 

Bakanlığı tarafından yapılma yetkisi verildi. 

 

 Mesleki Eğitim ve Yeterlilik  :  

Açılacak iş yerlerinde, iş yeri sahibinin veya iş yerinde her bir meslek dalında çalıştırdıklarının, 

alınan ustalık belgesine ya da mesleki veya teknik okulların ilgili alanlarından mezun olduğunu 

gösterir diplomaya ya da üniversitelerin ilgili lisans ve ön lisans alan ve dalından mezun 

olduğunu gösterir diplomaya ya da kurumlardan alınan kurs bitirme belgesine sahip olması 

gerekir ek maddesi eklenerek mesleki eğitimlerini tamamlamaları zorunlu kılındı. 

 

Faaliyetten geçici süreyle men ve idarî para cezası 

Yapılan düzenleme ile denetimlerde işletmecinin kendi kusurundan kaynaklanan mevzuata 

aykırılıklar ve eksikliklerin tespit edilmesi halinde, önce bu aykırılığın giderilmesi istendi ve 

bir defaya mahsus 15 gün süre verildi. Sürenin sonunda aykırılık giderilmediği takdirde, sıhhi 

müesseselere 15 güne kadar, gayrisıhhi müesseselere ise aykırılık ve eksiklik giderilene kadar 

faaliyetten men cezası verildi. 

 

Sıhhî İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı Başvuru/Beyan Formu’ nun 10.maddesinde yer alan 

ve  Gayrisıhhî Müessese Açma Ruhsatı Başvuru/Beyan Formu’ nun 12.maddesinde yer 

alan  Ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenmez ibareleri kaldırıldı. 

 

Ek-1 “Sıhhî Müesseseler İçin Sınıflarına Ve Özelliklerine Göre Aranacak Nitelikler” 

kısmına “H. TİYATRO, SİNEMA, DÜĞÜN SALONU, SİRK, LUNAPARK, GÖSTERİ 

MERKEZİ VE DİĞER PARKLAR”  bölümünde diğer parklar ibaresi kaldırıldı. Sirkler ve 

lunaparklar için ekipmanlardan sorumlu olmak üzere teknik bilgi ve yeterliğe sahip en az bir 

mühendis ve bir teknisyen bulunacaktır ibaresi,   en az bir makine veya elektrik mühendisi ve 

en az bir makine veya elektrik teknisyeni bulundurulacaktır şeklinde değişti. Kadınlar ve 

erkekler için ayrı yeterli sayıda tuvalet ve lavabo bulunacaktır ibaresi her 50 kişi için en az birer 



  
 

adet modern tuvalet ve aynalı lavabo bulunacaktır ve engellilerin erişimleri için en az 1 kadın, 

1 erkek olmak üzere uygun tuvalet ayrılacaktır,  şekliyle değişikliğe uğradı. 

 

Açık ve kapalı alanlarda bulunan oyun, eğlence, su, spor ve macera parkları ile 

teleferikler için ek f bendi oluşturuldu. Bu bentte en az bir makine veya elektrik mühendisi ve 

en az bir makine veya elektrik teknisyeni bulundurularak, kumar ve benzeri şans oyunları 

oynatılmadan, her 50 kişi için en az birer adet modern tuvalet ve aynalı lavabo bulunacaktır ve 

engellilerin erişimleri için en az 1 kadın, 1 erkek olmak üzere uygun tuvalet ayrılarak, Parkur 

ve parklarda bulunan iş yeri niteliğindeki yerler benzer iş yerlerinde aranan şartları taşıması 

istendi. 

 

 

TAŞINMAZ TİCARETİ YAPILAN İŞ YERLERİ bölümüne, faaliyet alanı bağımsız bölüm 

niteliğine sahip olacak, en az 20 metrekare olacak, ancak birden fazla tacir veya esnaf ve 

sanatkârın faaliyet gösterdiği iş yerinde faaliyet alanı her bir tacir veya esnaf ve sanatkâr için 

beş metrekare artırılarak hesaplanacak, arşiv olacak ve ikamet amacıyla kullanılmayacak, 

taşınmaz ticareti dışında faaliyette bulunulmayacak, faaliyet sınıfı için aranması gereken genel 

şartlar ile bu bölümün ilgili maddelerindeki özel şartlar, işyeri açma ve çalışma ruhsatı 

verilmeden önce yerinde kontrol edilecektir. 

Şekliyle madde  eklenmiştir. 

 

EK-2 GAYRİSIHHÎ MÜESSESELER LİSTESİ bölümüne ek olarak 9.29. Açık alanda 

sergilenen ikinci el motorlu kara taşıtı pazarları,  bendi getirildi. 

C) ÜÇÜNCÜ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELER , 1.Enerji Sanayii’nde bendinde akü 

tamir yerlerine ek olarak, kurulacak elektrikli araç şarj istasyonları ve istanyonların kurulu 

bulunduğu iş yerinin ana faaliyet dalı esas alınarak düzenlenen ruhsatta tali faaliyet olarak 

belirtilir, şeklinde değişliğe uğradı. Aynı C bölümünün “8-Diğerleri” alt bölümüne 8.13 üncü 

maddesinden sonra maddeler eklenmiştir. İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan iş yerleri 

için açık ve kapalı faaliyet alanı büyüklüğü, en az altmış metrekaresi teşhir alanı olmak kaydıyla 

seksen metrekareden az olmayacaktır, mali sorumluluk sigortası yaptırılacaktır, açık ve kapalı 

faaliyet alanı dışında yol, kaldırım ve benzeri yerlerde motorlu kara taşıtı teşhir edilmeyecektir, 

şeklinde maddeler eklendi. 

 


