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İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Yönetmelik 09/06/2020 tarihli ve 3'1 1 50 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Söz konusu değişiklik ile'İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin Eki
"Örnek 1, deki "SlHHi işveninçııın VE ÇAL|ŞMA RUHSATI BEYAN FoRMU,NUN 10 uncu
maddesi ile"Örnek 2,deki "GAYRisıııli işvrni AÇMA VE ÇAL|şMA RUHSATI BEYAN
FORMU'NUN 12 inci maddesinde yer alan 'Ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenmez"
ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu değişiklik ile ustalık belgesi konusunda uzun süredir
yaşanan sıkıntı giderilmiştir.

Yine söz konusu Yönetmeliğe "Bu Yönetmelik kapsamında açılacak işyerlerinde, iş

sahibinin veya işyerinde her bir meslek dalında çalıştırdıklarının 3308 sayılı Mesleki Eğitim
Kanunu kapsamında alınan ustalık belgesine ya da mesleki veya teknik okulların ilgili
alanlarından mezun olduğunu gösterir diplomaya ya da üniversitelerin ilgili lisans veya ön lisans
alan ve dalından mezun olduğunu gösterir diplomaya ya da 55B0 sayılı Özel Öğretim Kurumları
Kanununa göre faaliyet gösteren kuru mlardan alınan kurs bitirme belgesine sah ip olması gerekir.

Söz konusu belgelerin kapsamına girmeyen faaliyet konuları için bu belgeler aranmaz." hükmü
getirilmiştir.

Söz konusu Yönetmelikte yapılan diğer değişiklikler ekte yer almaktadır.
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Ekli "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlanna İlişkin Yönetmelikte Değşiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik"iı yürürlüğe konulmasına, 1593 saylı Umumi Hıfzıssılüa
Kanunu, 1608 saylı Umuru Belediyeye Müteallik Ahk6mı Cezaye Hakkmda 16 Nisan 1340
Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun, 2559 saylı Polis Vazife ve
Salüiyet Kanrınu, 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlanna Dair Kanun Hükmünde
Karamamenin Değiştirilerek Kabuliirıe Dair Kanun, 4562 saylı Organize Saıayi Bölgeleri
Kanunu, 5216 sayılı Büyü§ehir Belediyesi Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile
5393 sayıh Belediye Kanunu hükiimleıi gereğnce karar verilmiştir.
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MADDE l, l4l712005 tariili ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe
konulan Işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlanna İlişkin yönetmeliğin 3 üncü maddesindeki
"24l4l|930tntlhli ve 1593 saylı Umumi Hıfassüha Kanunu," ibaresinden sonra gelmek üzere
*15/5/1930 tarihli ve 1608 saylı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkimı Cezaiye Hakkında
16 Nisan 1340 Tarih ve 485 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun," ibaresi
eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetıneliğn 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (s) bendinden

sonra gelmek tizere aşağıdaki bentler eklenmiştir.

't) İş yeri: Ticari, sınai, zirai veya mesleki bir faaliyetin ya da girişimin icrasına tahsis

edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan, kara ya da su iizerindeki açık veya kapalı alanda bulunan

sabit ya da mobil yerleri,

u) Sınıf tespiti: Bu Yönetmelik ile sınıflandırması yapılmamış bir gayrisühi
müessssenin kendi içinde kaçıncı sınıfta bulunduğunun tespiti amacıyla Sağlık Bakanlığınca
yapılaı tespiti ve sınıflandırmayı,"

MADDf, 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkasının birinci cümlesinden

sonıa gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

"Ancak devredilmek istenen iş yerinin fiziki durumu ile ruhsat dosyasındaki bilgi ve belgelerin

faaliyet konusuyla ilgili bu Yönetmelik kapsamında karşılanması gereken mevzuat

hükiimlerine aykın olması halinde, söz konusu aykırılıkların giderilmesi için en tazla altı aylık
süre verilir. Verileı süre içinde tespit edilen aykırılıklar giderilmediği durumlaıda devir işlemi

yapılamaz."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci ftkası aşağdaki şekilde

değiştirilmiştir.

"Bu Yönetmelik ile sınıf tespiti yapılmamış gayrisıhhi müesseseler için sınıf tespili;

ilgili tesisin neden olabileceği kirleticilerin nitelik ve niceliğ ile izalesi konusundaki proje ve

açıklama raporu, neden olabileceği çevre sağlığı riskleri, açıklamalı proses akım şeması, eğer

kurulu ise kapasite raporu (yoksa kişinin beyanı), toplam motor gücü, toplam personel sayt§ı

ve tesisin diğer özellikleriıe ilişkin bilgi ve belgeleı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı

tarafından yapılır."

MADDE 5_ Aynı Yönetrneliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkası yürürlükten

kaldınlmışhr.



MADDE 6- Ayil Yönetmeliğe ek 1 inci maddesinden sonra gelmeküzeıe başlıklan ile
birlihe aşağıdaki ek maddeler ekluuniştir.

'Mesleki eğitim ve yeteılilik

EK MADDE 2_ Bu Yönetmelik kapsamında açılacak iş yerlerinde, iş yeri sahibinin veya
iş yerinde her bir meslek dalında çalıştırdıklannın, 51611986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki
Eğitinı Kanuou kapsamında alınaı ustalık belgesine ya da mesleki veya teknik okullann ilgili
alanlanndan mezun olduğunu gösterir diplomaya ya da iinivenitelerin ilgili lisans ve ön lisans
alan ve dalından mezun olduğunu gösterir diplomaya (translğipt ile birlikte ibraz edilecek) ya

d^2/8l2a07 tarihli ve 5580 sayılı Özel Ögletim Kurumlan Kanununa göre faaliyet gösteren

kurumlardan alınan kurs bitirme belgesine süip olması gerekir. Biıinci cümledeki belgelerin
kapsamına girmeyen faaliyet konulan için bu belgeleı arar|maz. İlgn alplorna ve belgelerin
yurt dışından alınmış olması halinde bunlanı ilgili mevzuata göre deıkliğinin kabul edilmiş
olması şartbr. Milli Eğitim Bakanlığnın taııüğı ve önceden alınmış diğer diplomalar ve kurs

bitirme belgeleri, miiktesep hak kapsamında değerlendirilir.
Bu Yönetmelik kapsamında açılacak tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta bulunan iş

yerlerinde, iş yeri süibinin veya iş yerinde her bir meslek dalında çalıştııdıklannıı |3l7120|3

tarihli vç 28706 saylı Resmi Gazete'de yayımlanan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sırufta Yer Alan
İşlerde Çalışünlacaklann Meşleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik kapsamında mesleki

eğitinılerini tamamlamış olmalan zonnludur. Ancak iş yeri sahibinden veya iş yerinde her bir

meslek dalında çalıştırdıklanndan, birinci fikrada sayılan belgelerden birisine süip olanlann,

mesleki eğitimleri amaıılanmış kabul edilir.

Faaliyetten geçici stireyle men ve idaıi para cezası

EK MADDE 3- 13 üncü maddenin birinci fıkrası ve 23 iincü maddeııin beşinci fılcrası

uyannca yapılıcak ilk denetimden sonra yetkili idarelerce yapılacak denetimlerde, işletmecinin

kuşurlu fıili sebebiyle iş yerinde oluşmuş, mer'i mevzuata aykınlıklann ve noksanhklann

tespiti halinde, bu aykınlıklann ve nok§anhklann giderilmesi için işletmeciye bir defaya

malsus onbeş günlü siire verilir. verilen siire içinde tespit edilen aykınlıklann ve

noksanlıklann giderilmemesi halinde 1608 saylı Kanunun 1 inci maddesi gereğince

işlemeciye idari paıa cezası verilir. Aynca gayrisıhhi müesşeselerde aykınlık ve noksanlıklar

giderilinceye kadaı, sıhhi müesseselerde ise yetkili idarenin öngüdüğii ve onbeş giinden fazla

olımayan bir siire kadar faaliyetin merıine karar verilir. Aykınlıklann ve noksaıılıklann

giderildiğnin tespiti halinde iş yeri hakkında verilmiş olan men karan derhal kaldınlır. Umuma

açık istirahat ve eğlence yerleri bakımından 2559 sayılı lfununun 6 ncı ve 8 inci madde

hükiimleri saklıdır."

MAI}DE 7- Aynı Yönetmeliğin eki "ÖR}üEK l"deki "SIHHİ İŞygnİ AÇMA VE

ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVuRU/BEYAN FoRMU,nun 10 uncu maddesinde yer alan

..(Ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenmez.)" ibaıesi yiiıiirliikrcn kaldınlmışhr.

MADDE 8_ Aynı Yönetmeliğin eki ,,ÖRNEK 2"deki "GAYRİSIHHİ MÜESSESE

AÇMA RUHSATI BAŞWRU/BEYAN FoRMU"nun 12 nci maddesinde yer alan "(Ticaret

siciline kayıtlı olanlaıdan iştenmez.)" ibaresi yüriirliıkten kaldınlmıştır.



MADDE 9_ Ayıı Yönetmeliğiı eki (EK_l),de yeı alan..SIHHİ ı,ıÜrssısnrnn İçİN
SINIFLARINA VE ÖZELLİKLERİİ\TE GÖRE ARANACAK NİTELİKıBr kısmırun
,H- TiYATRO, srNEMA, DÜĞüN SALONLARI" sİRK, LuNAPARKLAR VE GöSTERİ
MERKİZLERİ" bölümü balığ ..H- TiYATRO, SİMMA, DÜĞÜN sALoNU, SİRK,
LUNAPAPJL GÖSTERİ MERKEZİ VE DİĞER PARKLAR" şeklinde değiştirilmiş, aynı
biiltimdeki "e) Sirkler ve lunaparklaı" başlıklı alt bölümiiniin l ınci ve 5 inci maddeleri
aşağdaki şekilde değştirilırıiş ve aynı bölüme şağıdaki alt bölüm eklenrıiştir.

"l- Sirkler ve lunaparklardaki konstriiksiyon, ekipman ve makinelerin düzenli olarak
kontrol ve bakımından sorumlu olmak üzçre, iş yerinde en az bir makine veya eleknik
mühendisi ve en az bir makine veya elektik teknisyeni bulundurulur. Düzenli kontrol ve
bakımlar, bu maddede belirtilenlerin gözetimi altında yetkili teknik servisler tarafiıdan da
yapılabilir. Bakımlann yetkili teknik servisler taraiindan yapılmış olması, bu maddede

belirtilen yetkili kişilerin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz."

"5- Yansı kadııılar, yansı erkekler için olmak iizere heı 50 kişi için eır az birer adet

modem tuvalet ve ayıalı lavabo bulunacaktır. Buralar günlük olaıak teınizlenecektir. Bu
yapılarda engellilerin erişimiıin sağlanmasına yönelik tedbirler alınarak en az 1 kadın, 1 erkek
olmak iizere engellilerin kullanımna ve erişilebilirlik standardına uygun fuvalet aynlacaktu.
Bu işletrnelerin alışveriş merkezi, otel ve benzeri kompleks yapıda başka işletrneleı btinyesinde

faaliyet göstermesi halinde, kompleks yapının bu nitelikleri haiz tuvaletleri yeterlidir."

"f) Açık ve kapalı alanlarda bulunan oyun, eğlence, su, spor ve macera parklan ile

teleferikleı
l- Parkurlar ve parklardaki konstriilaiyorı, ekipman ve makinelerin düzenli olarak

kontrol ve bakımından sorumlu olmak iieere iş yerinde en az bir makine veya elektrik miihendisi

ve en ıız bir makine veya elektrik teknisyeni bulunduıulur. Düzenli kontrol ve bakımlar,

maddede belirtilenlerin gözetimi altında yetkili teknik servisler taıafından da yapılabilir.

Bakımlann yetkili teknik servisler tarafından yapılmış olması bu maddede belirtilen yetkili

kişilerin sorumluluğunu oıtadan kaldırmaz.

2- Bilgi artıncı ve zeka geliştirici, yetenek ve maharete dayanan oyunlar dışında kumar

ve benzeri şans oyunlan oynatıLaınaz.

3_ yansı kadınlar, yansı erkekler için olınak üzere her 50 kişi için en az birer adet

modem fuvalet ve aynalı lavabo bulunaçakiır. Buralar günlük olarak temizleıecektir. Bu

yapılarda engellilerin erişiminin sağlanmasına yönelik tedbirler alrıarak en az 1 kadın, 1 erkek

olmak üzere engellilerin kullanımına ve erişilebilirlik §tandardııa uygun tuvalet ayrılacakhr.

Bu işletrnelerin alışveriş merkezi, otel ve benzeri kompleks yapıda başka işletrneler biirıyesiıde

faaliyet göstermesi halinde kompleks yapının bu nitelikleri haiz tuvaletleri yeterlidir.

4- paıkuı ve parklaıda bulunan iş yeri niteliğindeki yerler benzer iş yerlerİnde aranan

şartlan taşıyacaktır."



MADDE l0- Aynı Yönetrneliğn eki (EK-l)'de yer alan "SIHHİ ıvrÜpssEsıınR
içiN sıtıışıaniNA vE öZELLİKLERİNE GöRE ARANACAK NİTELİKıER, kısmınrn,N- TAKSİ puneĞı VE YAZIHANEsİ, rıpeıı VE AÇIK OTOPARKLAR vE oTo
cııgRiıınİ" bölikntııiin başlığndaki "VE oTo cıırRiıpnİ' ibaresi başlıktan
ÇıkartılınıŞ, aynı bölümtin birinci fikrasındaki "kapalı ve açık otoparklar ve oto galerilerinde"
ibaresi "kapalı ve açık otoparklarda" şeklinde değiştirilmiş, aynı bölümtin ''d) oto galerileri.
başlıklı alt btililrnü yiiriirliikten kaldınlınıştır.

MADDE 11_ Aynı Yönetmeliğin eki (EK-l)'de yer alan "SIHHİ MÜESSESELER
içiu srNrnı,ennvı VE öZELLfuERINE GöRE AMNACAK MrsriKlnn,,kışmına
"N- TAKSİ DURAĞI VE YAZiHANESİ, KAPALI VE AÇIK OTOPARKLAR VE OTO
GALERİLERİ'böltimiindea sonıa gelmek üzere aşağıdaki "o- TAŞINMAZ rİcensrİ
YAPILAN İş YERLERİ" bötümü eklenmiştir.

"O- TAŞINMAZTİCARETİ YAPILAN İŞ YERLERİ
Taşınmaz ticaretinde ortak hiiıkümlere ilave olaıak aşağıdaki şartlar aranır:

l- Faaliyet alanı, ilgili mevzuatı uyannca bagımsız bölitn niteliğine süip olacaktır.
2- Faaliyet a[anı, en az yirmi metrekare olacaktıı. Ancak birden fazla tacit veya esnaf

ve sanatkdrın faaliyet gösterdiği iş yerinde faaliyet alanı her bir tacir veya esnafve sanatkir için
beş metrekare artuılarak hesaplanacaktır.

3- İçinde idari biiro ve kabul yeri ile dosyalama işleminin fiziksel olarak yapılması
durumunda aşiv bölümü bulunacaktır.

4- İkamet amacıyla kullanılmayacaktır.
5- Taşınmaz ticaretinden başka ticari faaliyette bulunulmayacaktıı-

6- Faaliyet suııfı için af,anması gereken genel şartlar ile bu bölümün ilgili
maddElerindeki özel şartlar, işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce yerinde kontrol

edileçeitir."

MADDE 12- Ayn Yönetmeliğn eki (EK-2)'de yeı alan 'GAYRİSIHHİ
MüEssESELER LiSTEsi, kısmının "B) iKNCi SINIF GAyRi§ütrıi MüESSEsELER"
başlıklı bölümtiniin "9-DİĞERLERİ" başlıklı alt böIiimiine aşağdaki madde eklenmiştir.

"9.29- Açık alanda sergilenen ikinci el motorlu kara taşıtı pazarlan,"

MADDE 13- Ayıı Yönetmeliğn eki (EK-2)'de yer alan "GAYRİSIHHİ
MüESSESELER LİsTEsİ" kışmııın "C) üÇüNCü SINIF GAYRİSIHHİ MüESSEŞELER"
başlıklı bölümünün "1- ENERIİ SANAYİI' başlıklı alt bölümü aşağıdaki şekilde

değştirilmiştir.

"1.1- Akii tamir yerleri,

1.2- Elektrik enerjisi ile çalışan araçlann elekşik ihtiyacını temin edebilmeleri için

otoparklarda, alışveriş merkezlerinin otQpark alanı olarak aynlmış yerlerinde, akaryakıt

istasyonlannda veya yetkili idarece uygun görülecek ve imar planında bu a§aca aynlmış olan

diğer yerlerde müstakil olarak kurulacak elektrikli araç şarj istasyonlan,



1.2.1, Elektıikli araçlann elektrik ihtiyacını temin edebilmeleri için otoparklar, alışveriş
merkezleri veya akaryakıt istasyonlannda kurulacak elektrikli araç şarj istasyonlan, kurulu
bulunduğu iŞ yerinin ana faaliyet dalı esas alınarak diizenlenen nüsatta tali faaliyet olarak
belirtilir."

MADDE 14- Aynı Yönetıneliğin eki (EK_2)'de yer alan "GAYRİSIHHİ
MÜEssEsELER LisTEsf , kısmının "C) üçııNcü sINIF GAyRisEüHi MüEssEsELER,
baŞlıklı böliiııtintin "8-DİĞERLERİ" başlıklı alt böliimiine 8,13 iincü ınaddesinden sonra
gelmek iizere aşağıdaki maddeler ve alt maddeler eklenmiştir.

"8.14- İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan iş yerleri:
8.14.1- Öncelitle faaliyet konusuyla ilgili toplu iş yerlerinde açılması esastır.
8.14.2- Tapu kütiiğ'unde dükkeı, mağaza, ofis ve biito gıbi iş yeri niteliğini haiz

bağımsız bölitn olacaktır.

8.14.3- Ana gayrimenkulün kayıtlı bulunduğu tapu kiitiiğiinde, mesken olarak gösterilen
bağımsız bölüm bulunmayacakir.

8.14.4- AÇık ve kapalı faaliyet alanı büyiiklüğii, en az altmış mehekaresi teşhir alanı
olmak kaydıyla seksen meffekareden az olmayacakhr.

8.14.5- Kapalı teşbir alanında sıvılaştınlmış petrol gazı ve sıvılaştınlmtş veya
sıkıştınlmış doğalgaz kullanan araç bulundurulmayacaktır.

8.14.6- Giriş ve çıkış kapısı kolay tüliyeye imkan verecek nitelikte olacaktr,
8.14.7- Çevreye, altyapıya ve trafiğe getirdiği yük ile can ve mal güvenliği riskine ilişkin

Valilik görüşü alınacakhr.

8.14.8- Aynı iş yerinde en faz|a iki tacir veya esnaf ve sanatkör ikinci el motorlu kara
taşıtı ticaretiyle iştigal edecektir. Bu durumda, iş yerinin açık ve kapah faaliyet alanı büyiiklügü,
en az yıjz yirmi metekaıesi teşhir alaıı olmak kaydıyla yüz altııış metrekareden az

olmayacaktır.
8.1a.9- İş yerinde ikinci el motorlu kara taşıh ticaretinden başka ticari faaliyette

bulunulmayacaktır. Bu hiiküm, ikinci el motoılu kaıa taşıtı ticareti yapılan iş yerlerine ilişkin
diğer şartlann karşılanması kaydıyla, işyeri açma ve çalışma ruhsatındaki ana faaliyet konusu

ilk tescil motorlu kara taşıü ticareti olan işletmelere uygulanmaz,

8. l 4. 1 0- Mali sorumluluk sigortası yaptınlacaktır.

8.14.1l- İdari büro ve kabul yeri ile taşıt teşhir alanı aynl adre§te olacak ve iş yerinin

bulunduğu ana gayrimeıkulün ortak kullanım alanlan taşıt teşhir alanı olarak

kullanılmayacaktır.
8.14.12_ Açık ve kapalı faaliyet alanı dışında yol, kaldınm ve benzeri yerlerde motorlu

kara taşıtı teşhir edilmeyecektir.

8.14.13_ Faaliyet sınıfı için aranma§ı gereken genel şartlar ile bu alt bölümiiçı ilgili alt

maddelerindeki özel şartlar, işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce yerinde kontrol

edilecektir.

8.15- Her tiiılü motorlu araç testi ve incelemesi yapan ekspertiz yeıleri,

8.16- Motorlu kara taşıtı kiralama işletmeleri:

8.16.1- İdari biiro ile taşltlann bekletildiğ,i yerin aynı yerde olması halinde faaliyet

konusuyla uyumlu olacak şekilde 8.14.1, 8.14,2, 8.14.3, 8.14.5, 8.14.6, 8.14.7, 8.14.10, 8.14.12



ve 8.14,13 alt naddelerindeki htihimlere tabidir. Ancak idari büro ile taşıtlann bekletildiği
yerin farklı yerlerde olması halinde bu şartlar yalnızca taşıtlann bekletildiğ yer için aranır.

8.16.2- Taşıtlann bekletildigi yer, taşıt başına on mehekarede n az olamaz.
8.16.3- İş yerinde taşıt kiralama faaliyetinden başka ticari faaliyette

bulunulmayacaktır."

MADDE 15- Ayııı Yönetmeliğe geçici 5 inci maddeden şonra gelmek üzere aşağıdaki
geçici maddeler eklenmiştir.

'GEÇİCİ MADDE 6- Bu ınaddel ihdas eden Yönetınelik ile;

Bu Yönetmeliğiı eki (EK-l)'de yer alan "SIHHİ MÜESSESELER İÇİN
SINIFLARINA VE ÖZELLiKLERiNE GÖRE ARANACAK NİTELiKLER" kısmının
*H- TİYATRO, SİMMA, DüĞüN SALONU, sİRK, Lı.INAPARK, GöSTERİ MERKEZİ
VE DİĞER PARKLAR" bölümiine eklenen "f) Açık ve kapalı alanlarda bulunan oyun, eğlence,

su, spor ve maceta parklan ile teleferikler" alt bölümü hiihimleri ile aynı kısma eklenen

"o- TAŞINMAZ TİCARETİ, bölümü hiiküm]erine,

Bu Yönetrneliğio eki (EK-2)'de yeı alan "GAYRİSIHHİ MÜESSESELER LisTESt'
krsmının "q üçüNCü sINIF GAyRisIHHİ MüESSESELER" bölümtinde değştirilen

"l- ENERJi SANAYİr' alt böliimü hiikiiimleri ile aynı böltimün "8- DİĞERLERİ" başlıklı alt

bölümiine ekleneıı madde ve alt madde hiiktimlerine,

aykın durumlar, bu maddeuin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde anılan

hiikiimlere uygun hale getirilir.

Bu maddenin ytirürlüğe girdiği tarih itibanyla yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi

verilmiş toplu iş yerleriıdeki ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan iş yeıleri, bu

Yönetmelik hiikiimleri uyannca faaliyet konusuyla ilgili aranması gereken metrekare şartından
muaftır.

51612018 tarihi itibanyla geliı veya kurumlar vergisi mükellefi olan ya da meslek

odasına kayıtlı olarak taşuunaz ücaretiyle işügal eden nüsatlı veya ruhsatlandınlacak

işletmeler, söz konusu tarihten sonıa iş yeri adreslerini değiştirmedikleri siirece bu Yönetmelik

uyannca faaliyet konusuyla ilgili aranıası geıeken özel şartlardan muaftır. Devirlerde bu

hiikiim uygulanmaz.

GEÇİCi MADDE 7_ Bu maddenin yüriirlüğe gırdiği tuihte ticari amaca yönelik verilen

yapı kayıt belgesine süip yapılarda açılrnak istenen iş yerleri, faaliyet konusu itibanyla

ruhsatlandurıa için gerekli olan can ve mal güvenliğ ile ilgili bu Yönetmeliğin ve ilgili diğer

mevzuatın amir hükümlerinde belirtilen şartlan taşıması halİnde yapının yenİden yapılmasına

veya kentsel dönüşiiırn uygulamasuıa kadar yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın

nıhsatlandınlır."

MADDE 16- Bu Yönetmelik yaymı tarihinde yürii,rlüğe gireı.

MADDE l?- Bu Yönetmetik hiikiimlerini Cumhurbaşkanı yürütiir.


