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Ekli “ yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelikte De iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik”in
yürürlü e konulmas ; 24/4/1930 tarihli ve 1593 say , 4/7/1934 tarihli ve 2559 say , 14/6/1989 tarihli ve 3572 say ,
10/7/2004 tarihli ve 5216 say , 22/2/2005 tarihli ve 5302 say , 3/7/2005 tarihli ve 5393 say kanunlara göre,
Bakanlar Kurulu’nca 19/3/2007 tarihinde kararla
lm r.
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Sanayi ve Ticaret Bakan

M.H.GÜLER
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan

A. KOÇ
Kültür ve Turizm Bakan

O. PEPE
Çevre ve Orman Bakan
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MADDE 1 – 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 say Bakanlar Kurulu Karar ile yürürlü e konulan yeri Açma
ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmeli in 4 üncü maddesinin birinci f kras n (c), (d), (e) ve (k) bentleri
daki ekilde, (g) bendinde yer alan "internet kafeler" ibaresi ise "internet salonlar " olarak de tirilmi tir.
"c) Birinci s f gayris hhî müessese: Meskenlerden mutlaka uzak bulundurulmalar gereken i yerlerini,
d) kinci s f gayris hhî müessese: Meskenlerden mutlaka uzakla
lmas gerekmemekle beraber izin
verilmeden önce civar nda ikamet edenlerin s hhat ve istirahatleri üzerine gerek tesisatlar ve gerekse vaziyetleri
itibar yla bir zarar vermeyece ine kanaat olu mas için inceleme yap lmas gereken i yerlerini,
e) Üçüncü s f gayris hhî müessese: Meskenlerin yan nda aç labilmekle beraber yaln z s hhî nezarete tabi
tutulmas gereken i yerlerini,"
"k) nceleme kurulu: Birinci s f gayris hhî müesseseler için yer seçimi ve tesis kurma, deneme veya aç lma
izni amac yla inceleme yapan kurulu,"
MADDE 2 – Ayn Yönetmeli in 5 inci maddesinin üçüncü f kras a
daki ekilde de tirilmi tir.
"Turizm i letme belgeli tesisler, i letme belgesinin düzenlenmesine esas hususlarla ilgili olarak sadece Kültür
ve Turizm Bakanl
taraf ndan denetlenir. Kültür ve turizm koruma ve geli im bölgeleri ile turizm alan ve
merkezlerinde Çevresel Etki De erlendirmesi olumlu karar veya Çevresel Etki De erlendirmesi gerekli de ildir
karar verilen ve 2634 say Turizmi Te vik Kanunu kapsam nda yer alan yat mlar için i yeri açma ve çal ma
ruhsat , yetkili idareler taraf ndan ba ka bir i leme gerek kalmaks n onbe gün içinde verilir."
MADDE 3 – Ayn Yönetmeli in 6 nc maddesinin birinci f kras a
daki ekilde de tirilmi tir.
"Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak i yeri açma ve çal ma ruhsat al nmadan i yeri aç lamaz ve
çal
lamaz. yerlerine bu Yönetmelikte belirtilen yetkili idareler d nda di er kamu kurum ve kurulu lar ile ilgili
meslek kurulu lar taraf ndan özel mevzuat na göre verilen izinler ile tescil ve benzeri i lemler bu Yönetmelik
hükümlerine göre ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kald rmaz. yeri açma ve çal ma ruhsat al nmadan aç lan
yerleri yetkili idareler taraf ndan kapat r."

MADDE 4 – Ayn Yönetmeli in 9 uncu maddesinin ikinci f kras nda yer alan "Gayris hhî müesseseler için"
ibaresinden sonra gelmek üzere "s f tayini, tesise ait kapasite raporu, tesisten kaynaklanacak at klar ve müessesenin
di er özellikleri dikkate al narak" ibaresi eklenmi tir.
MADDE 5 – Ayn Yönetmeli in 15 inci maddesinin ikinci ve be inci f kralar yürürlükten kald lm ve
alt nc f kras nda yer alan "valilik veya kaymakaml ktan" ibaresi "valilikten" olarak de tirilmi tir.
MADDE 6 – Ayn Yönetmeli in 19 uncu maddesi a
daki ekilde de tirilmi tir.
"MADDE 19- Çevresel Etki De erlendirmesi raporu düzenlenmesi gereken tesisler için düzenlenen Çevresel
Etki De erlendirmesi olumlu belgesi ve raporu, yer seçimi ve tesis kurma izni yerine geçer."
MADDE 7 – Ayn Yönetmeli in 22 nci maddesinin birinci f kras n (a) bendinin (4) numaral alt bendindeki
"veya yat m sürecinin h zland lmas amac ile yetkili makamca uygun görülen durumlarda, bir y l içerisinde üretim
sürecinin gerektirdi i at k limitlerini sa layacak projenin ve raporlar n haz rlat lmas na ili kin müte ebbisçe verilen
taahhütname" ibaresi ile ayn f kran n (b) bendinin (5) ve (6) numaral alt bentlerinde yer alan "veya analiz raporu"
ibareleri madde metninden ç kar lm ve ayn f kran n (b) bendinin (7) numaral alt bendi a
daki ekilde
de tirilmi tir.
"7) Aç lma izni raporu."
MADDE 8 – Ayn Yönetmeli in 23 üncü maddesi ba
yla birlikte a
daki ekilde de tirilmi tir.
kinci ve üçüncü s f gayris hhî müesseseler
MADDE 23- kinci ve üçüncü s f gayris hhî müessese açmak isteyen gerçek ve tüzel ki iler; i in özelli ine
göre bu maddenin ikinci f kras nda belirtilen kriterlere uygun olarak i yerini düzenledikten sonra bu Yönetmeli in eki
Örnek 2’de yer alan ba vuru formunu doldurarak yetkili idareye ibraz eder.
Yetkili idareler, ikinci ve üçüncü s f gayris hhî müesseseler için yap lacak beyan ve incelemelerde; insan
sa
na zarar verilmemesi, çevre kirlili ine yol aç lmamas , yang n, patlama, genel güvenlik, i güvenli i, i çi
sa
, trafik ve karayollar , imar, kat mülkiyeti ve do an n korunmas ile ilgili düzenlemeleri esas al r.
Ba vurunun öngörülen kriterlere uygun olarak dolduruldu unun tespiti halinde, ba kaca bir i leme gerek
kalmaks n i yeri açma ve çal ma ruhsat be gün içinde düzenlenerek ilgiliye verilir. lgili, bu belgeye dayanarak
yeri açabilir.
Beyana göre tanzim edilen ruhsat müktesep hak do urmaz.
kinci ve üçüncü s f i yeri açma ve çal ma ruhsat verilen i yerleri, yetkili idare taraf ndan bir ay içinde
kontrol edilir. Bu süre içinde kontrol edilmemesi halinde, ilgili, çal ma ruhsat alm say r ve kontrol görevini
süresinde yerine getirmeyen kamu görevlileri hakk nda yetkili idareler taraf ndan yasal hükümler uygulan r.
Ruhsat verilmesini takiben yap lacak kontrol ve denetimlerde, ikinci f krada belirtilen kriterlere ayk beyan
ve durumun tespiti halinde, i yerine bir defaya mahsus olmak üzere onbe günlük süre verilir. Verilen süre içinde
noksanl k ve ayk klar giderilmedi i takdirde verilmi olan ruhsat, yetkili idare taraf ndan iptal edilerek i yeri
kapat r ve ilgililer hakk nda ruhsat vermeye yetkili idareler taraf ndan ayr ca yasal i lem yap r.
kinci s f gayris hhî müesseselerden yak , parlay , patlay ve tehlikeli maddelerle çal lan i lerle
oksijen LPG dolum ve depolar , bunlara ait da m merkezleri, perakende sat yerleri, akaryak t ile s la
lm
petrol gaz , s la
lm do al gaz ve s
lm do algaz istasyonlar ve benzeri yerlere müsaade verilmezden
evvel civar nda ikamet edenlerin s hhat ve istirahatleri üzerine gerek tesisatlar ve gerekse vaziyetleri itibar yla bir
zarar vermeyece ine kanaat olu turulmas için yetkili idarelerce inceleme yap lmas zorunludur. Bu müesseselerin
etraf nda yetkili idareler taraf ndan belirlenecek mesafede sa k koruma band b rak lmas mecburidir. Söz konusu
yerlerin üçüncü s f gayris hhî müessese olarak aç lmas durumunda s hhî nezarete tabi tutulmas yeterlidir."
MADDE 9 – Ayn Yönetmeli in 44 üncü maddesinin üçüncü f kras ndaki "internet kafelerde" ibaresi "internet
salonlar nda" olarak de tirilmi , ayn f kran n üçüncü cümlesinde yer alan "sa layacak" ibaresinden sonra gelmek
üzere "güncel" ibaresi eklenmi tir.
MADDE 10 – Ayn Yönetmeli in 16 nc maddesinin ikinci f kras , 18 inci maddesinin ikinci ve dördüncü
kralar , 20 nci maddesinin birinci f kras n ikinci cümlesi, 21 inci maddesinin birinci f kras n ikinci cümlesinde
yer alan "veya analizi" ibaresi ile ayn maddenin üçüncü ve dördüncü f kralar yürürlükten kald lm r.
MADDE 11 – Ayn Yönetmeli in eki Örnek 1 Formunun 20 nci s ras nda yer alan "Özürlü ve" ibaresi; Örnek
2 Formunun 16 ve 17 nci s ralar nda yer alan "veya analiz raporu" ibareleri ile 19 ve 20 nci s ralar ; Örnek 3
Formunun 6 nc s ras nda yer alan karelerdeki "Kira" karesinden sonra gelen "(Kira sözle mesi)" ve "Malik"
karesinden sonra gelen "(Tapu sureti)" ibareleri ile 11 inci s ras ; Örnek 4 Formunun 12 ve 13 üncü s ralar nda yer alan
"veya analiz raporu" ibareleri ile 15, 16 ve 18 inci s ralar metinden ç kar lm ve Örnek 3 Formunun 12, 13, 14, 15,
16, 17 ve 18 inci s ralar 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 nci s ra olarak, Örnek 4 Formunun 17 nci s ras 15 inci s ra
olarak de tirilmi tir.
MADDE 12 – Ayn Yönetmeli in eki (Ek-1)’de yer alan S hhî Müesseseler çin S flar na ve Özelliklerine
Göre Aranacak Nitelikler k sm n (C) bölümünün 7 nci maddesi, (E) bölümünün (f) alt ba
ile bu alt ba
n8
inci ve 9 uncu maddeleri a
daki ekilde de tirilmi tir.
"7 - Hipermarket, grosmarket ve megamarketlerde giri ve ç
olmak üzere iki kap , çocuk emzirme yeri ile

sat alan n en az yar kadar olmak üzere otopark ve yeteri kadar depo alan bulunacakt r."
"f) nternet salonu"
"8 - yerinde mekanik ve elektronik oyun alet ve makineleri bulunamaz.
9 - yerlerinde sürekli güncellenen filtre program kullan lmas zorunludur."
MADDE 13 – Ayn Yönetmeli in eki (Ek-2)’de yer alan Gayris hhî Müesseseler Listesi k sm n (A)
bölümünün (2) numaral alt ba
nda yer alan (2.3) numaral maddesi, (3) numaral alt ba
nda yer alan maddeler,
(4) numaral alt ba
nda yer alan (4.1.1) ve (4.1.7) numaral maddeler, (5) numaral alt ba
nda yer alan (5.1) ve
(5.6) numaral maddeler ile (9) numaral alt ba
nda yer alan (9.3) numaral madde a
daki ekilde de tirilmi
ve ayn bölümün (5) numaral alt ba
ile (6) numaral alt ba
na a
daki maddeler eklenmi tir.
"2.3- 500 HP ve üzeri motor gücü kullanan her nevi elektromekanik, elektromanyetik madeni e ya imal,
leme, montaj, tamir, emayeleme, plastik ve benzeri maddelerle kaplama yerleri, tar m ilaçlama makine imalat yapan
yerleri,"
"3.1- Çimento fabrikalar veya klinker üretim tesisleri ile 5 ton/saat ve üzeri kapasitede olan çimento ö ütme,
paketleme ve kar rma tesisleri,
3.2- Seramik ve porselen fabrikalar ,
3.3- Alç , kireç ve benzeri fabrikalar ,
3.4- Maden ruhsat sahas nda veya biti inde bulunmayan ve y ll k 100.000 m2 üzeri kapasiteli mermer
kesme, i leme ve sayalama tesisleri,
3.5- Maden ruhsat sahas nda veya biti inde bulunmayan kömür y kama ve eleme tesisleri, 100.000 m3/y l
üzeri kapasitedeki ta oca ham maddelerini her türlü i lemden geçiren tesisler,
3.6- Kapasitesi 75 ton/gün ve üzerinde olan ate e dayan kl tu la, seramik borular, yap tu las , kiremit ve
benzeri kaba seramik ürünlerinin üretildi i ve pi irildi i tesisler,
3.7- Asbest ve asbest katk ürünleri i leme ve biçimlendirme tesisleri,
3.8- Maden ruhsat sahas nda veya biti inde bulunmayan çe itli metotlarla cevher haz rlama veya
zenginle tirme tesisleri,
3.9- Kapasitesi 75 ton/gün ve üzerinde olan prefabrik konut malzemeleri, gaz beton ve metal yap elemanlar
üretim tesisleri."
"4.1.1- Alkoller, aldehitler, ketonlar, karboksilli asitler, esterler, asetatlar, eterler, peroksitler, yapay reçineler
gibi oksijen içeren hidrokarbonlar, ayçiçe ini kabu undan ay p iç üretim yapacak biyoyak t üreten i yerleri,"
"4.1.7- Di er organik kimyasallar n ve kar mlar n üretim yerleri, sanayi tipi yap
imal eden tesisler
(polimerizasyon i lemi gerçekle tirilen tesisler)."
"5.1- Madeni ya üretim tesisleri, petrol rafinerileri, petrokimya tesisleri, döküm çamuru ve madeni ya
konusunda faaliyet gösteren i letmeler,"
"5.6- Akaryak t dolum ve içerisinde s f 1 ve s f 2 s lar n depoland 150 m3 ve üzeri kapasitede, s f
2 ve s f 3-A s lar n depoland 300 m3 ve üzeri kapasitedeki akaryak t depolama tesisleri, ticari amaçl çal acak
yer üstü motorin tankerinin sabit olmak kayd yla 300 m3 ve üzeri kapasitede olan tesisler,"
"9.3- Her çe it karton ve mukavva üretim fabrikalar , selülozik yumurta ve meyve viyolleri üretim tesisleri,"
"5.7- Biyodizel üretim yerleri."
"6.12- Üzüm çekirde i, keten tohumu i leme ve paketleme tesisi."
MADDE 14 – Ayn Yönetmeli in eki (Ek-2)’de yer alan Gayris hhî Müesseseler Listesi k sm n (B)
bölümünün (2) numaral alt ba
nda yer alan (2.3) numaral madde, (3) numaral alt ba
nda yer alan maddeler,
(4) numaral alt ba
nda yer alan (4.1) ve (4.12) numaral maddeler, (5) numaral alt ba
nda yer alan (5.3)
numaral madde, (6) numaral alt ba
nda yer alan (6.12) ve (6.15) numaral maddeler, (7) numaral alt ba
nda
yer alan (7.3) numaral madde ile (9) numaral alt ba
nda yer alan (9.8) ve (9.16) numaral maddeler a
daki
ekilde de tirilmi ve ayn bölümün (9) numaral alt ba
na a
daki maddeler eklenmi tir.
"2.3- 50-500 HP aras motor gücü kullanan her nevi elektro mekanik, elektromanyetik madeni e ya imal,
leme, montaj, tamir, emayeleme, plastik ve di er maddelerle çe itli metotlarla kaplama yerleri, tar m ilaçlama
makine imalat yapan i yerleri,"
"3.1- Her türlü tuz fabrikalar ,
3.2- Alç , kireç, tebe ir, kuvars ta ve benzeri de irmenleri,
3.3- Maden ruhsat sahas nda veya biti inde bulunmayan ve y ll k 100.000 m2 ve alt kapasiteli mermer
kesme, i leme ve sayalama tesisleri,
3.4- Maden ruhsat sahas nda veya biti inde bulunmayan ve 100.000 m3/y l ve alt kapasitedeki ta oca
ham maddelerini her türlü i lemden geçiren tesisler,
3.5- Kapasitesi 75 ton/günün alt nda olan ate e dayan kl tu la, seramik borular, yap tu las , kiremit vb. kaba
seramik ürünlerinin üretildi i ve pi irildi i tesisler,
3.6- De irmen ta ve bile i atölyeleri,
3.7- Volkanik ta i leyerek elde edilen hafif malzeme üretim tesisleri ile kapasitesi 75 ton/günden küçük olan

prefabrike konut malzemeleri, gaz beton ve metal yap elemanlar üretim tesisleri,
3.8- Çimento, çak l kum, cüruf ve benzeri maddelerden motor gücü kullanarak yap yal m dö eme vs.
malzemelerin imal tesisleri,
3.9- Maden ruhsat sahas nda veya biti inde bulunmayan mozaik imal yerleri,
3.10- Maden ruhsat sahas nda veya biti inde bulunmayan maden cevheri depolama yerleri,
3.11- Maden ruhsat sahas nda veya biti inde bulunmayan kum ocaklar , kum y kama ve eleme tesisleri,
3.12- Maden ruhsat sahas nda veya biti inde bulunmayan haz r beton tesisleri,
3.13- 5 ton/saatten dü ük kapasitedeki çimento ö ütme ve paketleme tesisleri,
3.14- Kükürt eleme, ö ütme ve paketleme tesisi."
"4.1- Tutkal, zamk ve yap
madde üretim tesisleri, sanayi tipi yap
imal eden tesisler,"
"4.12- Zirai mücadele ve halk sa
mücadele ilaçlar depolar ile paketleme ve toptan sat yerleri, ha erelere
kar insektisit, rodentisit ve mollusisit kullanarak mücadele yapmak isteyen i yeri (Özel ambalajl ilaç miktar 100 kg
veya litre üzeri ise),"
"5.3- Akaryak t sat istasyonlar ve içerisinde s f 1 ve s f 2 s lar n depoland
150 m3’ten az
kapasitede, s f 2 ve s f 3-A s lar n depoland 8 m3-300 m3 aras ndaki kapasitedeki akaryak t depolama
tesisleri, ticari amaçl çal acak yer üstü motorin tankerinin sabit olmak kayd yla 8 m3 ve 300 m3 aras kapasitede olan
tesisler,"
"6.12- Meyve, sebze i leme yerleri ile konserve ve çeltik fabrikalar , ayçiçe ini kabu undan ay ran iç üretim
tesisleri,"
"6.15- Günlük üretimi 1.000 kg/gün ve üzeri ekmek, sade pide ve ekmek çe itleri üreten, asgari yüksekli i 3,5
metre ve büyük ehir belediyesi s rlar içinde en az 400 m2; büyük ehir belediyesi olmayan illerde en az 300 m2;
köy, belde ve ilçe belediye s rlar içinde en az 250 m2 ve üzeri geni likteki yerler,"
"7.3- Kat at k ara transfer istasyonlar , kat at k aktarma istasyonlar ,"
"9.8- Her nevi hurda depolar , kat at k depolama tesisleri ile evsel ve endüstriyel kat at klardan ham ve mamul
madde üretimi konusunda faaliyet gösteren i letmeler (metal, ka t, karton, pet, plastik, cam hurda ve at klar
kayna ndan kar k toplayarak biriktiren, depoland
yerden al narak cinslerine göre ayr ran ve nakliye
edilebilmesi için preslenen, preslenmi hurdalar n ayr ayr depolanarak sonra geri kazan m firmalar na gönderen
tesis),"
"9.16- Oto bak m ve servis istasyonlar ; kaporta, boya, motor bak , elektrik, oto egzozcular ,"
"9.23- Organik gübre üreten i yerleri,
9.24- Hurda ka t balyalama tesisleri,
9.25- Motorlu araç boyalar n kumlama yoluyla temizlendi i i yerleri,
9.26- Tuvalet ka
, peçete, ka t havlu üretimi yapan tesisler."
MADDE 15 – Ayn Yönetmeli in eki (Ek-2)’de yer alan Gayris hhî Müesseseler Listesi k sm n (C)
bölümünün (2) numaral alt ba
nda yer alan (2.1) numaral madde, (4) numaral alt ba
nda yer alan (4.4)
numaral madde, (5) numaral alt ba
nda yer alan (5.1) numaral madde ile (6) numaral alt ba
nda yer alan
(6.19) numaral madde a
daki ekilde de tirilmi tir.
"2.1- 50 HP'den az motor gücü kullanan veya motor kullanmaks n iptidai usullerle çal an her nevi
elektromekanik, elektromanyetik yöntemle madeni e ya imal, i leme, montaj ve tamir atölyeleri, tar m ilaçlama
makine imalat yapan i yerleri,"
"4.4- Zirai mücadele ilaçlar , insektisit, rodentisit, mollusisit ve benzeri maddelerin perakende sat yerleri,
ha erelere kar insektisit, rodentisit ve mollusisit kullanarak mücadele yapmak isteyen i yeri (Özel ambalajl ilaç
miktar 100 kg veya litreden az ise),"
"5.1- 8 m3’ten az kapasitede s f 2 ve s f 3-A s lar n depoland motorin sat istasyonlar , ticari amaçl
çal acak yer üstü motorin tankerinin sabit olmak kayd yla 8 m3’ten az kapasitede olan tesisler,"
"6.19- Günlük üretimi 1000 kg/günden az olan ekmek, sade pide ve ekmek çe itleri üreten büyük ehir
belediyesi s rlar içinde en az 250 m2, büyük ehir belediyesi olmayan illerde en az 200 m2, köy, belde ve ilçe
belediye s rlar içinde en az 100 m2 olmas zorunlu yerler,"
MADDE 16 – Bu Yönetmelik yay
tarihinde yürürlü e girer.
MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

