
 

 
  

 

 

 
Tarih :    09/09/2020 
Sayı   :    2020/31 
 

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

   09/09/2020 Tarih ve 31239 sayılı Resmî Gazete’de yer alan 2945 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Kararına ek Yönetmelik İle “İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik”te bazı 
değişiklikler yapılmıştır.  
           Değişiklerden sonra anılan Yönetmeliğin ilgili madde ve fıkraları aşağıdaki şekli almıştır. 
  

   Geçici Madde 6- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/15 md.) 
Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile; 
Bu Yönetmeliğin eki (EK-1)’de yer alan “SIHHÎ MÜESSESELER İÇİN SINIFLARINA VE 

ÖZELLİKLERİNE GÖRE ARANACAK NİTELİKLER” kısmının “H- TİYATRO, SİNEMA, DÜĞÜN SALONU, SİRK, 
LUNAPARK, GÖSTERİ MERKEZİ VE DİĞER PARKLAR” bölümüne eklenen “f) Açık ve kapalı alanlarda 
bulunan oyun, eğlence, su, spor ve macera parkları ile teleferikler” alt bölümü hükümleri ile aynı 
kısma eklenen “O- TAŞINMAZ TİCARETİ” bölümü hükümlerine, 

Bu Yönetmeliğin eki (EK-2)’de yer alan “GAYRİSIHHÎ MÜESSESELER LİSTESİ” kısmının “C) 
ÜÇÜNCÜ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELER” bölümünde değiştirilen “1- ENERJİ SANAYİİ” alt bölümü 
hükümleri ile aynı bölümün “8- DİĞERLERİ” başlıklı alt bölümüne eklenen madde ve alt madde 
hükümlerine, aykırı durumlar, 31/7/2021 tarihine kadar anılan hükümlere uygun hale getirilir.(3) 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verilmiş 
toplu iş yerlerindeki ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan iş yerleri, bu Yönetmelik hükümleri 
uyarınca faaliyet konusuyla ilgili aranması gereken metrekare şartından muaftır. 

5/6/2018 tarihi itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan ya da meslek odasına kayıtlı 
olarak taşınmaz ticaretiyle iştigal eden ruhsatlı veya ruhsatlandırılacak işletmeler, söz konusu tarihten 
sonra iş yeri adreslerini değiştirmedikleri sürece bu Yönetmelik uyarınca faaliyet konusuyla ilgili 
aranması gereken özel şartlardan muaftır. Devirlerde bu hüküm uygulanmaz. 
 

Geçici Madde 7- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/15 md.) 
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ticari amaca yönelik verilen yapı kayıt belgesine sahip 

yapılarda açılmak istenen iş yerleri, faaliyet konusu itibarıyla ruhsatlandırma için gerekli olan can ve 
mal güvenliği ile ilgili bu Yönetmeliğin ve ilgili diğer mevzuatın amir hükümlerinde belirtilen şartları 
taşıması halinde yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar yapı 
kullanma izin belgesi aranmaksızın ruhsatlandırılır. 

Saygılarımızla… 

VİZYON YMM A.Ş. 

EK: “İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik”  
yapan C. Başkanlığı Kararı  
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