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Yönetici Özeti
Bu bölümde raporun yönetici özeti yer almaktadır. Yönetici özetinin ilk kısmı, on AB Ülkesinde
uygulanan İş Yeri Ruhsatlandırma Sistemlerinin Karşılaştırmalı Değerlendirmesine odaklanmaktadır.
Yönetici özetinin ikinci kısmında ise, Türkiye'de uygulanan iş yeri ruhsatlandırma sistemine ilişkin
yasal analiz ve bulgular sunulmaktadır. Bu rapor, yerel ve uluslararası uzmanlar tarafından
hazırlanmıştır. Raporun ilk kısmı uluslararası danışman tarafından, ikinci kısmı ise yerel danışman
tarafından hazırlanmıştır. Rapor, okuyucuya bulgular ve tavsiyeler hakkında hızlı bir genel bakış
sağlamak üzere kısa bir yönetici özetiyle başlamaktadır. Raporun başında giriş, raporun kapsamı,
metodoloji ve proje arka planına odaklanılmaktadır. İlk bölümde Macaristan, Avusturya, Estonya,
Hollanda, Polonya, Letonya, İspanya, Hırvatistan, Belçika ve Portekiz olmak üzere on AB ülkesinde
uygulanan iş yeri ruhsatlandırma sistemlerinin karşılaştırmalı değerlendirmesi yapılmaktadır. İkinci
bölümde, Türkiye'de iş yerlerinin belediyeler tarafından ruhsatlandırılmasına ilişkin mevzuat ve
uygulamalara dair genel bir inceleme sunularak yerel perspektife odaklanılmaktadır. Raporun son
bölümünde ise, genel ve spesifik tavsiyeler sunulmaktadır.
Avrupa Birliği Perspektifi
"Ruhsat" kelimesi genel anlamda bir dizi prosedürü tanımlamak için kullanılmaktadır. Raporun bu
kısmında spesifik olarak iş yerlerinin ana faaliyetleri için almak zorunda oldukları izinlere
odaklanılmıştır. Ruhsatlandırma işlemi iş yeri tescili, izinler ve denetimler gibi prosedürlerle bağlantılı
olmakla birlikte bunlardan farklılık göstermektedir. İş yeri ruhsatlandırma yönetimi ile ilgili iyi
uygulama örneklerinde, ruhsatlandırma, yasal düzenlemelerle öngörülen amaçların yerine
getirilmesi anlamına gelmektedir. Halk sağlığı ve güvenliğinin korunması, çevrenin korunması ve
ulusal güvenlik bu amaçlar arasındadır.
Başlangıçta, araştırma, Avrupa Birliği'nin "Mayıs 2011 Taahhüdü" olarak bilinen en önemli
taahhütlerinden başlayarak AB'deki iş yeri ruhsatlandırma sürecine genel bakış sağlamaya
odaklanmıştır. Mayıs 2011 Taahhüdü, AB Konseyi'nin "Avrupa Küçük İşletmeler Yasası"1na ilişkin
incelemeden elde ettiği sonuçlara dayanmakta olup, hem Avrupa düzeyinde hem de ulusal düzeyde
genel mevzuat yükünü azaltma taahhüdünü içermektedir. Avrupa Birliği, Mayıs 2011
Taahhütlerinden önce, iç pazardaki hizmetlere ilişkin 12 Aralık 2006 tarihli ve 2006/123/EC sayılı
Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi'2ni onaylamıştır. Bu direktif, Üye Devletleri sınır ötesi
hizmet sunumu ile ilgili sınırlamaları kaldırmak zorunda bırakan bir serbest piyasaya imkân sağlarken
aynı zamanda tüketicilere yönelik şeffaflığın ve bilgilendirmenin arttırılmasını ve daha düşük fiyatlara
daha iyi hizmetler sunulmasını amaçlamaktadır.
2000 yılında, hizmetlerin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik bir strateji belirlemek amacıyla,
Portekiz’in dönem başkanlığı sırasında 23-24 Mart 2000 tarihlerinde Lizbon Avrupa Konseyi
gerçekleştirilmiştir. AB Hizmetler Direktifi, yenilenen ve üye devletlerin mevzuat ortamını
iyileştirmelerini gerektiren 2005 Lizbon Stratejisinin merkezi bir unsurudur. Direktif'in amacı, Üye
Devletlerdeki hizmet sunucuların iş kurma serbestisinin önündeki engeller ile hizmetlerin Üye
Devletler arasında serbest dolaşımının önündeki engelleri kaldırmak ve Direktif kapsamındaki iki

1

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52008DC0394

2

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32006L0123

temel serbestinin uygulanabilmesi için gerekli olan yasal kesinliği hizmet faydalanıcıları ile hizmet
sunucularına garanti etmektir.
Direktif'in bu çalışmayla ve Türkiye hakkındaki muhtemel tavsiyelerle ilgili olan en önemli
unsurlarından biri idari prosedürlerdir. Direktif'e göre; idari prosedürlerle ilgili kuralların amacı idari
prosedürlerin uyumlaştırılması değil, iş kurma serbestisini ve yeni hizmet teşebbüslerinin
oluşturulmasını engelleyen aşırı külfetli ruhsatlandırma sistemlerinin, prosedürlerinin ve
formalitelerinin kaldırılması olmalıdır. Ayrıca, Direktif, hizmet faaliyetlerine erişim sağlanması ve bu
faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında özel sektörün karşılaştığı temel zorluklardan birinin idari
prosedürlerin a) karmaşıklığı, b) uzunluğu ve c) yasal belirsizliği olduğunu kabul etmektedir.
Direktif'te; idari prosedürlerin kolaylaştırılması amacıyla; işçilerin korunması, halk sağlığı, çevrenin
korunması veya tüketicilerin korunması gibi kamu yararına hizmet eden nesnel gerekçeler hariç,
belgelerin aslının, onaylı suretlerinin veya yeminli tercümelerinin ibraz edilmesi gibi şartların
aranmaması gerektiği belirtilmektedir. Daha pratik açıdan direktif, Üye Devletlere, iş yerlerinin tüm
prosedür ve formaliteleri tamamlayabilecekleri Tek Başvuru Noktaları (TBN) oluşturma yükümlülüğü
getirmiştir.
Tek Başvuru Noktaları, hizmet sunucularının ihtiyaç duydukları bilgilere çevrim içi erişebilmelerine ve
idari prosedürleri çevrim içi tamamlayabilmelerine imkân tanıyan e-devlet portallarıdır. Bu portallar,
ulusal koordinatörlerden oluşan 'EUGO ağı' tarafından yönetilmektedir. Bu portalların amacı ise; iş
fırsatlarını araştırmak veya hizmetleri bir başka AB ülkesini kapsayacak şekilde genişletmek, yurt
dışında yeni bir iş kurmak, uygulanan kuralları ve formaliteleri öğrenmek ve idari prosedürleri çevrim
içi olarak tamamlamaktır.
AB Hizmetler Direktifi, hizmet sektöründe faaliyet gösteren girişimciler için TBN'ler tesis etmektedir.
Her AB ülkesinde bir TBN olması Aralık 2009'dan bu yana yasal bir zorunluluktur. Tüm ulusal TBN'ler
Avrupa 'EUGO ağı'nın bir parçasıdır. İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç gönüllü olarak katılım
sağlamaktadır. TBN'lerin amacı, kurallar ve formalitelerle ilgili ulusal bilgileri ve ulusal prosedürleri
çevrim içi olarak sunarak Avrupa hizmet sektörünün Tek Pazarın avantajlarından faydalanmasına
yardımcı olmaktır. TBN şartı, 2014 yılından bu yana, sunulan bilgilerin kalitesi ve erişilebilirliği,
elektronik prosedürlerin tamamlanması, sınır ötesi kullanıcılar için erişilebilirlik ve kullanılabilirlik ile
ilgili kılavuz ilkeler yayınlamak suretiyle TBN'lerini daha iş dostu hale getirmeleri konusunda AB
ülkelerini teşvik etmektedir.
Ayrıca, raporda on AB ülkesindeki ortak noktalar ve farklılıklar karşılaştırmalı bir şekilde analiz
edilmiştir. Genel olarak bakıldığında, bu raporda değerlendirilen AB ülkeleri, iş yeri faaliyetlerinin
yürütülme şekline ilişkin daha az düzenleme yapan ülkeler (tescil süreci sırasında) ve iş yeri
faaliyetleriyle ilgili prosedürlere ilişkin daha fazla düzenleme yapan ülkeler (iş yerlerinin tescil
edilmeden önce incelenmesi) şeklinde değişiklik göstermektedir. Her bir ülkeye yönelik analizde iş
yerleriyle ilgili yasal düzenlemeler konusunda üç alana odaklanılmıştır: belediye nezdinde vergi
zorunlulukları, ruhsat türleri (hükümetin katılımı) ve iş yerleriyle ilgili yasal düzenlemelerde bilgi
teknolojisi çözümleri.
İş yerlerinin belediyeler tarafından tescil edilmesi zorunluluğu – Analiz edilen ülkeler iki yönden
farklılık göstermektedir: İş yerlerinin belediye tarafından tescil edilmesi zorunlu olan ülkeler ve iş
yerlerinin belediye tarafından tescil edilmesi zorunlu olmayan ülkeler. Belediye tarafından tescil
zorunluluğu bulunan ülkeler Macaristan, Avusturya, Hollanda ve İspanya'dır.

Macaristan'da belediye, Meslek Vergisi Kayıt sistemi uygulamaktadır. Uygulamada bu, şirketlerin
tescil işleminden 15 gün sonra Belediye İş Yeri Vergisi için belediyeye kayıt yaptırması gerektiği
anlamına gelmektedir. Kaydın ardından şirket çevrim içi tescil için bir makbuz almaktadır. Alternatif
olarak, şirket kâğıt üzerinde tescil uygulamasıyla kayıt yaptırırsa, belediye makbuzun kaşeli bir
suretini vermektedir. Macaristan'da fark edilen iyi bir uygulamada, yetkili makamlar şirketle ilgili
bilgileri belediyenin vergi dairesine iletebilmektedir. Yetkili makamlar, bu bilgileri paylaşarak,
şirketlerin aynı bilgileri çeşitli makamlarla paylaşmasından kaynaklanan yükü azaltmaktadır. Bu tür
bir uygulama, iş kurmak ve faaliyet göstermek için gereken zaman ve maliyetin azaltılmasına katkıda
bulunmaktadır. Ticari Faaliyette Bulunma Koşullarına ilişkin 210/2009. (IX. 29.) sayılı Macaristan
Hükümeti Kararnamesine göre,3 yerel düzeyde yalnızca ticarete konu olan belirli bir dizi ürün için
işletme ruhsatı (dükkânlar için İş Yeri Ruhsatı olarak bilinmektedir) verilmektedir. Prosedür şu
şekildedir: iş yeri sahipleri ticari faaliyetin gerçekleştirileceği yerdeki notere ruhsat başvurusunda
bulunmalıdır. Söz konusu noter, a) Budapeşte'deki bölgesel özerk yönetimin noterliği veya b)
başkentin doğrudan Büyükşehir Özerk Yönetimi tarafından yönetilen alanla ilgilenen baş noterliği
olabilir.4 Her iki durumda da noterler, belediye başkanı tarafından seçilmektedir.
Avusturya'da, özel sektörde iş yerlerinin yerel makamlar tarafından tescil edilmesi gerekmektedir.
Şirketlerin, Ekonomi Odasına kayıt yaptırdıktan sonra, belediyelerden kendileri için hangi vergilerin
uygulandığını öğrenmeleri gerekmektedir. Avusturya'da iş yeri ruhsatı başvurusu için yetkili makam
ilgili bölge idari makamıdır. Bu, kendi yasaları bulunan şehirlerde (kendi mevzuatı olan şehirler)
başkanlık, kendi yasaları bulunmayan şehirlerde veya belediyelerde ise yerel yönetimdir.
Avusturya'da yerel yönetim iş kurma sürecinde rol oynamaktadır; bununla birlikte, her yerel
yönetimin somut yetkileri şehirden şehre ve belediyeden belediyeye değişiklik göstermektedir.
Hollanda'da çoğu iş yeri faaliyeti herhangi bir izin, ruhsat veya mesleki yeterlilik olmaksızın
gerçekleştirilebilmektedir. Çevreyi etkileyebilecek iş yeri faaliyetlerinde işletmecinin çevre izni
başvurusunda bulunması gerekebilir. Kamu arazilerinin kullanımı buna örnektir. Bir iş yerinin kamu
arazisini kullanması gerekiyorsa, belediye arazi vergisi ödemesi gerekecektir.
İspanya'da, iş yeri tescil sürecinde, iş yerlerinin kentsel hizmetler için belediye vergisi ödemesi
gerekmektedir. Buna ilaveten, şirketin faaliyet göstereceği şehrin belediye meclisine faaliyete
başlama bildirimi yapılması gerekmektedir.
Macaristan, Avusturya, Hollanda ve İspanya örnekleri, iş yerleriyle ilgili yasal düzenlemelerde yerel
makamların daha büyük sorumluluklara ve yeterliğe sahip olduklarını göstermektedir. Yerel gelirlerin
arttırılması bu tür bir yaklaşımın avantajları arasında yer alabilir. Bu da olası yerel ekonomik
kalkınmaya katkıda bulunabilir. Merkezi ve yerel makamlar arasındaki iletişimin elektronik veri
tabanları vasıtasıyla tamamen işlevsel olduğu devletlerde, yerel yönetim makamları, iş yerleriyle ilgili
yasal düzenlemelere daha fazla dâhil oluyor gibi görünmektedir.
Ruhsat türleri ve hükümetin katılımı - Analiz edilen ülkelerde, ulusal makamların ruhsatlandırma
prosedürlerinin iki gruba ayrılabilecek çeşitli şekillerde düzenlendiği görülmektedir: a) belirli
3

Ticari faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin koşullar hakkında 210/2009. (IX. 29.) sayılı Hükümet Kararnamesi:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?dbnum=1&docid=A0900210.KOR&cel=P%282%29p%28b%29&mahu=1&got
o=7#xcel

faaliyetler için ruhsat alınması zorunlu ülkeler ve b) iş yeri faaliyetlerine ilişkin aşırı detaylı
düzenlemeleri olan ülkeler.
a) Belirli faaliyetler için ruhsat gerektiren ülkeler Macaristan, Hollanda, Letonya ve İspanya'dır.
Macaristan'da şirketler, yalnızca belirli bir iş yeri faaliyeti yürüteceklerse hükümet onayına ihtiyaç
duymaktadır. Ulusal makamlar tarafından ruhsatlandırmaya tabi olan iş yeri faaliyetlerinden bazıları
şunlardır: ilaç üretimi (ruhsat Ulusal İlaç ve Beslenme Enstitüsü tarafından verilmektedir), istihdam
ve geçici iş kurumları (ruhsat bu konuda sorumlu çeşitli devlet daireleri tarafından verilmektedir),
finansal faaliyetler ve sigorta şirketleri (ruhsat Macaristan Ulusal Bankası tarafından verilmektedir).
Benzer şekilde, Hollanda'da ruhsat ve izin gerektiren en önemli iş sektörleri perakende ticaret, toptan
ticaret, zanaat sektörü, konaklama, eğlence ve ikram, çocuk bakımı, hayvan bakımı, sanat kültürü,
medya, inşaat sektörü, hayvancılık ve balıkçılıktır.
Çoğu iş yeri faaliyeti herhangi bir izin, ruhsat veya mesleki yeterlilik belgesi olmaksızın
gerçekleştirilebilmektedir. Çevreyi etkileyebilecek iş yeri faaliyetlerinde işletmecinin çevre izni
başvurusunda bulunması gerekebilir. Ürünler veya iş yeri faaliyetleri çevreyi olumsuz şekilde
etkiliyorsa çevre izni alınması gerekebilir. İzinler ve ruhsatlar için belediyeye veya il düzeyinde yetkili
makamlara başvuruda bulunulabilir.5
Bazı sektörlerde iş yerinin bir endüstri kurulu veya ürün kurulu tarafından tescil edilmesi
gerekmektedir. Ticari İşletmeler Kanununa göre, tescil yasal bir zorunluluktur. Endüstri kurulu belirli
bir sektöre yönelik bir tür çıkar grubudur. Ham madde üreticilerinden nihai ürün imalatçılarına kadar
üretim zincirindeki tüm işletmeleri kapsayan ürün kurulu için de aynı şey geçerlidir. Hollanda’da iş
kurmak için ayrı bir diploma veya izin gerekmemektedir. Bununla birlikte, belirli mesleklerin icra
edilmesine yalnızca belirli şartların karşılanması durumunda izin verilmektedir. Örneğin; bir iş yeri
sahibi mal ithal veya ihraç etmeyi planlıyor olsa bile herhangi bir ithalat ruhsatı veya ihracat ruhsatı
gerekmemektedir (fakat belirli ürünler için sertifika gereklidir).6
Letonya'da tüm ekonomik faaliyetler için birleşik bir sicil bulunmamaktadır. Farklı kanunlarla
düzenlenen belirli ekonomik faaliyet türleri için ayrı siciller bulunmaktadır. Böyle karmaşık bir
yaklaşım iş sektörünü etkileyebilir çünkü iş kurmayı planlayanlar her bir faaliyete yönelik
ruhsatlandırma prosedürlerini anlamakta zorlanabilirler. Bu ekonomik faaliyetlerden bazıları
şunlardır: finansal hizmetler (kredi kurumlarıyla ilgili faaliyetler dâhil), menkul kıymetler piyasası,
sigorta faaliyetleri, turizm hizmeti, enerjiyle ilgili faaliyetler, özel havacılık faaliyetleri, ticaret, ikram,
pazar yerleri, haberleşme vb.
İspanya'da, belirli faaliyetler için, iş yerlerinin faaliyetin türüne bağlı olarak ruhsat başvurusunda
bulunması gerekmektedir. Diğer ülkelerle aradaki fark, bir iş yeri faaliyete geçmeden önce
belediyelerin oynadığı roldür. Daha somut bir ifadeyle, tescil prosedürleri sırasında iş yeri, iş kurmak
istediği belediyeye ruhsat başvurusunda bulunmalıdır. Evde yapılan mesleki faaliyetler ile zanaat ve
sanat faaliyetleri gibi, halka satış olmadığı veya doğrudan halkın ilgisi hedeflenmediği ve komşulara
rahatsızlık verilmediği sürece ruhsattan muaf tutulan iş yeri faaliyetleri bulunmaktadır.
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Yukarıda bahsedilen ülkelerde iş yeri ruhsatlandırma sürecinin düzenlenmesi iş kurma ve faaliyet
gösterme konusunda belirsizlik yaratabilir. Çünkü iş yeri sahipleri ve diğer operasyonel personel,
belediye düzeyinde olsun ulusal düzeyde olsun, karmaşık yasal ve prosedürel şartları anlamakta
zorlanabilir. Bu tür bir modele ilişkin bir diğer risk ise, belediyelerin kısıtlı kaynaklarla çalışması
olabilir. Genellikle, belediyeler, iş yerlerinden gelen talep akışını karşılayabilecek nicel ve nitel
kapasiteye sahip değildir çünkü bunun için belirli sektörlere ilişkin bilgi ve profesyonellik
gerekmektedir.
b) İş yeri faaliyetlerine ilişkin detaylı düzenlemeleri olan ülkeler – İş yeri faaliyetlerini daha düzenli bir
şekilde ve farklı ruhsatları gruplara ayırarak düzenleyen ülkeler Avusturya, Estonya, Polonya,
Hırvatistan, Belçika ve Portekiz'dir.
Avusturya'da, çok az istisnası olmakla birlikte, ister bireysel ister şirket olarak faaliyet gösteriyor
olsun, herkes için ticaret ruhsatı alma zorunluluğu bulunmaktadır. İş yeri ruhsatları, Avusturya Ticaret
Düzenlemeleri Kurumu tarafından verilmektedir. Avusturya'da iki tür iş yeri faaliyeti bulunmaktadır:
yalnızca ilgili makamlara bildirilmesi gereken iş yeri faaliyetleri (serbest ticaret faaliyetleri veya diğer
bir deyişle "freie Gewerbe") ve izin alınması gereken iş yeri faaliyetleri (düzenlenmiş ticaret faaliyetleri
veya diğer bir deyişle "reglementierte Gewerbe").
Estonya'da, ruhsatlandırma şu şekilde kategorilere ayrılmıştır: a) özel ruhsat gereken şirketler, b)
yalnızca ekonomik faaliyetleri için bildirimde bulunması gereken şirketler ve c) tescil dışında herhangi
bir şey yapması gerekmeyen şirketler. Şirketler, hangi kategoriye girdiklerini ve ne tür yasal ve
prosedürel zorunlulukların yerine getirilmesi gerektiğini anlamak için, ekonomik faaliyetleri içeren bir
veri tabanı olan EMTAK'yi kullanabilmektedirler.
Polonya'da da iş yeri faaliyetlerinin düzenlenme şekli benzerdir. Gerçekleştirmek istedikleri iş yeri
faaliyetinin türüne bağlı olarak iş yerleri a) Ruhsata ihtiyaç duyabilirler - Bu, devletin veya
vatandaşların güvenliği veya önemli kamu yararı için özel önem taşıyan projelerle ilgili ekonomik
faaliyetler için uygulanan en katı izindir. Ruhsat alma zorunluluğu, yalnızca, izin alındıktan veya
düzenlenmiş faaliyetleri içeren sicil sistemine giriş yapıldıktan sonra veya serbest faaliyet olarak
gerçekleştirilemeyen (yani, CEIDG veya Ulusal Mahkeme Kaydı sistemine giriş esasına dayanarak)
faaliyet türleri için uygulanabilir. b) İzin - Ruhsat dışında bir iş yeri faaliyeti düzenleme şeklidir. İzinler,
girişimcinin belirli bir iş yeri faaliyetini gerçekleştirebilecek yeterliliğe ve teknik veya kurumsal
kapasiteye sahip olup olmadığını kontrol ettikten sonra verilir. Girişimci, söz konusu faaliyeti
gerçekleştirebilmek için mevzuatta belirtilen şartları yerine getirmek zorundadır. Bir faaliyet için izin
gerekip gerekmediği ve izni hangi yetkili makamın veya bakanlığın verdiği mevzuatta belirtilmektedir.
İzin, idari bir karar şeklinde ve idari işlemler çerçevesinde verilmektedir. İzin için yerine getirilmesi
gereken özel şartlar olabilir ve c) Düzenlenmiş faaliyet - Polonya'da iş yeri faaliyeti düzenleme
şekillerinden en basit olanıdır. Bunun için, girişimcinin başvuru ibrazı dışında yalnızca faaliyetlerine
yönelik düzenlemelerde belirtilen şartları yerine getirmesi ve düzenlenmiş faaliyetleri içeren sicil
sistemine kaydı gerekmektedir. Bu sicille, faaliyet türüne bağlı olarak farklı daireler tarafından
tutulmakta olup, kamu denetimine açıktır. Sicil sisteminde, kişisel verilerin korunmasına ilişkin
mevzuata uymak koşuluyla, şirketle ilgili veriler, NIP (vergi kimlik numarası) ve makamın talebi
üzerine açıklanan diğer veriler açıklanmaktadır.
Hırvatistan'da, iş yeri tescil süreci kapsamında, iş kuran kişilerin Hırvatistan İstatistik Bürosuna
istatistiksel sicil numarası başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Bu, iş yerlerinin

gerçekleştirecekleri iş yeri faaliyetlerine bağlı olarak ne tür bir prosedür izlemeleri gerektiğini
anlayacakları anlamına gelmektedir. Hırvatistan'da iş yerleriyle ilgili yasal düzenleme prosedürleri şu
sektörlere bağlı olarak gruplandırılmaktadır: inşaat, turizm, ikram ve konaklama, perakende ticaret,
mesleki ve ticari hizmetler, çevrenin korunması, fikri mülkiyet, kültürel ve diğer sektörler. Buna
ilaveten, iş yerleriyle ilgili yasal düzenlemeler prosedürel olarak şu şekilde gruplandırılmaktadır: İlgili
devlet daireleri veya kurumları tarafından düzenlenen a) özel sertifika, b) onay, c) muvafakat, d)
ruhsat ve benzeri belgeleri alması gereken iş yerleri.
Belçika'da, bir iş yerinin faaliyete geçebilmesi için ya özel bir izin/yetki ya da ruhsat başvurusunda
bulunması gerekmektedir. Örneğin, taksi işletmecileri ve seyahat acenteleri özel yetki gerektiren
ekonomik faaliyetler arasındadır. Buna ilaveten, gıda maddeleriyle ilgili faaliyette bulunan şirketlerin
ruhsat başvurusunda bulunması gerekmektedir.
Portekiz'de, yukarıda bahsedilen diğer AB ülkelerine benzer şekilde, belirli iş yeri faaliyetleri için
yetkili makamlardan alınması gereken ruhsat veya başka bir tür yetki gerekebilir. İş yerinin türüne
bağlı olarak, iş yeri temsilcisinin ruhsat veya yetki alması gerekmektedir. Gerekli olabilecek dört temel
ruhsat türü bulunmaktadır: a) sanayi ruhsatı, b) ticari ruhsat, c) turizm ruhsatı ve d) çevre ruhsatı.
Bu ülkelerde, iş kurmayı planlayan kişilerin ruhsat gerektiren faaliyet türlerini (ruhsat türü dâhil) ve
ilgili yetkili makamlar ile prosedürleri tespit etmeleri daha kolay olabilir. Buna ilaveten, AB Hizmetler
Direktifi gereğince, prosedürler ve yetkili makamlarla ilgili bilgilere çevrim içi olarak kolayca erişim
sağlanabilmektedir. Ayrıca, bu yaklaşım, girişimcilerin iş yeri faaliyetlerini başlatma ve yürütme
konularında harcadıkları zamanı ve maliyetleri azaltmalarına da yardımcı olabilir.
İş yerleriyle ilgili yasal düzenlemelerde bilgi teknolojisi çözümleri - İş yerleriyle ilgili yasal
düzenlemelerde bilgi teknolojisi çözümleri, kuruluşların iyileştirilmesine ve sürecin hizmetlerin
insanlara daha etkin bir biçimde sunulmasını sağlayacak şekilde ilerlemesine katkıda bulunmaktadır.
Yeterli bir şekilde uygulanmaları halinde, bu çözümler vatandaşların, işletmelerin ve kuruluşların
hükümetle işlerini daha kolay, daha hızlı ve daha az maliyetle yürütmelerine imkân tanımaktadır. Bu
nedenle, Avrupa Birliği genelindeki hükümetler iş yerleriyle ilgili yasal düzenlemelerde bilgi
teknolojisi çözümlerini giderek daha fazla kullanmaktadır. Bilgi teknolojisi, iş yerleriyle ilgili yasal
düzenlemelerin iyileştirilmesinde ve bu düzenlemelerin iş kurmak isteyenler için daha erişilebilir hale
getirilmesinde önemli bir rol oynayabilmektedir. Bu çalışmada, araştırılan ülkelerin büyük bir bölümü,
iş yerleriyle ilgili yasal düzenlemelerde entegre bilgi teknolojisi çözümlerine sahiptir. Ayrıca, AB
Hizmetler Direktifi, üye devletlere, Tek Başvuru Noktaları oluşturma yükümlülüğü getirmektedir. Tek
Başvuru Noktaları, ilgili hükümet tarafından işletilen ve bir iş yerinin nasıl açılıp faaliyet göstereceğine
dair bilgileri bir araya getiren çevrim içi portallardır.
Macaristan'da, iş yeri tescili dâhil olmak üzere iş yerleriyle ilgili yasal düzenlemelerde kullanılan bilgi
teknolojisi örneklerinden biri, işlemlerin çevrim içi olarak yapılabildiği ve ügyfélkapu olarak bilinen edevlet portalıdır (https://regi.ugyfelkapu.magyarorszag.hu/). Macaristan'daki tescil süreci
kapsamında, iş yeri açmayı planlayan kişiler belediye vergisine kayıt için çevrim içi olarak başvuruda
bulunabilmektedir. Avusturya'da İş Yeri Hizmet Platformu, şirketler için 50'nin üzerinde e-devlet
hizmeti sunmaktadır (https://www.usp.gv.at).
Estonya'nın iş yerlerini geliştirmek için bilgi teknolojisi tabanlı çözümler kullandığı bilinmektedir.
Aslına bakıldığında, Estonya'da, banka hesabı açmak dâhil olmak üzere, yetkililerin karşısına çıkmaya
gerek kalmadan bir şirketin çevrim içi olarak tescil ettirilmesi mümkündür

(https://www.eesti.ee/en/). Ayrıca, Estonya'da, devlet idaresi ile yasal ve cezai politikanın daha etkin
bir şekilde uygulanmasına yönelik entegre iyi e-hizmetler sunan ve Adalet Bakanlığının yetki alanına
giren bir kurum olan Sicil ve Bilgi Sistemleri Merkezi (RIK) bulunmaktadır.
Hollanda'da iş kurmak veya iş yapmak isteyen yerleşik ve yabancı girişimciler için Tek Başvuru Noktası
business.gov.nl portalıdır. Business.gov.nl kanunlar, kurallar, düzenlemeler, sübvansiyonlar ve daha
fazlası hakkında bilgi sunmak üzere Hollanda hükümeti ve yarı resmi kuruluşlarla iş birliği
yapmaktadır. Bu portal, Hollanda'da iş yapmakla ilgili olarak Hollanda kamu sektöründen birleşik tek
bir çözüm sunmaktadır (https://www.biznes.gov.pl/en).
Biznes.gov.pl Polonya'da ekonomik faaliyette bulunmayı planlayan ve bulunan kişiler için
oluşturulmuş çevrim içi bir hizmettir. Bu portalın amacı, ekonomik faaliyete başlama ve ekonomik
faaliyette bulunmayla bağlantılı konuların elektronik araçlarla kolay ve sezgisel bir şekilde
uygulanmasına yardımcı olmak ve şirket kurma ve idare etme süreçleri için gerekli olan formaliteleri
sadeleştirmektir. Portal ayrıca girişimciler için resmi hizmetlere ilişkin açıklamalar ve formlar da
sunmaktadır (https://www.biznes.gov.pl/en).
ePortugal, Portekiz’de vatandaşlar ve şirketler ile Devlet arasındaki etkileşimleri kolaylaştırmayı ve
bu etkileşimleri daha açık ve daha basit bir hale getirmeyi amaçlayan çevrim içi bir portaldır. Bu
portal, İdari Modernizasyon Kurumunun sorumluluğundadır. ePortugal şunları içermektedir:
vatandaşlara ve iş yerlerine yönelik 1.000'in üzerinde kamu hizmetine ilişkin bilgi, dükkânlara veya
hizmet noktalarına gitmeyi gerektirmeyen dijital hizmetlere erişim, kamu idareleri ile hizmet
noktalarının adresleri ve çalışma saatleri, kamu idaresi internet sitesi rehberi vb.
(https://eportugal.gov.pt/)
İş Yeri Ruhsatlandırma Sistemi - Türkiye
İş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesiyle ilgili konularda yerel idarelere yetki veren 3572 sayılı İş
Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanunda ve ilgili diğer kanunlarda birçok istisna
öngörülmektedir. Ayrıca, iş kurmaya ilişkin mevzuat da oldukça parçalı ve içsel tutarlılıktan uzak bir
hal almıştır. Birçok konuda, merkezi yönetim kurumları yetkilendirilmiştir. Bütün bunların
neticesinde, Anayasanın 127'nci Maddesinde belirtilen şekliyle "âdemi merkeziyetçilik ilkesi" iş
yerlerinin ruhsatlandırılmasıyla ilgili konularda ciddi ölçüde zayıflamıştır.
Bu kapsamda, belediyelerin ilk ve en önemli görevlerinden biri olan iş yeri ruhsatlandırma ve
denetleme işlemleriyle ilgili hizmetlerin sunumundan alınan harçların tutarı, toplam belediye gelirleri
içerisinde yalnızca %0,1'e denk gelen sembolik bir düzeye indirilmiştir.
Kanun iş yeri açma sürecini kolaylaştırmaya ve temel kriterleri belirlemeye çalışmasına rağmen,
Yönetmelik bu tür ilkelerden bağımsız bir hal almıştır. Dolayısı ile Yasal çerçeve tutarlı bir bütün
olmaktan uzak bir görünüm sergilemeye başlamıştır.
Oldukça ayrıntılı olan Yönetmelikte belediyelere pek inisiyatif tanınmamaktadır ve bu da uygulamada
sorunlara, belediye personelinin kafasının karışmasına ve benzer konularda çeşitli ve farklı kararlara
yol açan yorum farklılıklarına yol açmaktadır.
Umuma açık dinlenme ve eğlence yerlerinin Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu kapsamında
düzenlenmiş olması, güvenlik perspektifinin baskın olmasından dolayı bu tür yerlerde aşırı

kısıtlamalara ve yaptırımlara yol açmaktadır. Diğer bir deyişle, bu tür düzenlemelerin sonucunda, ilgili
iş yerleri kendi nitelikleriyle orantısız yaptırımlarla karşı karşıya kalmaktadır.

Türkiye’de Belediyelerde İş Yeri Ruhsatlarının Güçlendirilmesine Dair Öneriler
3572 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanunla İlgili Öneriler
Kapsayıcı bir yasal düzenleme
İş yerlerinin ruhsatlandırılmasına dair mevzuatın Avrupa Parlamentosu’nun 2006/123/EC sayılı
Direktifi ile Avrupa Konseyi’nin 12 Aralık 2006 tarihli iç pazardaki hizmetlere ilişkin ilkelerle ve AB’deki
iyi uygulamalarla uyumlaştırılmasına ihtiyaç vardır.
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanunun 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri
Kanunu’ndaki umuma açık işyerleriyle ilgili düzenlemeleri içermesi, diğer kanunlardaki istisnaların
gözden geçirilmesi, herhangi bir kanunda düzenlenmemiş olan gayrisıhhi işyerleri ile tehlikeli
maddeler, akaryakıt istasyonları gibi 3572 sayılı Kanundan istisna edilen işyerlerinin ruhsatlandırma
şartlarını ve yaptırımları içerecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
Ağır para cezaları ve diğer yaptırımlar
2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu umuma açık iş yerleri için ağır yaptırımlar getirmiştir.
Kanun’un 6’ncı maddesine göre verilen para cezası 2.233 TL ile 4.488 TL arasındadır. Ayrıca suç sayılan
fiilin tekrarı halinde ceza bir öncekinin iki katı uygulanacaktır. Cezalar katlanarak arttığından, ceza
verilse bile belediyeler tarafından tahsili mümkün olmamaktadır. Aynı şekilde bu işyerleriyle ilgili
faaliyetten men ve ruhsatın iptal edilmesine ilişkin çok ağır yaptırımlar mevcuttur. Bu yaptırımların
İşyerlerinin ruhsatlandırılmasıyla ilgili kanunun genel çerçevesi içinde düzenlenmesi gerekir.
İş yeri açma ve çalışma ruhsatından ve harçtan istisna
Belediyeler tarafından verilen işyeri açma ve çalışma ruhsatından istisna edilecek işyerleri Kanunda
açıkça belirtilmeli, diğer kurumlar tarafından verilen ruhsatlar nedeniyle işyeri açma izin harcından
muaf tutulacak işyerleri aynı şekilde açıkça belirtilmelidir.
İş yerlerinin sınıflandırılması
Düzenlenecek Kanunda işyerleri umuma açık olan-olmayan ve sıhhi-gayrisıhhi olarak değil çevreye,
kamu sağlığı ve güvenliğine etkileri bakımından sınıflandırılmalı, ruhsat şartları ve yaptırımlar bu
özelliklerine göre düzenlenmelidir. Bazı AB ülkelerinde olduğu gibi çevreye, kamu sağlığı ve
güvenliğine olumsuz etkisi olmayan ofis niteliğindeki işyerlerinin ya da küçük veya yeni girişimlerin
ruhsattan muaf tutulması hususları değerlendirilmeli ve belediye meclislerine bu konularda inisiyatif
tanıyan düzenlemeler yapılmalıdır.
Mevcut yapılarda işyeri açma ve çalışma ruhsatı
Türk Ceza Kanunu’nun 184’üncü maddesinde 29/6/2005 tarih ve 5377 sayılı Kanun’la yapılan bir
değişiklikle, “Yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir sınai faaliyetin icrasına müsaade
eden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu hüküm 12 Ekim 2004 tarihinden
önce yapılmış yapılarla ilgili olarak uygulanmaz” hükmü eklenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununa
eklenen geçici 16. madde ile ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılara yapı kayıt belgesi verilmesi
öngörülmüşse de bu yapılarda işyeri açma ve çalışma ruhsatlarıyla ilgili bir düzenleme yapılmamıştır.
Yönetmelikte 08.06.2020 tarih ve 2626 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla yapılan düzenlemede her
ne kadar işyeri olarak kullanılan bu yapılarda yapı kullanma izni aranmayacağı ifade edilmişse de yapı

kayıt belgesi alan yapıların Türk Ceza Kanunun 184. madde hükümleri karşısındaki durumu ve bu
yerlere işyeri açma ruhsatı verilmesi hususlarının açıkça Kanunda düzenlenmesi gerekir.
Diğer düzenlemelerin ahenkleştirilmesi ve rasyonelleştirilmesi
2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında 644 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda
ve Yem Kanunu, 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer birçok
Kanunda işyeri açma ve çalışma ruhsatlarıyla ilgili farklı düzenlemeler yapılmıştır. Yeniden
düzenlenecek Kanunda işyeri ruhsatları ve işyerlerine uygulanacak yaptırımlarla ilgili diğer tüm
düzenlemelerin ahenkleştirilmesi ve rasyonelleştirilmesi gerekmektedir.
Bu kapsamda ilgili maddeleri gözden geçirilmelidir.
İşyerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesinde belediyeler arası görev dağılımı
Büyükşehirlerde iş yeri açma izni yetkisinin belediyeler arasındaki dağılımının gözden geçirilmesi
gerekir. Birinci sınıf gayrisıhhi işyerleri hariç diğer işyerlerinin ruhsatlandırılmasına dair görev ve
yetkiler ilçe belediyelerine verilmelidir.
Yönetmelikle İlgili Öneriler
Yeni kanuna uygun düzenlemeler
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 2005 yılında çıkarılmıştır. Yönetmelikte en son
08.06.2020 tarih ve 2626 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla bazı değişiklikler yapılmıştır. Aradan geçen
15 yıllık uygulama ve diğer mevzuattaki değişiklik karşısında Yönetmeliğin yeniden düzenlenmesine
ihtiyaç vardır.
Kanunda öngörülen kriterlere uygun sınıflandırma
Yönetmelikte 08.06.2020 tarih ve 2626 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla (09.06.2020 tarihli Resmî
Gazetede yayınlanan) yapılan değişiklikler uygulamada karşılaşılan sorunların çözümüne ve ihtiyaçları
karşılamaya yöneliktir.
Yönetmelik, genel olarak 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanunda ifade edilen
“sanayi, tarım ve diğer işyerleri ile her türlü işletmelere, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesi
işlerinin basitleştirilmesi ve kolaylaştırılması” amacına yönelik olmaktan uzaktır.
Yönetmelik, Kanun’da öngörülen kriterlerden uzaklaşmıştır. Yönetmelik sıhhi/gayrisıhhi ve umuma
açık ayrımı dikkate alarak hazırlanmıştır. Yeni Yönetmelik’te iş yerlerinin ruhsatlandırma usul ve
şartları 3572 sayılı İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun’da belirtilen “insan sağlığına,
çevreye ve genel güvenliğe etkileri” gibi kriterler esas alınarak düzenlenmelidir.
Yapı kullanma izni ve cezai yaptırımlar
Özel yapı gerektiren iş yerleri (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 ruhsat belgesi” aranmaktadır. Oysa ülkemizde birçok binanın yapı ruhsatı bulunduğu
halde, yapı kullanma izni bulunmamaktadır. Öte yandan Türk Ceza Kanunu’nun 184’üncü
maddesinde 29/6/2005 tarih ve 5377 sayılı Kanun’la yapılan bir değişiklikle, “Yapı kullanma izni
alınmamış binalarda herhangi bir sınai faaliyetin icrasına müsaade eden kişi iki yıldan beş yıla kadar
hapis cezası ile cezalandırılır. Bu hüküm 12 Ekim 2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak

uygulanmaz” hükmü eklenmiştir. Yönetmelikte söz konusu yapılarda yapı kullanma izin belgesinin
aranmayacağı belirtilmemiştir. Bu hususun Yönetmelikte düzenlenmesi gerekmektedir.
Yangına karşı tedbirler
İşyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmesinde en önemli hususlardan biri yangına karşı alınacak
tedbirlerdir. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, Binalarda Yangına Karşı Alınacak
Önlemlere Dair Yönetmelik’teki düzenlemelere göre gözden geçirilmemiştir. Yönetmelikte tarihi
binaların özel durumuna ya da mevcut binalara ilişkin düzenlemeler yapılmadığından bu binalardaki
iş yerlerine ruhsat verilmesinde tereddütler yaşanmaktadır. Yönetmelik’te bu hususların ayrıntılı
olarak düzenlenmesi gerekir.
Ruhsatsız açılan işyerleri
Yönetmelikte ruhsatlı işyerlerinin denetimi düzenlenmiş, ruhsatsız açılan iş yerleri hakkında nasıl bir
işlem yapılacağı, uygulanacak yaptırım düzenlenmemiştir.
Umuma açık işyerleri
2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu’nda kullanılan “umuma açık istirahat ve eğlence yeri”
kavramı Yönetmelik’te aynen kullanılmıştır. Bu tür iş yerleri 1- konaklama yerleri, 2-içkili yerler, 3istirahat yerleri ve oyun yerleri olmak üzere üç kategoriye ayrılabilir. Yeterli sınıflandırma ve ayrım
yapılmadan bu tür işyerlerine aynı hükümlerin ve ağır yaptırımların uygulanması girişimciliğin
önündeki engellerden biri olabilir. Düzenlenecek yeni Kanun ve buna uygun olarak hazırlanacak
yönetmelikte bu hususların rasyonellik temelinde değerlendirilmesi gerekir.
İçkili yer bölgesi
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu umuma açık
bazı işyerlerinin okul binalarından ve özel öğretim kurumlarından kapıdan kapıya en az 100 metre
uzaklıkta bulunmasını zorunlu tutmuştur. Kanunlarda bunlar dışında kısıtlama yapılmamıştır. Ancak
Yönetmelik’in 30’uncu maddesinde bu kısıtlamanın kapsamı okul binaları ve özel öğretim kurumlarını
aşacak şekilde genişletilmiştir. Bazı yerler için “yakınında” kavramı kullanılarak, objektif bir mesafe
ölçüsü de getirilmemiştir. Kanun’da olmadığı halde Yönetmeliğin 30’uncu ve 34’üncü maddelerinde
yer alan bu kısıtlamaların iptal edilmesi gerekmektedir.
Sorumlu müdür çalıştırma zorunluluğu
Yönetmelik’in 25’inci maddesi, birinci sınıf gayrisıhhi müesseselere sorumlu müdür, 35’inci maddesi
de tüzel kişilere ait umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine mes’ul müdür çalıştırma zorunluluğu
getirmiştir. Sorumlulukları tanımlanmadığı halde Yönetmelik’te getirilen bu yükümlülüklerin gözden
geçirilmesi gerekmektedir.
Ruhsatlı yapılarda işyeri açma ve çalışma izni
İş yeri açma ve çalışma izni ile yapı izni aynı belediye tarafından verilmesine rağmen iş yeri açma izni
verilirken imar ve yangına karşı tedbirlerle ilgili hususlar hem belediyeleri hem de iş yeri sahiplerini
meşgul etmektedir. Ruhsatlı yapılarla ilgili iş yeri ruhsatlarının basitleştirilmesi gerekmektedir. Bu
hususta imar yönetmeliklerinde de gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
Yönetmelikteki belirsizlikler
Yönetmelik’te, “mevzuatta öngörülen tedbirlerin alınmış olması” veya “mevzuatın öngördüğü
uzaklıkta bulunması” gibi belirsiz tabirler kullanılmıştır. Bu tür hükümler farklı uygulamalara ve
tereddütlere yol açmaktadır. Bu tür ifadeler yerine mevzuat hükmü açıkça yazılmalıdır.

Ustalık belgesi
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 30’uncu maddesinde; “belediyeler ve iş yeri açma izni
vermeye yetkili diğer kurum ve kuruluşlar iş yeri açılışında, esnaf ve sanatkârlar ile tacirlerin
kendilerinden veya iş yerinde her bir meslek dalında çalıştırdıkları en az birer çalışanından ustalık
belgesi ya da en az ön lisans diploması istemek zorundadır.” denilmektedir. Bu yasal zorunluluk ilgili
odalarla ilgili kanunlarla aşılmıştır.
Yönetmelikte yapılan son düzenleme ile ustalık belgesi veya muadili belgeler ticaret odası ve esnaf
ve sanatkârlar odasına kayıt sırasında istenmez iken işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusu
sırasında istenir hale gelmiştir. Böylece konu açıklığa kavuşmuştur.
İş Yeri Açma İzin Harcıyla İlgili Öneriler
Harcın belirlenmesi
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda, iş yeri açma ruhsat harcının belirlenmesi hususundaki yetki,
belediyelerin diğer maktu vergi ve harçlarında olduğu gibi birden çok makama verilmiştir. Belediye
meclisleri, bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığının her belediye için ayrı ayrı ve aynı yönde karar alarak
maktu vergi ve harçları belirlemesi imkânsıza yakındır. Bu nedenle işyeri açma ruhsat harcı da dahil
olmak üzere bazı maktu harçlar 2005 yılından beri güncellenmemiştir. Bakanlar kurulunun maktu
tutarları alt ve üst limitler içinde kalmak üzere en son güncelleme tarihi ise 2013 yılı olmuştur. Dolayısı
ile işyeri açma ruhsat harcı maktu tutar olarak 2005 yılında belirlenmiş olup bu dönemden sonra bu
tutarlar bir artışa tabi tutulmamıştır. Anayasa Mahkemesinin kararları doğrultusunda diğer maktu
belediye vergi ve harçları yanında iş yeri açma ruhsat harcının sınırı Kanun’la belirlendikten sonra bu
limit içinde belediye meclisince tespit edilmelidir.
Harç miktarının belirlenmesi
Harç miktarlarının iş yerinin sadece büyüklüğüne göre belirlenmesi yeterli ve adil değildir. Sıhhigayrisıhhi, denetime tabi olan-olmayan, tehlikeli-tehlikesiz iş yeri ayrımlarına göre harç miktarı
belirlenmelidir.
Küçük veya yeni işletme muafiyeti veya indirimi
Sürekli denetlenmesi gerekmeyen küçük ve sıhhi iş yerleri harçtan muaf tutulabileceği gibi bu tür iş
yerlerinden sadece açılışta izin harcı alınabilir, diğer yerlerden yıllık harç alınabilir. Kentte ekonomi
ve ticaretin geliştirilmesi için yeni açılacak iş yerleri ya da özendirilecek iş yerleri için belediye
meclisine harç istisnası tanıma ya da indirim yapma yetkisi verilebilir.
Cezalı harç
İzinsiz açılan iş yeri, sıhhi bir iş yeri ve ruhsat verilebilir nitelikte ise kapatma yaptırımı ağır olabilir.
Bunun yerine iş yeri açma ruhsat harcının yüzde 50 fazlası ya da iki katı alınması yönünde bir
düzenleme yapılabilir. Buna benzer uygulama 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 68’inci
maddesinde tellallık harcı için öngörülmüştür.
Belediye sınırları dışında harç
İş yeri açma ruhsat harcı (diğer harçlar için de geçerli) sadece belediyeler tarafından tahsil
edilebilmektedir. Belediye Gelirleri Kanunu’na benzer şekilde il özel idarelerinin öz gelirlerini
düzenleyen bir yasa bulunmamaktadır. Belediye Gelirleri Kanunu’nun iş yeri açma izin harcı (aynı

zamanda diğer vergi ve harçlar) yönünden belediye sınırları dışında da uygulanacağı ve bu gelirlerin
il özel idarelerince tahsil edileceği Kanunla düzenlenmelidir.
Diğer Hususlardaki Öneriler
Ruhsat işlerinin yürütülmesi
İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi hizmetleri mevzuat bakımından oldukça karmaşık hale
gelmiştir. Küçük belediyelerde her hizmet için ayrı birim kurulması mümkün olmayabilir. Ancak belli
büyüklükteki belediyelerde iş yeri açma ruhsatlarının ve denetiminin sadece bu hizmetlerle görevli
birimler tarafından yürütülmesi gerekmektedir.
Ruhsat işlemlerinin basitleştirilmesi
İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesiyle ilgili mevzuatın karmaşıklığı karşısında iyileştirmeye
açık alanlar olduğu aşikârdır. Yatırım ortamının iyileştirilmesi stratejisi çerçevesinde iş yerlerinin
ruhsatlandırılmasına dair düzenlemenin geliştirilmesi ve iş yerlerinin çalışmasının kolaylaştırılması
için belediyeler ve merkezi otoriteler eşgüdüm içerisinde çalışmalı ve bilgi paylaşımında bulunmalıdır.
Bunun için bilgi teknolojilerini temel alan çözümler uygulanmalıdır. Avrupa Parlamentosu’nun
2006/123/AT sayılı Direktifi ve Konsey’in iç pazardaki hizmetlere ilişkin Direktifi ile önerilen model,
Tek Başvuru Noktası modelidir. Çevrimiçi platformların merkezi ve yerel otoritelerle koordinasyonun
sağlanmasına yönelik kullanımı konusunda Hırvatistan ve Portekiz’de iyi örnekler mevcuttur.
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Yerel Yönetim Reformu Projesi’nin III. Aşaması (Local Administration Reform Project – Phase III, LAR
III), 2003-2013 yılları arasında aynı başlık altında yürütülmüş olan birinci ve ikinci aşamaların devamı
niteliğindedir. Türkiye’de yerel yönetimler alanındaki reformların uluslararası ilke ve standartlara
uygun bir şekilde olması için gerçekleştirilen bu Proje, yerel hizmetlerin etkin, etkili, verimli, kapsayıcı,
saydam, hesap verebilir ve katılımcı bir şekilde yerel yönetişime uygun bir perspektifte
gerçekleştirilmesi için ilgili kurumlara destek olmak üzere tasarlanmıştır.
Projenin özel amacı, Türkiye’de son yıllarda yerel yönetimler alanında gerçekleştirilen yapısal reform
ve dönüşümler sonucunda ortaya çıkan yerel yönetim modelinin demokratik yönetişim ilkeleri
doğrultusunda etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır. Proje İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı ile yerel yönetimlerin idari kapasitelerini geliştirmeyi ve aralarındaki iş birliğini
güçlendirmeyi de bu çerçevede hedeflemektedir.
Program niteliğinde olan Proje, üç bileşenden oluşmaktadır. Birinci bileşen, Etkin ve Kaliteli Belediye
Hizmet Sunumu başlığını taşımaktadır. İkinci bileşen, Büyükşehirlerde Kapasite Artırımı ve Yerelde
Katılımın Arttırılması başlığını taşımaktadır. Üçüncü bileşen ise, Yerel Yönetim Sistemine ait Yönetim
Bilgi Sistemi Altyapısının Kurulması ve Güncellenmesi başlığını taşımaktadır. Bu başlık altında, yerel
bilgi olarak bilinen veri tabanının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Destekleyici nitelikte olan bu
bileşen, diğer iki bileşen için gerekli olan yazılımların geliştirilmesini amaçlamaktadır (Performans
Yönetim Sistemi, Reform ve Mevzuat takip sistemi gibi).
Projenin Etkili Yerel Hizmet Sunumu başlıklı birinci bileşeninin amacı, İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’na mevzuat hazırlama süreçlerinde destek olmaktır. Buna ek olarak, bileşen yerel
yönetimlerdeki çeşitli düzey yöneticilere etkili yerel hizmet sunumu için destek olmayı
hedeflemektedir. Bu rapor, birinci bileşen kapsamında yer alan “3572 Sayılı Kanun ve İş Yeri Açma ve
Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin İlgili Hükümlerini Değiştirmeye Yönelik Önerilerin
Geliştirilmesi” faaliyetinin çıktısı olarak hazırlanmıştır. Rapor, LAR III kapsamında iş yeri
ruhsatlandırma sisteminin ve AB üye devletlerindeki deneyimleri karşılaştırarak belediyelerin
ekonomik kalkınmadaki rolünü teşvik eden diğer araçların işleyişine ilişkindir. Araştırma şunları
kapsamaktadır:
a) 10 AB ülkesinin karşılaştırıldığı ve yukarıdaki argümana istinaden iş yeri ruhsatlandırma
düzenlemelerinin kapsamının anlaşılmasında faydalı olabilecek bir değerlendirme
b) “3572 Sayılı Kanun ve İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin İlgili Hükümlerini
Değiştirmeye Yönelik Önerilerin Geliştirilmesi başlıklı faaliyet ışığında sunulan hizmetlerin
iyileştirilmesine yönelik önerilerin yanı sıra, iş yerlerinin belediyeler tarafından ruhsatlandırılmasına
dair mevzuata ve uygulamalara ilişkin bir inceleme. Araştırma, öngörülen mevzuatın iyileştirilmesi
için iki yönde katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bunlardan ilki düzenlemelerin azaltılması, yani
mevzuatın belediyelerin yetkisini genişletecek şekilde sadeleştirilmesidir; ikincisi ise tecrübelere
dayanarak uygulamada karşılaşılacak olası durumları kapsayacak ve tereddütleri giderecek şekilde
düzenlemelerin detaylandırılmasıdır.
Bu çalışmanın amacı, iş yeri ruhsatı düzenlemelerine ilişkin prosedürler konusunda AB ülkeleriyle
karşılaştırmalı bir değerlendirme sunmaktır. Karşılaştırmalı Değerlendirme ve Öneriler Raporu, 3572

sayılı İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanunda ve İlgili Yönetmelikte değişiklik yapılmasına
ilişkin bir mevzuat değişikliği teklif taslağıdır ve projenin eş-faydalanıcıları olan İçişleri Bakanlığı ve
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aracılığıyla mevzuat oluşturma süreçlerinin değerlendirilmesi ve uygun
bulunması halinde başlatılması için üst makamlara sunulacaktır.
Metodoloji
Bu rapor, yerel ve uluslararası uzmanlar tarafından hazırlanmıştır. Raporun ilk kısmı uluslararası
danışman tarafından, ikinci kısmı ise yerel danışman tarafından hazırlanmıştır. Rapor, okuyucuya
bulgular ve tavsiyeler hakkında hızlı bir bakış sağlamak üzere kısa bir yönetici özetiyle başlamaktadır.
Raporun başında giriş, raporun kapsamı, metodoloji ve proje arka planına odaklanılmaktadır. İlk
bölümde Macaristan, Avusturya, Estonya, Hollanda, Polonya, Letonya, İspanya, Hırvatistan, Belçika
ve Portekiz olmak üzere on AB ülkesinde uygulanan iş yeri ruhsatlandırma sistemlerinin
karşılaştırmalı değerlendirmesi yapılmaktadır. İkinci bölümde, Türkiye'de iş yerlerinin belediyeler
tarafından ruhsatlandırılmasına ilişkin mevzuat ve uygulamalara dair genel bir inceleme sunularak
yerel perspektife odaklanılmaktadır. Raporun son bölümünde ise, genel ve spesifik tavsiyeler
sunulmaktadır.
İşin başlangıcında, uluslararası danışman, yerel danışmanla birlikte 25-27 Şubat 2020 tarihlerinde
Ankara'da bir dizi toplantıya katılmıştır. Danışmanlar, belediyelerin yerel ekonomik kalkınmanın ve
girişimciliğin teşvikinde oynadıkları rolün yanı sıra, iş yeri ruhsatlandırma çalışmalarında karşılaştıkları
temel zorlukları değerlendirmek ve tespit etmek amacıyla seçili belediyelerin temsilcileriyle
görüşmüşlerdir. Bu rapor, aşağıdaki belediyelerde yapılan toplantılar sırasında elde edilen bilgilerle
hazırlanmıştır: Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya, Yenimahalle, Altındağ Belediyeleri, Türkiye
Belediyeler Birliği (TBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), Ankara Ticaret Odası
(ATO). Ayrıca, Türkiye Belediyeler Birliği, bazı münferit belediyeler, özel il idareleri ve diğer kurumlar
tarafından konuyla ilgili olarak hazırlanan raporlar ve yıllık raporlatavrın yanı sıra mevzuat da
incelenmiştir.
Uluslararası Danışman, Karşılaştırmalı Değerlendirme ve Öneriler Raporunun ilk taslağını masa başı
araştırma yaparak hazırlamıştır; yerel danışman ise, önerileri zenginleştirmek için belediyelerden
vaka ve bilgi toplamış ve mevzuata dair genel bakış kısmını hazırlamıştır. Raporun yapısı UNDP
(Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) tarafından hazırlanmıştır ve Görev Tanımının (ToR) bir
parçasıdır. Uluslararası Danışman, bu iki raporu birleştirmiştir. Rapor sunulduktan sonra, Uluslararası
Danışman, Karşılaştırmalı Değerlendirme ve Öneriler Raporunun sonuçlarını ele almak üzere proje
ekibi ve diğer ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilecek iki ayrı 2 günlük istişare toplantısına
katılacaktır. Covid-19 şartları elverirse, istişare toplantıları Ankara'da yapılacaktır. Uluslararası
Danışman, istişare toplantılarını çevrim içi platformlar üzerinden yürütmek için müsait olacaktır.
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Seçilen AB Ülkelerinde Uygulanan İş Yeri Ruhsatlandırma Sistemlerinin
Karşılaştırmalı Değerlendirmesi

2.1

AB'deki İşletme Ruhsatlarına Genel Bakış

Bu bölüm, Avrupa Birliği ülkelerinde iş yeri ruhsatlarının nasıl düzenlendiğine dair genel bir bakış
sağlamaktadır. Bu bölümde, AB tarafından belirlenen yükümlülüklere ve ilkelere odaklanılmakta
olup, bu tür ilkeler özel sektörün kalkınmasına yardımcı olabilecektir. Avrupa Birliği'nin en önemli
taahhütlerinden biri "Mayıs 2011 Taahhüdü" olarak bilinmektedir. Mayıs 2011 Taahhüdü, Avrupa
Konseyi'nin "Avrupa Küçük İşletmeler Yasası"na ilişkin incelemeden elde ettiği kararlara
dayanmaktadır ve diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki taahhütleri kapsamaktadır:7
•

AB Komisyonu'nun mikro işletmeleri gelecekteki belirli düzenlemelerden muaf tutma yolları
önerme niyetini memnuniyetle karşılayarak, hem Avrupa düzeyinde hem de ulusal düzeyde,
özellikle de KOBİ'ler için, genel düzenleme yükünü azaltmak;

•

KOBİ'lerin akıllı düzenleme ilkeleri temelinde faaliyet gösterdiği ve hem Avrupa düzeyinde
hem de ulusal düzeyde, özellikle de KOBİ'ler için, genel düzenleme yükünün azaltılması
gereken kolaylaştırılmış, daha hafif, açık ve tutarlı bir düzenleyici ve idari ortama
odaklanmak;

•

KOBİ'lerin sınır ötesi faaliyet gösterdikleri zaman da dâhil olmak üzere aynı bilgileri birkaç kez
sunmalarının önüne geçmek için AB genelinde "sadece bir kez" ilkesinin uygulanmasını teşvik
etmek ve "sadece bir kez" ilkesini sistematik olarak uygulamak; bir işletmenin belirli bir
faaliyeti başlatabilmek ve icra edebilmek amacıyla ruhsat ve izin alması için gereken zamanı
2013 yılı sonuna üç aya indirme vaadi.8

Avrupa Birliği, Mayıs 2011 Taahhütlerinden önce, iç pazardaki hizmetlere ilişkin 12 Aralık 2006 tarihli
ve 2006/123/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi'ni onaylamıştır.9 Bu direktif, Üye
Devletleri sınır ötesi hizmet sunumu ile ilgili sınırlamaları kaldırmak zorunda bırakan bir serbest
piyasaya imkân sağlamayı amaçlamaktadır ve tüketicilere yönelik şeffaflığın ve bilgilendirmenin
arttırılması tüketicilere daha düşük fiyatlara daha fazla seçenek ve daha iyi hizmetler sunulmasını
sağlayacaktır. Bu direktif hazırlanmadan önce, Komisyon'un 'Hizmetlere Yönelik İç Pazarın Durumu'
adlı eski bir raporunda,10 hizmet alanında hakim olan KOBİ'ler tarafından sunulanlar başta olmak
üzere, Üye Devletler arasında hizmetlerin gelişimini engelleyen veya yavaşlatan çok sayıda engeli
içeren bir envanter sunulmuştur.11 Raporda, iç pazarın öngörülen tamamlanma tarihinden on yıl
7

Avrupa Konseyi 24/25 Mart 2011 Kararları, erişim adresi:
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/120296.pdf
8
Avrupa Küçük İşletmeler Yasası"na ilişkin incelemeden elde edilen kararlar, erişim adresi:
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/122326.pdf
9
İç pazardaki hizmetlere ilişkin 12 Aralık 2006 tarihli ve 2006/123/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey
Direktifi,
erişim
adresi:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0123&from=EN
10
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52002DC0441&from=en
11
Hizmetlere Yönelik İç Pazar Stratejisinin ilk aşaması kapsamında sunulan hizmetlere yönelik iç pazarın
durumu hakkında Komisyon tarafından Konsey'e ve Avrupa Parlamentosu'na sunulan rapor, 2002, erişim
adresi: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52002DC0441&from=en

sonra bile, entegre bir Avrupa Birliği ekonomisi ile Avrupa vatandaşları ve hizmet sunucuları
tarafından deneyimlenen gerçeklik arasında hala devasa bir boşluk olduğu sonucuna varılmıştır.12
2000 yılında, hizmetlerin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik bir strateji belirlemek amacıyla,
23-24 Mart 2000 tarihlerinde Lizbon Avrupa Konseyi toplantısı yapılmıştır.13 AB Hizmetler Direktifi,
yenilenen ve üye devletlerin mevzuat ortamını iyileştirmelerini gerektiren 2005 Lizbon Stratejisinin
merkezi bir unsurudur.14
Direktif'in amacı, Üye Devletlerdeki sunucuların iş kurma serbestisinin önündeki engeller ile
hizmetlerin Üye Devletler arasında serbest dolaşımının önündeki engelleri kaldırmak ve antlaşma
kapsamındaki iki temel serbestinin uygulanabilmesi için gerekli olan yasal kesinliği alıcılar ile
sunuculara garanti etmektir.
Direktif'in bu çalışmayla ve Türkiye hakkındaki önerilerle ilgili olan en önemli unsurlarından biri idari
prosedürlerdir. Direktif'e göre; idari prosedürlerle ilgili kuralların amacı idari prosedürlerin
uyumlaştırılması değil (yani tüm ülkelerin aynı prosedürleri uygulaması gerekmemektedir), iş kurma
serbestisini ve yeni hizmet teşebbüslerinin oluşturulmasını engelleyen aşırı külfetli ruhsat
sistemlerinin, prosedürlerinin ve formalitelerinin kaldırılması olmalıdır. Ayrıca, Direktif, hizmet
faaliyetlerine erişim sağlanması ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında özel sektörün
karşılaştığı temel zorluklardan birinin idari prosedürlerin a) karmaşıklığı, b) uzunluğu ve c) yasal
belirsizliği olduğunu kabul etmektedir.
Direktif'te; idari prosedürlerin kolaylaştırılması amacıyla; işçilerin korunması, halk sağlığı, çevrenin
korunması veya tüketicilerin korunması gibi her şeyden önce kamu yararına hizmet eden bir nedenle
nesnel bir gerekçe sunulduğu durumlar hariç olmak üzere, belgelerin aslının, onaylı suretlerinin veya
yeminli tercümelerinin ibraz edilmesi gibi genel resmi şartların aranmaması gerektiği belirtilmektedir.
Daha pratik açıdan direktif, Üye Devletlere, iş yerlerinin tüm prosedürü ve formaliteleri
tamamlayabilecekleri Tek Başvuru Noktaları oluşturma yükümlülüğü getirmiştir.
TBN'ler, hizmet sunucularının ihtiyaç duydukları bilgilere çevrim içi olarak erişebilmelerine ve idari
prosedürleri çevrim içi olarak tamamlayabilmelerine imkân tanıyan e-devlet portallarıdır. Bu
portallar, ulusal koordinatörlerden oluşan 'EUGO ağı' tarafından yönetilmektedir.15
Bu portalların amacı:
•
•
•
•
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iş fırsatlarını araştırma veya hizmetleri bir başka AB ülkesini kapsayacak şekilde genişletme
yurt dışında yeni bir iş kurma
uygulanan kuralları ve formaliteleri öğrenme
idari prosedürleri çevrim içi olarak tamamlama konularında özel sektöre destek sağlamaktır.

a.g.e.
Lizbon Avrupa Konseyi 23-24 Mart 2000 Başkanlık kararları, 2000, erişim adresi:
https://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm
14
Büyüme ve iş fırsatları için iş birliği Lizbon Stratejisi için yeni bir başlangıç, 2005, erişim adresi: https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0024:FIN:EN:PDF
15
Tek Başvuru Noktaları, https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive/inpractice/contact_en
13

AB Hizmetler Direktifi, hizmet sektöründe faaliyet gösteren girişimciler için TBN'ler tesis etmektedir.
Her AB ülkesinde bir TBN olması Aralık 2009'dan bu yana yasal bir zorunluluktur. Tüm ulusal TBN'ler
Avrupa 'EUGO ağı'nın bir parçasıdır. İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç gönüllü olarak katılım
sağlamaktadır. TBN'lerin amacı, kurallar ve formalitelerle ilgili ulusal bilgileri ve ulusal prosedürleri
çevrim içi olarak sunarak Avrupa hizmet sektörünün Tek Pazarın avantajlarından faydalanmasına
yardımcı olmaktır. TBN şartı, 2014 yılından bu yana, sunulan bilgilerin kalitesi ve erişilebilirliği,
elektronik prosedürlerin tamamlanması, sınır ötesi kullanıcılar için erişilebilirlik ve kullanılabilirlik ile
ilgili kılavuz ilkeler yayınlamak suretiyle TBN'lerini daha iş dostu hale getirmeleri konusunda AB
ülkelerini teşvik etmektedir.16 TBN'lerin performansı her yıl Tek Pazar Puan Sisteminde [Single Market
Scoreboard] ölçülmektedir.17
Direktif'in İçeriği
Direktif'in 5'inci Maddesinin 1'inci paragrafı uyarınca, bir hizmet faaliyetine erişmek ve faaliyeti
yürütmek için geçerli olan prosedürlerin ve formalitelerin gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu
prosedürler ve formaliteler yeterince sade değilse sadeleştirilmeleri gerekmektedir. Uygulamada, bu
paragraf, üye devletlerin idari sadeleştirme için gerçek anlamda çaba sarf etmesini
gerektirmektedir.18 Madde 5(2) uyarınca, Komisyon, "bir hizmet sunucudan istenen sertifikalara,
tasdiklere ve diğer belgeye denk" olacak uyumlaştırılmış formlar getirebilir. Benzer amaçlara hizmet
etmek üzere tasarlanan ulusal belgeler arasındaki farklılıkların yetkili makamların sertifikanın içeriğini
veya anlamını saptamasını zorlaştırdığı ve bunun sonucunda hizmet sunucuların birçok farklı formla
karşı karşıya kaldığı durumlarda, belirli sertifikalar veya benzer belgeler için uyumlaştırılmış formlar
kullanılmaya başlanabilir.19 Ayrıca, Üye Devletler belirli bir biçimde -örneğin belgenin aslı, onaylı bir
sureti veya yeminli tercümesi şeklinde- belirli kanıtlar oluşturma gerekliliğinin makul olup olmadığını
ya da onaylı olmayan bir suretin veya yeminli tercümenin dışında bir tercümenin sunulmasının yeterli
olup olmadığını değerlendirmek zorundadır.20 1 Numaralı Kutuda yer alan 5'inci Maddeye bakınız.
Kutu 1
Madde 5
Prosedürlerin sadeleştirilmesi
1. Üye Devletler, bir hizmet faaliyetine erişmek ve faaliyeti yürütmek için geçerli olan prosedürleri ve
formaliteleri gözden geçirir. Bu paragraf kapsamında gözden geçirilen prosedürlerin ve formalitelerin
yeterince sade olmadığı durumlarda, Üye Devletler bunları sadeleştirir.
2. Madde 40(2) kapsamında atıfta bulunulan prosedür uyarınca, Komisyon, Topluluk düzeyinde
uyumlaştırılmış formlar getirebilir. Bu formlar; bir hizmet sunucudan istenen sertifikalara, tasdiklere
ve diğer belgelere denk kabul edilir.

16

Tek Başvuru Noktaları Şartı, erişim adresi: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/32701
Single
Market
Scoreboard
[Tek
Pazar
Puan
Sistemi],
erişim
https://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/
18
Hizmetler Direktifi'nin uygulanmasına ilişkin el kitabı, 2008, s.17, erişim
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a4987fe6-d74b-4f4f-8539-b80297d29715
19
a.g.e.
20
a.g.e.
17

adresi:
adresi:

3. Üye Devletlerin hizmet sunucudan veya alıcıdan bir şartın yerine getirildiğini kanıtlayan bir
sertifika, tasdik veya başka bir belge sunmasını talep etmesi halinde, başka bir Üye Devletten alınmış
olup denk bir amaca hizmet eden veya söz konusu şartın yerine getirildiğinin açıkça anlaşıldığı
herhangi bir belgeyi kabul eder. Diğer Topluluk belgelerinde öngörülen durumlar veya bu tür bir
şartın kamu düzeni ve güvenliği gibi her şeyden önce kamu yararına hizmet eden bir nedenle
gerekçelendirildiği durumlar hariç olmak üzere, Üye Devletler, başka bir Üye Devletten alınan
belgenin aslını veya onaylı bir suretini veya yeminli tercümesini talep etmeyebilirler.
6'ncı Maddenin 1'inci paragrafının (a) ve (b) alt paragraflarına göre; tüm AB devletleri, bir sicil
sistemine veya veri tabanına kayıt başvuruları ya da bir meslek derneğine veya birliğine başvurular
ve hizmet faaliyetlerini yürütmek için gereken tüm yetki başvuruları dâhil olmak üzere, yetkili
makamlardan alınacak tüm yetkiler için yapılan başvuruların veya tüm prosedürlerin ve formalitelerin
Tek Başvuru Noktaları üzerinden yapılmasını sağlamakla yükümlüdürler.
İş yerlerinin tüm ilgili bilgilere ulaşmak ve hizmet faaliyetleriyle ilgili tüm gerekli adımları
tamamlamak için birçok yetkili makama veya organa başvurmasına gerek kalmaması için, Tek
Başvuru Noktalarının iş yerinin perspektifinden tek kurumsal pencere olması amaçlanmıştır. Bu tek
başvuru noktaları, ister kendi topraklarında ister başka bir Üye Devletin topraklarında kurulmuş olsun
tüm iş yerleri için erişilebilirdir.
Üye devletler içerisinde tek başvuru noktalarının bulunması fikri, Haziran 2005'te Konsey tarafından
kabul edilen "2005-2008 büyüme ve iş fırsatlarına yönelik entegre kılavuz ilkelerde" (kılavuz ilke no.
15) Avrupa Konseyi tarafından başlatılmıştır.21 Dolayısıyla, Hizmetler Direktifi'nde yer alan
yükümlülük önceki topluluk girişimlerinin amaçlarına uygundur ve bu amaçları tamamlayıcı
niteliktedir. Ancak, Hizmetler Direktifi'nde yer alan yasal yükümlülük daha kapsamlıdır ve her türlü iş
yerini (yalnızca yeni açılan iş yerlerini değil), hizmet alıcısını (bilgilendirme amaçlı) ve tüm prosedür
türlerini (yalnızca iş yeri açma prosedürlerini değil) kapsamaktadır.22(2 Numaralı Kutuda yer alan 6'ncı
Maddeye bakınız.)
Kutu 2
Madde 6
Tek Başvuru Noktaları
1. Üye Devletler, hizmet sunucuların aşağıda yer alan prosedürleri ve formaliteleri tek başvuru
noktaları üzerinden tamamlamalarını mümkün kılar.
(a) bir sicil sistemine, kayıt sistemine veya veri tabanına kayıt başvuruları ya da bir meslek derneğine
veya birliğine başvurular dâhil, yetkili makamlardan yetki alınması için gereken tüm beyanlar,
bildirimler ve başvurular başta olmak üzere, hizmet faaliyetlerine erişim için gerekli olan tüm
prosedürler ve formaliteler...

21

Üye Devletlerin ve Topluluğun ekonomik politikalarına yönelik kapsamlı kılavuz ilkelere ilişkin 12 Temmuz
2005 tarihli Konsey Tavsiyesi (2005 ilâ 2008) (2005/601/AT) https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0123&from=EN
22
Hizmetler Direktifi'nin uygulanmasına ilişkin el kitabı, 2008, s.18, erişim adresi:
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a4987fe6-d74b-4f4f-8539-b80297d29715

7'nci maddeye göre, Üye Devletlerin "tek başvuru noktaları" üzerinden iş yerleri ve vatandaşlar için
kolayca erişilebilir hale getirmeleri gereken temel bilgilerin bir listesi bulunmaktadır. Bu bilgilerin
uzak mesafeden ve elektronik araçlarla erişilebilir olması gerekmektedir. "Tek Başvuru Noktalarının"
herhangi bir bilgi talebine mümkün olduğunca hızlı bir şekilde yanıt vermesi gerekmektedir ve talebin
belirsiz veya eksik olması durumunda gecikmeksizin başvuru sahibine bu konuda bilgi verilir. 3
Numaralı Kutuda yer alan 7'nci maddeye bakınız.
Kutu 3
Madde 7
Bilgi Edinme Hakkı
1. Üye Devletler, hizmet sunucuların ve alıcıların aşağıdaki bilgilere tek başvuru noktası üzerinden
kolayca erişebilmelerini sağlar:
(a) hizmet faaliyetlerine erişmek ve faaliyetleri yürütmek için tamamlanacak prosedürlerle ve
formalitelerle ilgili şartlar başta olmak üzere, kendi topraklarında kurulan hizmet sunucular için
uygulanan şartlar;
(b) hizmet faaliyetlerinin yürütülmesiyle ilgili konulardan sorumlu yetkili makamlara ilişkin ayrıntılı
bilgiler dâhil olmak üzere, yetkili makamlarla doğrudan irtibat kurulmasını sağlayacak irtibat bilgileri;
(c) hizmet sunuculara ve hizmetlere ilişkin kamu sicil sistemlerine ve veri tabanlarına erişim
yöntemleri ve koşulları;
(d) genellikle yetkili makamlar ile hizmet sunucu veya alıcı arasında ya da hizmet sunucu ile alıcı
arasında ya da hizmet sunucular arasında anlaşmazlık yaşanması halinde kullanılan çözüm
mekanizmaları;
(e) hizmet sunucuların veya alıcıların yetkili makamlar dışında uygulama yardımı alabilecekleri
birliklerin veya kuruluşların irtibat bilgileri.
2. Üye Devletler, hizmet sunucuların ve alıcıların, talep ettikleri takdirde, yetkili makamlardan yardım
alabilmelerini mümkün kılar. Söz konusu yardım, 1'inci paragrafın (a) alt paragrafında belirtilen
şartların genellikle nasıl yorumlandığı ve uygulandığı ile ilgili bilgilerden oluşur. Uygun olduğu
hallerde, bu tavsiye basit bir adım adım kılavuz içerir. Bilgiler sade ve anlaşılır bir dille sunulur.
3. Üye Devletler, 1 ve 2'nci paragraflarda atıfta bulunulan bilgilerin ve yardımın açık ve belirsizliğe
mahal vermeyen şekilde sunulmasını, uzaktan ve elektronik olarak kolayca erişilebilir olmasını ve
güncel tutulmasını sağlar.
8'inci Madde, Üye Devletlere, "bir hizmet faaliyetine erişim sağlanması ve faaliyetin yürütülmesiyle
ilgili tüm prosedürlerin ve formalitelerin, ilgili tek başvuru noktası üzerinden ve ilgili yetkili
makamlarla, uzaktan ve elektronik olarak kolayca tamamlanabilmesini sağlama" yükümlülüğü
getirmektedir. Bu madde, sınır ötesi hizmet sunumu yapılması durumunda gerekli olabilecek her
türlü prosedür ve formalitenin yanı sıra, işletme için şart koşulan prosedürleri ve formaliteleri
kapsamaktadır. Elektronik prosedürler, yalnızca idarenin bulunduğu Üye Devlette kurulmuş veya
yerleşik iş yerleri ve vatandaşlar için değil, aynı zamanda diğer Üye Devletlerde kurulmuş veya
yerleşik iş yerleri ve vatandaşlar için de mevcut olmalıdır. Bu, iş yerlerinin ve vatandaşların gerekli
prosedürleri ve formaliteleri sınır ötesi bir şekilde elektronik olarak tamamlayabilmeleri gerektiği
anlamına gelmektedir. (Bkz. 4 Numaralı Kutuda yer alan 7'inci Madde)

Kutu 4
Madde 8
Elektronik prosedürler
1. Üye Devletler, bir hizmet faaliyetine erişim sağlanması ve faaliyetin yürütülmesiyle ilgili tüm
prosedürlerin ve formalitelerin, ilgili tek başvuru noktası üzerinden ve ilgili yetkili makamlarla,
uzaktan ve elektronik olarak kolayca tamamlanabilmesini sağlar.

2013 yılında Avrupa Komisyonu, mevzuat yükünün iyileştirilip en aza indirilmesi ve daha açık ve daha
basit kurallar uygulanması konulu 2020 Girişimcilik Eylem Planını uygulamaya başlamıştır. Komisyon,
iş yerlerinin mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerinin açık ve sade olması gerektiğini belirtmiştir. 23
2.2
2.2.1

Ülke Çalışmaları
Macaristan

Macaristan belediyelerden (települések), ilçelerden (városok) ve il statüsündeki ilçeler (megyei jogú
városok), başkent bölgesindeki ilçeler (fővárosi kerületek), başkent Budapeşte ve iller (megyék)
oluşan üniter bir devlettir. Belediye meclisleri (képviselõ-testület) belediyenin yasama organıdır.
Doğrudan seçimle beş yıllık bir görev süresi için seçilen üyelerden oluşur. Meclisin görevi belediyenin
yönetimi ve denetimidir. Belediye meclisinin kararları kararname ve kararlar şeklinde sunulur. 24
Belediye başkanlığı (Polgármesteri hivatal) belediyenin yürütme kuruludur ve belediye başkanı
belediye meclisine başkanlık eder. Başkan, belediye meclisinin üyesidir ve doğrudan seçimle beş yıl
için seçilir. Belediye meclisi kendi üyeleri arasından belediye başkan yardımcısını seçmek zorundadır
veya bu görev için gizli oylamayla dışarıdan birilerini de seçebilir.
Genel sekreteri (jegyző) belediye başkanı atar, çoğu zaman görev süresi belirsizdir. Genel sekreter
hem yerel idarenin hem de belediye başkanlık ofisinin başındadır. Genel sekreter belediye meclisinin
ve belediye başkanının çalışmalarını hazırlar ve bu çalışmalar konusunda meclise yardımcı olur, ayrıca
belediye meclisinin kararlarını uygular.
Yetkileri:
• Yerel kalkınma
• Kentsel planlama
• Çevrenin korunması
• Konut
• Toplu taşıma
• Sosyal hizmetler
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• Yol, kamuya açık alanlar, mezarlıklar ve
kanalizasyonların bakım ve onarımı
• Su kaynakları
• Yangın söndürme hizmetleri
• Kültür

Komisyon Tarafından Avrupa Parlamentosu, Konsey, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve Bölgeler
Komitesi'ne Gönderilen Tebliğ, 2013,
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0795:FIN:EN:PDF
24
Avrupa’daki Yapılar ve Yetki Alanlarına göre Yerel ve Bölgesel Yönetimler, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler
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(CEMR),
2016,
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37
https://www.ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/CEMR_structures_and_competences_2016_EN.pd
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Macaristan’da yeni kurulan bir işletmeyi tescil ettirmek (yeni iş kurmak) için altı adımlı bir prosedür
uygulanır. Bir işletmenin tamamen faaliyete geçmesi toplamda yedi gün alır. 25 Beşinci adım
işletmelerin belediyeye tescil amaçlı ödedikleri vergiyle ilgili bir prosedürün düzenlenmesini içerir.26
İlk başta yeni kurulan şirketler sicil memuruna kayıt yaptırmalıdır. Macaristan’da şirket tescili, sicil
mahkemelerine şirketin vergi numarası ile bu amaçla oluşturulan elektronik bir sistem üzerinden
istatistik kodunun iletilmesi anlamına gelir. Tescilden sonra on beş gün içinde şirketler belediyeye
işletme vergisi (Macarcası helyi iparűzési adó’dur)için vergi kaydı açtırmak zorundadır.
Vergi idaresi mahkemeye vergi numarasını iletmek için bir günden daha fazla süreye ihtiyaç duyarsa
süreç 15 günden fazla sürebilir.
İşletme vergisi için kayıt yaptırmak için belediyelere kayıt yaptırırken, şirketlerin şu bilgileri vermesi
gerekir: şirketin adı, yeri, vergi numarası vs. Örneğin, Budapeşte’deki şirketler belediyenin internet
sitesinden kayıt formunu indirip bastırabilirler ve kayıtlı e-postaya doldurdukları formu
gönderebilirler. Ayrıca bu bilgileri belediyenin vergi dairelerine şahsen de iletebilirler. Eğer erişimleri
varsa, şirket e-devlet sistemi (ügyfélkapu) üzerinden kayıt formunu elektronik ortamda doldurabilir.
Yeni açılan şirket çevrimiçi kayıt olduğunda, belediye çevrimiçi kayıt için alındı belgesi düzenler. Eğer
şirket kâğıt bazlı kayıt sistemi üzerinden kaydını yaptırmışsa, belediye damgalı bir alındı belgesi
düzenler. Vergi makamları vergi numarasını hazırladığında, belediye şirket için yerel vergi mükellefi
numarasını düzenler, bu Numara kurye ile şirketin adresine postalanır. Macaristan’daki reformlardan
sonra 1 Ocak 2018 tarihinden başlayarak merkezi vergi idaresi, sicil mahkemesinden aldığı şirketle
ilgili bilgileri şirketin kayıtlı ofisinin bulunduğu belediyenin vergi dairesine elektronik olarak
gönderebilir.
Genel anlamda, şirketlerin Macaristan’da faaliyette bulunması için devletten bir onay almalarına
gerek yoktur. 27 Fakat, Macaristan hükümetinin 210/2009 sayılı (IX.29.) sayılı Ticari Faaliyetlerin İcra
Koşullarına ilişkin kanun hükmündeki kararnamesine28 göre, sadece ticarete konu belli ürün yelpazesi
için işletme ruhsatı (dükkanlara verilen iş yeri ruhsatı olarak da bilinir) yerelde verilir. Prosedür şu
şekildedir: iş yeri sahipleri ticari faaliyette bulunacakları yerdeki belediye sekreterliğine
başvurmalıdır. Bu sekreterlikler (a) Budapeşte’deki ilçe yönetimi sekreterliği veya b) büyükşehir
yönetiminin idaresindeki bölgelerde başkentteki genel sekreterlik olabilir.29 Her iki durumda da
sekreterlikler belediye başkanının seçtiği belediyelerde idari işlerden sorumlu kişilerdir.

25

Macaristan’da İş Yapma Kolaylığı, Dünya Bankası, İş Yapma – İş yerleri ile ilgili Düzenlemelerin Ölçülmesi,
bağlantı adresi: https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/hungary#DB_sb
26
A.g.e. Diğer beş adım şunlardır: şirketi temsil edecek bir avukat tutulması, şirket sözleşmesinin oluşturulması
ve gereken diğer yasal belgelerin hazırlanması, şirket adına banka hesabı açılması ve şirket sermayesinin hesaba
yatırılması, sicil mahkemesine sicil başvurusunun yapılması (basitleştirilmiş elektronik tescil), ulusal sağlık
sigortası kurumuna kayıt yaptırılması ve Macaristan Ticaret ve Sanayi Odasına kayıt yaptırılması.
27
Macaristan
İş
Yapma
Rehberi
Lex
Mundi,
bağlantı
adresi:
https://www.lexmundi.com/lexmundi/Guides_To_Doing_Business.asp
28
210/2009. (IX. 29.) Ticari Faaliyetlerin İcra Koşullarına ilişkin Kanun Hükmünde Kararname:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?dbnum=1&docid=A0900210.KOR&cel=P%282%29p%28b%29&mahu=1&got
o=7#xcel
29

Ticarete konu ürünler arasında sadece iş yeri ruhsatında adı geçen ürünler ruhsat alınan dükkanda
satılabilir. Bu sebeple “iş yeri ruhsatı” adı verilen ruhsata sadece ticari ürün dağıtımı varsa
başvurulmalıdır (bkz. Kutu 5 iş yeri ruhsatına tabi olan bazı ticari ürünlerin listesi).
Kutu 5
İş Yeri Ruhsatına Tabi Olan Bazı Ticari Ürünlerin Listesi
1. Jet yakıtı, propan veya propan butan gazı ve sıvı yakıtı hariç olmak üzere Kimyasal Güvenlik
Kanunu uyarınca tehlikeli madde ve karışımlar;
2. Belli boya, cila ve araç boyalarının içerisindeki organik çözücüleri düzenleyen kanun
hükmünde kararname kapsamına giren ürünler;
3. Veterinerlikte kullanılan hazır ilaçlar ve bunların içindeki aktif maddeler;
4. Sivil Kullanım amaçlı Piroteknik Faaliyetler konulu kanun hükmünde kararname uyarınca
kararnamede belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 1, 2 ve 3 şeklindeki piroteknik
sınıflarına giren silahlar, mühimmat, patlayıcılar, gaz spreyleri, piroteknik madde ve
ürünler;
5. Bitki koruma ürünleri ve bunların içindeki aktif maddeler;
6. Tehlikeli olmayan atıklar;
7. Jet yakıtı, propan veya propan butan gazı ve sıvı yakıtı hariç olmak üzere Ulusal Yangından
Korunma Yönetmeliklerinde belirtilen patlayıcı sınıfına giren maddeler.

Belli faaliyetlerde bulunan şirketlerin ulusal makamlara ruhsat başvurusunda bulunması gerekir.
Faaliyetin türü şirketin ana kuruluş sözleşmesinde belirtilmelidir ve şirket sadece ruhsat alırsa faaliyet
gösterebilir. Macaristan’da ulusal makamların düzenlediği iş yeri ruhsatları örnekleri için bkz. Kutu 6.
Kutu 6
Macaristan’da Ulusal Makamların Düzenlediği İş Yeri Ruhsatları
Örnekler
I. İlaç imalatı faaliyeti30
Macaristan’da Ulusal İlaç ve Gıda Enstitüsü ilaç imalatı faaliyetinin yerine getirilmesi için
gereken ruhsatları düzenlemekten sorumludur.
II. İstihdam ve Geçici İş Bulma Ajansları
İstihdam ve geçici iş bulma ajanslarının ruhsat almaları gerekir, bu ruhsat yetkili devlet
dairesinden alınabilir. Belli kriterler arasında başvuru sahibinin ofisinin olması, çalışanların belli
eğitim düzeyine sahip olması ve teminat bedeli olarak belli bir miktarı yatırması gibi kriterler
yer alır.
III. Finansal faaliyetler
Finansal faaliyette bulunan şirketler ve/veya sigorta şirketlerinin Macaristan Merkez
Bankası’ndan ruhsat alması zorunludur.
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https://company-formation-hungary.com/incorporation_process/activities_subject_to_licensing

Tek Başvuru Noktası
İçişleri Bakanlığı Macaristan’da e-devletle ilgili genel ilkelerin belirlenmesi, kamu idaresinde bilişim
teknolojilerinin ve hizmetlerinin geliştirilmesiyle ilgili devlet politikalarına şekil verilmesi ve elektronik
kamu yönetimiyle ilgili mevzuatın koordine edilmesinden sorumludur. Görevleri kapsamında
Bakanlık ayrıca Macaristan’daki Tek Başvuru noktasının (TBN) kurulmasından da sorumludur ve
EUGO ağına Macaristan adına üye olmuştur. Tek Başvuru noktasının amacı kendi işlerini kurmak
isteyen işletme ve girişimcilere yardım etmek ve Macaristan’da sınır aşan hizmetleri sunmaktır.31
2.2.2

Avusturya

Avusturya belediye (Gemeinden) ve bölgelerden (Länder) oluşan federal bir devlettir. Belediye
meclisi (Gemeinderat) belediyenin karar organıdır. Meclis üyeleri doğrudan seçimle bölgeye göre beş
veya altı yıllık bir dönem için nisbi temsil sistemine göre seçilir. Belediye meclisi ildeki idari kurulun
üyelerini atar. 32
Encümen, (Gemeindevorstand) belediyenin yürütme kuruludur. Kurulun üyeleri arasında belediye
başkanı, başkan yardımları ve farklı siyasi partilerden seçilen üyeler vardır. Kurul üyeleri her partinin
seçimde aldığı oylarla doğru orantılı olarak seçilir.
Belediye başkanı (Bürgermeister) bölgeye göre değişmekle birlikte ya belediye meclisi tarafından ya
da halk tarafından seçilir. Doğrudan seçim yöntemi en yaygın olan yöntemdir. Belediye başkanı
encümene ve belediye meclisine başkanlık eder.
Yetkileri:
• Sosyal hizmetler
• Asayiş
• Kentsel planlama ve imar
• Su
• Kanalizasyon

• Yollar ve evsel atıklar
• Kent içi ulaşım
• Güvenlik
• Kültür
• Sağlık

Avusturya’da yeni şirket tescil ettirmek için sekiz adımlı prosedür uygulanır. Bu süreç toplamda
yaklaşık 21 gün sürer.33 Sekizinci adımda iş yerinin yerel makamlara tescil ettirilmesiyle ilgili
düzenleme ve prosedürler yar alır.34 İlk başta, kurulan şirketin gerçekten yeni bir işletme olduğuna
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Macaristan’daki Tek Başvuru noktasına izleyen adresten ulaşılabilir: http://eugo.gov.hu/
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Avusturya’da İş Yapma Kolaylığı, Dünya Bankası, İş Yapma – İş yerleri ile ilgili Düzenlemelerin Ölçülmesi,
bağlantı adresi: https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/austria#DB_sb
34
A.g.e. Diğer yedi adım şu şekildedir: şirketin yeni bir işletme olduğuna dair Ekonomi Odası’ndan teyit alınması,
şirket belgelerinin/ana şirket sözleşmeleri veya kuruluş beyanının noterde tasdik ettirilmesi, asgari sermaye
tutarının hesaba yatırılması, şirketin yerel mahkemede (Handelsgericht) tescil ettirilmesi, vergi dairesine kayıt
(KDV numarası alınması), ticaretle ilgili makamlarda (Bezirksverwaltungsbehörde) ticaret sicilinin
(Gewerbeanmeldung), yapılması ve çalışanların sosyal sigorta kayıtlarının yapılması.

dair Ekonomi Odası’ndan teyit alınmalı ve diğer adımlar uygulanmalıdır. Yeni şirket kurmanın son
adımı ise şirketlerden vergi alan belediyelerde gereken kontrollerin yapılmasını içerir.
Çok az sayıda istisna olmakla birlikte Avusturya’da düzenli iş yapan herkes ister gerçek kişi ister tüzel
kişi olsun ticaret ruhsatına (Gewerbeberechtigung) ihtiyaç duyacaktır. Avusturya’daki ticaret
mevzuatı (Gewerbeordnung) uyarınca iş yerlerine ruhsat verilir.35 Avusturya’da iki tür iş yeri vardır:
sadece ilgili makamlara bildirilmesi yeterli olan işler (serbest ticaret veya “freie Gewerbe” denilir) ve
izin alınması gereken işler (düzenlenmiş ticaret veya “reglementierte Gewerbe”). “Freie Gewerbe”
söz konusu olduğunda yetkili makamlara bildirimde bulunmak gerekir ve başvuruyu desteklemek için
bazı belgeler verilmelidir (yani bazı beyanlar, kişisel belgeler).
İş yeri ruhsatı başvurularının yapılacağı yetkili makam ilgili ilçedeki idari makamdır. Kendi mevzuatı
olan şehirlerde (mevzuatı olan şehirler) bu makam başkanlıktır. Kendi mevzuatı olmayan şehirlerde
veya belediyelerde ise bu makam ilçe yönetimidir. 36 İş yeri ruhsatı ilgili kayıt memurluğunda bildirim
yapıldıktan sonra iş yerinin tescil edilmesi sonucunda alınır. “Reglementierte Gewerbe” ticareti belli
düzenlemelere tabi ürünler söz konusuysa resmi bir başvuruda bulunmak zorunludur. Ruhsat sadece
ilgili ticaret düzenlemelerindeki tüm şartlar yerine getirilirse başvuru sahibine verilir. Örneğin, Viyana
Ticaret Odası’nın (Wirtschaftskammer Wien) portalında kayıt yaptırmak veya iş yeri ruhsatına
başvurmakla ilgili gereken tüm bilgiler vardır. 37
Avusturya’da hisselerini yabancıların elinde tuttuğu bir şirket kurmak için devletten izin veya yetki
almaya gerek yoktur. Yabancıların elinde olan şirketler üzerinde finansman kısıtlamaları yoktur ve
Avusturyalı birinin hisselerine sahip olduğu şirketler ile yabancı bir kişi veya kurumun kontrol ettiği
şirketler için yasal hükümler açısından herhangi bir fark yoktur.
Kendi hesabına çalışanların yaptıkları faaliyetlerin çoğu ticaret kanununa tabidir ve iş yeri ruhsatı
alınması gereklidir. Aynı zamanda iş yeri ruhsatı alınmasına gerek olmayan, ticaretle ilgili yasal
düzenlemelerden muaf olan faaliyetler de vardır. Bu faaliyetlere, diğerlerinin yanı sıra, yeminli
uzmanların faaliyetleri, evde ikincil istihdam (evin bir odasını kiraya verme), yayıncıların yaptığı
düzenli basım faaliyetleri, edebi çeviriler, bağımsız eğitmenler vs. örnek verilebilir.
Tek Başvuru Noktaları
Avusturya’da Tek Başvuru noktaları Dijitalleşme ve Ekonomik İşler Bakanlığının (federal)
yetkisindedir. Portal içerisinde Avusturya’daki her “eyaletin” tek başvuru noktası vardır, buralardan
iş kurmak isteyenler idari formaliteleri tamamlamak için gereken prosedürler hakkında elektronik
ortam üzerinden bilgi alabilir (her idare ile ayrıca temas kurmaya gerek yoktur). Avusturya’da dokuz
Tek Başvuru noktası (TBN) vardır: TBN Burgenland, TBN Kärnten, TBN Niederösterreich, TBN
Oberösterreich, TBN Salzburg, TBN Steiermark, TBN Tirol, TBN Vorarlberg ve TBN Viyana.
Avusturya’daki Tek Başvuru noktalarına şuradan ulaşabilirsiniz: https://www.eap.gv.at/

35

Avusturya
İş
Yapma
Rehberi
Lex
Mundi,
bağlantı
adresi:
https://www.lexmundi.com/lexmundi/Guides_To_Doing_Business.asp
36
Avusturya devleti web sitesi, bağlantı adresi: https://www.oesterreich.gv.at/lexicon/G/Seite.990069.html
37
WKO - https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/gewerbeschein.html#

2.2.3

Estonya

Estonya kırsal alan belediyelerinden (vald) ve şehirlerden (linn) oluşan üniter bir devlettir. Belediye
meclisi (volikogu) belediyenin karar organıdır ve üyelerden oluşur. Üyelerin sayısı yerel idarenin
demografik büyüklüğüne göre değişir. Bu üyeler doğrudan seçimle dört yıl için seçilir. Belediye meclisi
meclis başkanını ve belediye başkanını atayabilir ve görevden alabilir. Belediye meclisine
çalışmalarında sektörel komisyonlar yardım eder. 38
Encümen (valitsus) belediyenin yürütme kuruludur. Yönetim kurulu, belediye başkanı ve başkanın
belediye meclisinin onayını alarak göreve getirdiği üyelerden oluşur. Encümende üye olanlar belediye
meclisinde görev yapamaz.
Belediye başkanı (kırsal alanlardaki belediyelerde vallavanem ve şehirlerde linnapea adı verilir) dört
yıl görev yapmak üzere belediye meclisi tarafından atanır. Belediye başkanı yerel yönetimin
temsilcisidir, fakat belediye meclisi başkanlığı yapamaz.
Yetkileri:
• Belediye bütçesi
• Eğitim
• Sosyal refah
• Sağlık hizmetleri
• Kültür, eğlence ve spor
• Sosyal konutlar
• Kentsel ve kırsal planlama
• Turizm

• Toplu taşıma
• Su arzı, kanalizasyon, sokak aydınlatması ve
merkezi ısıtma
• Çevre
• Atık toplama ve bertaraf
• Yol ve mezarlık bakımı
• Yerel vergiler

Estonya’da şirketi tescil ettirmek için üç adımdan oluşan bir süreç vardır, bu sürecin tamamlanması
3,5 gün alır. İlk adımda yeni şirketlerin şirketin adına ilişkin kontrolleri yapması, tescil başvurusunun
ticaret sicil bürosuna yapılması ve şirketin ilk sermayesinin hesaba yatırılması söz konusudur. İkinci
adımda ise Estonya Ulusal Vergi Kurulu’nda KDV kaydı açtırılır. Üçüncü adımda çalışanlar istihdam
siciline kaydettirilir.39
Daha genel anlamıyla, Estonya’da iş kurmak kabaca üç kategoriye ayrılabilir: a) bazı şirketlerin özel
bir ruhsat almasına ihtiyaç vardır, b) bazı şirketlerin ekonomik faaliyetlerini bildirmesi yeterlidir ve c)
birçok şirketin şirketi kurma işlemlerinden başka herhangi bir şey yapmasına gerek yoktur. En yaygın
görülen şirket türü özel limitet şirkettir (Estonca adı “osaühing”), bu şirket türü birçok durumda iş
yapmak için yeterlidir.40 Özel ruhsat alması gereken şirketler – kayıt sonrası yerine getirilmesi gereken
bir şart olarak şirketlerin faaliyet ruhsatı için başvuruda bulunmaları veya ekonomik faaliyet
bildiriminde bulunmaları gereken özel şartlara tabi faaliyet türleri olduğunu dikkate almaları gerekir.
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Estonya’da İş Yapma Kolaylığı, Dünya Bankası, İş Yapma – İş yerleri ile ilgili Düzenlemelerin Ölçülmesi, bağlantı
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Şirketler Ekonomik Faaliyetler Veri Tabanını (EMTAK) kullanarak faaliyet gösterecekleri alanın özel
şartlara tabi olup olmadığını kontrol etmelidir.41 Ekonomik faaliyetlerini bildirmesi gereken şirketler:
Bazı şirketlerin tek yapması gereken ruhsata başvurmaya gerek olmadan gerçekleştirecekleri
ekonomik faaliyetler konusunda Estonya makamlarına bildirimde bulunmaktır. Bu şirketlerin
bazılarının faaliyetleri şu şekildedir: toptan ve perakende satış, ikram ve servis hizmetleri, pazar, fuar
yerlerinin işletilmesi, konaklama hizmetleri, istihdam arabuluculuk hizmetleri, turizm (seyahat
acentesi şeklinde faaliyet gösterme), yapı sektörü (inşaat, tasarım, jeoteknik ve jeodetik etüt, binanın
tasarım belgelerine ilişkin uzman görüşü verme, inşaat işlerine ilişkin uzman değerlendirmesi, proje
yönetimi, kontrolörlük, binanın enerji kimlik belgesi, enerji denetimleri), döviz alım satımı, alternatif
ödeme yöntemleri, krediler, leasing, garanti hizmetleri, danışmanlık gibi finansal hizmetler, sanayi
(elektrik işleri, basınçlı ekipman işleri, gaz alt yapısı, gaz tesisatının kurulması, asansörlerin kurulması,
kaldıraçlı ekipmanla yapılan işler, mühendislik işleri, elektrik tesisatının teknik denetimi, personelin
değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi) ve sıvı yakıtlar (ihraç, ithal, satış, depolama). 42 Birçok şirketin
şirket kurmanın ötesinde bir şey yapmasına gerek yoktur.
Tek Başvuru Noktası
20003 yılında Ekonomi ve Haberleşme Bakanlığına bağlı Bilişim Sistemleri Dairesi (RISO) Tek Başvuru
noktası olarak hizmet veren vatandaşlara yönelik bir bilgilendirme portalı açmıştır. Bu bilgilendirme
portalı Estonya’da insanlara hak ve yükümlülükleri hakkında bilgi verir. Buna ilaveten, portal devlet
kurumlarından nasıl hizmet alınacağı konusunda uygulamaya yönelik tavsiyeler de verir. Bilgi
portalının içeriği devamlı güncellenir. Estonya’daki Tek Başvuru noktasının adresi şudur:
https://www.eesti.ee/en/
2.2.4

Hollanda

Hollanda Kraliyeti, anayasal monarşi devletidir. Hollanda devleti belediyelerden (gemeenten),
illerden (provincies) ve su kurullarından (waterschappen) oluşan yerinden yönetim ilkesine göre
yönetilen üniter bir devlettir.43
Yerel meclis (gemeenteraad) belediyenin danışma organıdır. Meclisin üyeleri nispi temsil sistemine
göre dört yıllık bir dönem için seçilir. Belediye meclisi belediye başkanı ve meclis tarafından seçilen
üyelerden bir heyet oluşturmaktan sorumludur, belediyeyle ilgili tüm önemli kararları alır ve tüzük
kabul etme yetkisi vardır. Belediye başkanı belediye meclisine başkanlık eder ama mecliste yapılan
oylamalarda yer alamaz.
Belediye başkanı ve meclisin kendi içinden seçtiği üyelerden oluşan heyet (burgemeester en
wethouders) belediyenin yürütme organıdır. Bu heyet yerel meclisin kararlarını hazırlar ve uygular ve
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yerel düzeyde ulusal politikaların hayata geçirilmesinden sorumludur (medebewind). Sayısı
belediyeye göre değişiklik gösteren meclis üyeleri arasından, dört yıl için meclis tarafından seçilir.
Belediye başkanı (burgemeester) belediye meclisi ile belediye başkanı ve üyelerden oluşan heyete
başkanlık eder. Belediye başkanı belediye meclisinin teklifi ile merkezi hükümet tarafından altı yıllık
bir görev süresi için resmen atanır. Belediye başkanının başkan ve meclis üyelerinden oluşan heyet
içerisinde oy kullanma yetkisi vardır ve oyunun son kararı belirleyici gücü vardır.
Yetkileri:
• Asayiş ve kamu güvenliği
• İstihdam
• Yerel ve bölgesel ekonomi
• Çocuk bakımı

• Kültür ve spor
• Dinlence, eğlence ve turizm
• Yerel medya ve yayıncılık

- Merkezi yönetim veya il düzeyindeki yönetimlerle paylaşılan yerel düzeydeki yetkiler .
• Kentsel planlama
• Afet yönetimi
• (Sosyal) konutlar
• Sosyal hizmetler ve refah
• İmar
• İlk ve orta öğretim: okul binaları
•Halk sağlığı ve gençlere yönelik sağlık
hizmetleri: önleme ve eğitim
- Merkezi yönetimle sık sık paylaşılan bölgesel düzeydeki yetkiler.
• Ulaşım: yereldeki yollar, şehir içi ulaşım ve toplu taşıma.
Hollanda’da yeni bir işletme tescil ettirmek için dört adımdan oluşan bir prosedür uygulanır.
Toplamda bu prosedür 3,5 gün alır. İlk başta şirketin ismi hakkında uygunluk ve geçerlilik kontrolü
yapılması gerekir. 2011 yılı temmuz ayından itibaren Ticaret Odası marka araması yapmamaktadır.
Fakat tarafların kendisi Ticaret Odası’nın internet sitesinden ücretsiz olarak marka ismi kontrolü
yapabilir. 44 İkinci adımda ise, şirketlerin ana sözleşmelerini hazırlama ve noterden bu sözleşmeyi
onaylatma yükümlülüğü vardır. Üçüncü olarak ise, şirket yereldeki ticaret odasına kayıt yaptırmalı ve
KDV sicil numarası almalıdır. Dördüncü adımda ise işveren yerel vergi idaresinde ve sosyal sigorta
kurumuna kayıt yaptırmalıdır. 45 Çalışanları işe almadan önce işveren sicilinin doğrudan vergi
idaresinde yaptırılması zorunludur. Bunu şirketin kendisinin yapması gerekir.
Birçok işletme izin, ruhsat veya mesleki yeterlilik olmadan faaliyetlerini gerçekleştirebilir.
Çevreyi etkileyebilecek faaliyetlerde işletme sahibinin çevre iznine başvurması gerekebilir. Eğer iş
yerinin ürünleri veya faaliyetleri çevreyi olumsuz etkiliyorsa, çevre iznine gerek olabilir. İzin ve
ruhsatlara belediyeden veya illerdeki yetkili makamlardan başvurmak mümkündür. 46
Bazı sektörler için sanayi kuruluna veya ürün kuruluna kayıt yaptırmak gereklidir. Kayıt, Ticari
İşletmeler Kanunu’na göre yasal bir zorunluluktur. Sanayi kurulu belli bir sektörel özel bir tür çıkar
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grubudur. Aynısı ürün kurulları için de geçerlidir, bu kurulların içinde ham madde üreticilerinden nihai
ürün imalatçılarına kadar üretim zincirindeki tüm işletmeler yer alır. Hollanda’da iş kurmak için ayrı
bir diploma veya izne ihtiyaç yoktur. Buna karşın, ancak belli şartların yerine getirilmesi halinde belli
mesleklerin icrasına izin verilir. Bir işletme sahibi mal ihracatı veya ithalatı yapmayı planlıyorsa bile
ihracat veya ithalat ruhsatı almasına gerek yoktur (buna karşın belli ürünlerde sertifika almaya gerek
vardır).47
Birçok durumda kamuya ait bir arazinin kullanılmasından dolayı belediyeye vergi borcu oluşur. 48
Örneğin, belediyeye ait bir arazinin belli bir parselini o parsele bir cisim tesis etmek, arazinin üstüne
bir cisim asmak veya zemine bir cisim oturtmak vs. suretiyle kullanan herkes bu vergiyi ödemek
zorundadır. O “cisim” açık hava mekanı da olan bir kafeterya, koruyucu çatı, ilan panosu, yapı iskelesi
veya konteynır olabilir. Bu vergi sokakta satış amaçlı mallarını sergilemek isteyenler için de
zorunludur. Ödenecek tutar belediyeye ait arazinin nasıl kullanılacağına bağlıdır.
Hollanda’da ruhsat ve izin alınması gereken en önemli sektörler arasında perakende ticaret, toptan
ticaret ve zanaat, ağırlama, eğlence ve ikram, çocuk bakımı, hayvan bakımı, sanat, kültür ve medya,
işletmelere yönelik hizmetler ve kişisel hizmetler, inşaat, sanayi, ulaştırma, tarım, büyükbaş hayvan
yetiştiriciliği, balıkçılık ve özel eğitim yer almaktadır.
Hollanda’daki Ruhsat Reformu Hakkında Arka Plan Bilgisi
1990’larda Hollanda’da iş kurmak zor, zaman alıcı ve maliyetliydi. 1954 tarihli İş Kurma Kanunu iş
insanlarının karşılaştığı birçok zorluğun ana sebebiydi. 49 Bu kanuna göre 80’den fazla türdeki
işletmenin kuruluştan önce ruhsat alması gerekiyordu. 1993 yılına kadar işletmeler gereken ruhsatları
alamamaları halinde cezai kovuşturma ile karşı karşıya kalıyorlardı. Hollanda bu kanuna şu hükümleri
ekleyerek reform yapmıştır: “Serbest” mesleklerin iş yeri ruhsatı almasına gerek yoktur. Bu meslekler
arasında avukatlık, muhasebe, mimarlık ve danışmanlık hizmetleri vardır. Daha sonra devlet bu
uygulamayı değerlendirmiş ve bu yasal reformun etkili olmadığı sonucuna varmıştır. Hatta, potansiyel
yeni işletmelerin piyasaya girişinin önünde bu reformun engel teşkil ettiğini görmüştür. Ayrıca bu
değerlendirme sonucunda ruhsat düzenlemelerinin esnetildiği sektörlerde yüzde 30 oranında yeni
kurulan işletme sayısında artış olduğu, fakat yasal düzenlemelerin daha da katılaştırıldığı sektörlerde
bu rakamın yüzde 50 düştüğü tespit edilmiştir. 50 (Ruhsat gerektiren meslek gruplaması için bkz. Kutu
7).
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Kutu 7
Üç grup halinde sınıflandırılmış haliyle ruhsata tabi meslekler
•

Grup 1: Perakende alanında faaliyet gösterecek girişimciler. Bu girişimcilerin AOV
(Algemene Ondernemers Vaardigheden) adıyla bilinen genel iş yapma becerileri
konusunda yeterlilik diplomasına sahip olmaları zorunludur.

•

Grup 2: İnşaat, elektro-mekanik tesisat, ulaştırma ve yiyecek ve içecek sektörlerinde
faaliyet gösteren girişimciler. Bu girişimcilerin hem AOV hem de daha uzmanlaşma
gerektiren iş becerileri (the bedrijfstechniek veya BT) için sertifika almaları zorunludur.

•

Grup 3: Fırıncılar, kasaplar ve elektrikçiler. AOV ve BT şartlarına ilaveten bu girişimcilerin
teknik beceri şartlarını (vaktechniek veya VT) da karşılamaları gerekir. 51

Tek Başvuru Noktası
Hollanda’daki Tek Başvuru noktasının internet sitesi Business.gov.nl’dir. Bu site, AB’nin iç piyasayı
iyileştirmek amacına uygun olarak oluşturulan bir iş portalıdır. Tek Başvuru noktası olarak hizmet
veren Business.gov.nl sitesi Hollanda’da iş yapmayla ilgili bilgi, bu konudaki prosedürler ve yardım
konusunda AB vatandaşlarına ayrımcı olmayan bir şekilde merkezi bir erişim imkânı sunar. Bu portal
çevrimiçi iş yapma konusuyla da bağlantılıdır. Tek Başvuru noktalarının tamamı EUGO ağını oluşturur.
Business.gov.nl sitesi Hollanda’daki kanunlar, kural ve yönetmelikler, sübvansiyonlar ve çok daha
fazlası hakkında bilgi vermek amacıyla devlet ve yarı devlet niteliğindeki kurumlarla iş birliği
içerisindedir. Business.gov.nl sitesi, Ondernemersplein sitesinin İngilizce dilindeki muadilidir. Bu site
Ağustos 2017’de faal hale gelmiştir. İçişleri ve Kraliyet İlişkileri Bakanlığının girişimiyle kurulmuştur.52
2.2.5

Polonya

Polonya belediyelerden (gminy), ilçelerden (powiaty) ve bölgelerden (voivodship-województwo)
oluşan üniter bir devlettir. 53
Belediye meclisi (rada gminy) doğrudan seçimle, dört yıl için seçilen meclis üyelerinden oluşur.
Yasama yetkisinin yanı sıra, meclis belediye bütçesini onaylar ve yerelde toplanacak vergileri belirler.
Meclis, alacağı kararların hazırlanmasından ve hayata geçirilmesinden sorumlu komisyonlara
bölünmüştür. Komisyon üyeleri doğrudan belediye meclisi üyeleri arasından meclis tarafından seçilir.
Belediye başkanı (belediyelerde wójtinrural, kentsel alanlarda burmistrz ve nüfusu 100.000’den fazla
olan şehirlerde prezydent miasta denir) yerel yönetimlerin tek yürütme organı niteliğindedir. Başkan
dört yıl görev yapmak üzere doğrudan seçimle seçilir ve belediyeyi temsil eder.
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Belediyenin idari işlerinin başında olan kişiyi (sekretarz gminy) belediye başkanı atar. Bu kişi belediye
başkanı adına hareket edebilir, özellikle de belediyenin işlerinin organizasyonu ve insan kaynakları
yönetimi söz konusu olduğunda başkan adına hareket edebilir. Polonya’da 66 kent belediyesinin
çoğunlukla ilçelerin yerine getirdiği yeterlilikten sorumlu oldukları özel bir statüsü vardır. Başkent
Varşova’nın 18 ilçesi vardır ve başkent de özel bir statüye sahiptir. Bu sebeple hem belediye hem de
ilçe yetkilerini ifa eder.
Yetkileri:
• Toplu taşıma
• Sosyal hizmetler
• Barınma

• Çevre
• Kültür
• Okul öncesi ve ilk okul eğitimi

Orta düzeydeki 380 ilçe (powiaty) içerisinde özel statüye sahip 66 belediye vardır. İlçe meclisi (rada
powiatu) doğrudan seçimle dört yıllık bir dönem için seçilen üyelerden oluşur. Bu danışma meclisi
hem icra komitelerinin üyelerini hem de ilçe yönetiminin başında olan kişiyi atar.
İcra kurulu (zarząd powiatu) ilçe meclisi üyeleri arasından meclis tarafından dört yıl görev yapmak
üzere seçilen ilçe yönetiminin başındaki kişi ve yardımcılarından oluşur. Bu kurul ilçe meclisinin aldığı
kararları uygulamaktan sorumludur.
İlçe yönetiminin başında olan kişi (starosta) ilçe meclisi tarafından dört yıllık bir dönem için seçilir. Bu
kişi ilçeyi temsil eder ve yardımcıları kendisine bu görevde destek olur.
Yetkileri:
• Yol yapım ve bakımı
• Orta öğretim
• Sivil koruma

• Çevre
• İstihdam
• Sağlık

Bölgesel düzeyde 16 bölge (voivodship-województwo) vardır. Bölge meclisi (sejmik wojewodztwa)
doğrudan seçimle dört yıllık bir dönem için seçilen üyelerden oluşur. Bu danışma meclisi il
yönetiminin başındaki kişiyi de seçer.
Bölgesel icra kurulu (zarzad województwa) il yönetiminin başındaki kişiden ve üyelerden oluşur. Bu
kişi ve üyeler dört yıl için bölge meclisi tarafından seçilir. Bölgesel icra kurulu bölge meclisinin aldığı
kararları uygular.
İl yönetiminin başında olan kişi (marszalek) dört yıl için bölge meclisi tarafından seçilir. Ulusal ve
uluslararası düzeyde bölgeyi resmen temsil yetkisine sahiptir.
Vali ise (wojewoda) bölgesel düzeyde hem başbakanı hem de ulusal Polonya devletini temsil eder.
Valiyi ülkenin başbakanı kamu idaresinden sorumlu bakanın önerisi ile görevlendirir. Vali bölgede
ulusal devlet politikasını uygulamaktan sorumludur.
Yetkileri:
• Ekonomik kalkınma
• Yüksek öğrenim
• Çevre

• İstihdam
• Sosyal politika
• Bölge yollarının yönetimi

Polonya’da şirket tescili yaptırmak için beş adımdan oluşan bir prosedür uygulanır. Bu prosedürün
tamamlanması 37 gün alır.54 İlk adımda yeni şirketlerin şirket sözleşmesini noterde onaylatması
gerekir. İkinci adımda ise, şirketlerin bankaya ödenmiş sermaye bedelini yatırması gerekir. Üçüncü
adımda Ulusal Sicil Mahkemesine şirket tescili başvurusunun yapılması gerekir. Vergi ve KDV
tescilinin yaptırılması ise dördüncü adımı teşkil ederken çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu’na
(Zakład Ubezpieczeń Społecznych – ZUS) kaydının yapılması beşinci adımdır. Bu adımla Polonya’daki
tescil süreci sona erer.
Bir iş kurmadan önce kişilerin ne tür bir şirket açmak istediklerini bilmesi gerekir. Daha somut ifade
etmek gerekirse, bu kişilerin a) ruhsata, b) izne veya c) yasalarla düzenlenmiş faaliyet kaydı
yapılmasına gerek olup olmadığını kontrol etmeleri gerekir. Girişimcinin yerine getirmesi gereken
koşullar normalde faaliyetin türüne ve konusuna bağlıdır. Bir işi devam ettirmek için özel birtakım
haklara sahip olmak gerekir. Örneğin, bir mesleği yerine getirmek veya belli mesleki vasıfları olan
kişileri işe almak, işin yapılacağı mekanla ilgili ve teknik koşulları yerine getirmek, uygun ekipman veya
taşıt sahibi olmak gibi bazı şart ve haklara sahip olmak gerekebilir. 55 Polonya devletinin portalı56 olan
Ekonomik Faaliyetlerle ilgili Merkezi Kayıt ve Bilgi sisteminde (CEIDG) gruplandırılmış faaliyetler
ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bu gruplandırmalarda faaliyetin niteliği, faaliyeti yerine getirmekle ilgili
özel koşullar, düzenleyici kurulun prosedürleri, yetkili makamın izin veya ruhsat vermeme gerekçeleri
açıklanır.
Ruhsat – Ruhsat ekonomik faaliyetlere verilebilecek en katı izin türüdür. Devletin veya vatandaşların
güvenliği ya da kamu çıkarı açısından belli bir öneme sahip projeler için verilir. Ruhsat alma şartları
sadece serbest faaliyet (yani CEIDG sistemine giriş yapılarak veya ulusal sicil mahkemelerine
başvurularak yapılan faaliyetler) olarak yapılamayacak faaliyet türlerine veya yasalarla düzenlenmiş
faaliyetler için izin alınması veya bu faaliyetlerin kaydının yapılmasından sonra uygulanır.
Ruhsat gerektiren faaliyet örnekleri aşağıdaki gibidir:
• Maden arama,
• Maden yatağından maden kaynaklarının çıkarılması ve aranması,
• Yer altında madde depolama,
• Atık veya karbon dioksitin yer altında depolanması,
• Patlayıcı, silahlar, cephane, askeri ve polisiye amaçlı ürünlerin üretimi ve ticareti (ruhsatı iç
işlerinden sorumlu bakan verir)
• Sıvı yakıt ve enerji üretimi, işlenmesi, depolanması, nakliyatı ve satışı (Enerji Düzenleme
Kurumu’nun Başkanı bu ruhsatı verir)
• Karbon dioksitin yer altında depolanması için taşınması (çevreden sorumlu bakan bu ruhsatı
verir)
• Kişilerin ve taşınmazların korunması yani güvenlik kurumlarının faaliyetleri (Ruhsatı iç
işlerinden sorumlu bakan verir)
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•
•
•

Hava hizmetleri (ruhsat Sivil Havacılık Otoritesi başkanı tarafından verilir)
Radyo ve televizyon programlarının dağıtımı (Ulusal Yayın Konseyi başkanı tarafından ruhsat
verilir)
Casino işletmesi (ruhsatı Maliye Bakanlığı verir) vs.

İzin – İzin ruhsat harici işletmelerin faaliyetlerini düzenlemenin bir biçimidir. Girişimcinin belli bir
faaliyeti yerine getirebilecek teknik veya organizasyon kapasitesinin olup olmadığı veya bu yeterlilikte
olup olmadığı kontrol edildikten sonra izin verilir. Girişimci o faaliyeti yerine getirmek için yasalarla
belirlenen koşulları yerine getirmelidir. Kanun, bir faaliyet için izne gerek olup olmadığı ve hangi
makamın veya bakanlığın bu izni düzenleyebileceğini belirtir. İzin idari bir karar şeklindedir ve idari
süreçler neticesinde düzenlenir. İznin içerisinde yerine getirilmesi gereken özel koşullar yer alabilir.
Aşağıda izin alınması gereken örnekler uygulamalar yer almaktadır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alkollü içeriklerin toptan ve perakende satışı,
Kumar faaliyetleri,
Mal sahiplerinden belediye atıklarının toplanması,
Atık göletlerinin boşaltılması ve sıvı atığın nakli,
Sokak hayvanlarının korunması,
Sokak hayvanları için barınak kurulması,
İlaç ürünlerinin imalatı ve pazarlama yetkisi,
Halka açık şekilde eczanelerin işletilmesi,
İlaç toptancıları,
Vergi antreposu sisteminin işletilmesi,
Deniz balıkçılığı,
(simsarlık veya menkul kıymet hesapları gibi) bazı finansal faaliyetlerde bulunmak,
Emeklilik fonu yönetmek veya banka ve kredi kurumu yönetmek ve emtia borsası işletmek.

Düzenlenmiş faaliyet – Polonya’da iş faaliyetlerinin kanunlarda en basit düzenlenmiş şeklidir.
Gereken tek şey girişimcinin başvuru yapması, faaliyetleri hakkında yönetmeliklerde belirlenen
koşulları yerine getirmesi ve düzenlenen faaliyetler için kayıt açtırmasıdır.57 Bu kayıtları iş yerinin
faaliyet türüne göre farklı kurumlar tutar. Bu iş yerleri kendisine yetki verilen idare ve kişiler
tarafından halk adına denetlenmeye açıktır. Kayıtlarda şirketle ilgili bilgiler, şirketin NIP numarası ve
yetkili idarenin talep ettiği, fakat kişisel verilerin korunması kanunlarına uygun olarak şirketin
açıkladığı diğer veriler tutulur.
Tek Başvuru Noktası
Polonya’da Tek Başvuru noktası olarak hizmet veren portal Polonya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı
tarafından yönetilmektedir. Bu portal insanların planlama yapması ve ekonomik faaliyetlerini
gerçekleştirmesi hizmetlerine özel bir portaldır. Portalın amacı, anlaşılması ve kullanılması kolay
biçimde elektronik yollarla iş yeri açmak ve ekonomik faaliyetlerde bulunmakla ilgili konuların
uygulanmasına yardımcı olmak ve şirket kurulması ve yönetimi için gereken formaliteleri
basitleştirmektir.
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Portal girişimciler için resmi hizmetler tanımlar ve bu hizmetlerle ilgili formlar sunar. Bu hizmet
girişimcileri destekleyen tüm kurumların irtibat bilgilerinin aranabileceği bir arama motoru rolünü de
yerine getirir. Ayrıca, iş yeri yönetmekle ilgili pratik talimatlar verir ve elektronik yollarla idari
konuların uygulanmasını sağlar.
Polonya’daki Tek Başvuru noktasının adresi şu şekildedir: https://www.biznes.gov.pl/en
2.2.6

Letonya

Letonya, belediyelerden (novads) ve şehirlerden (pilsēta) oluşan üniter bir devlettir. Yeni bölgesel
yönetimlerin kurulması ertelenmiştir ve bölgesel yönetim unsurları 5 planlama bölgesi tarafından
yerine getirilir.58
Meclis (dome) yerel yönetimlerin yasama organıdır. Meclis üyeleri doğrudan seçimle dört yıllık bir
görev süresi için seçilir. Meclis, üyeleri arasından meclis başkanını ve daimi komite üyelerini seçer.
Mali komitenin yanı sıra sosyal işler, eğitim ve kültür komitesinin olması zorunludur. Fakat, yerel
yönetimler başka daimi komiteler kurmakta serbesttir, bunların hepsinde politikacılar ve yerel
uzmanlar yer alır. Daimi komiteler meclis için taslak kararlar hazırlar. Meclis başkanı (priekšsēdētājs)
dört yıl görev yapmak üzere meclis tarafından meclis üyeleri arasından seçilir. Başkan meclise ve mali
komiteye başkanlık eder. Yerel yönetimlerin yetkileri ya özerk olabilir (kanunla belirlenebilir veya
gönüllü) ya da devlet veya merkezi hükümet tarafından yerel yönetimlere yetki devri yapılabilir.
Yetkileri:
Aşağıda listelenen yetkiler özerk yetkilerdir, kanunla belirlenir:
• Su ve ısıtma hattı
• Çocuk refahı
• Atık yönetimi
• Sosyal konutlar
• Kamu hizmetleri ve alt yapı
• Ticari faaliyetlere ruhsat verme
• Orman ve suyun kamu adına yönetimi
• Asayiş ve sivil koruma
• İlk ve orta öğretim
• Kentsel kalkınma
• Kültür
• İstatistiksel bilgi toplanması
• Halk sağlığı
• Toplu taşıma
• Sosyal hizmetler
• Öğretmenlere yönelik devamlı eğitim
Bölgesel düzeyde 5 planlama bölgesi
Bölgesel kalkınma konseyi (Plāno šanasreģionaattīstība s padome) ilgili planlama bölgesini oluşturan
idari bölgelerden oluşan tüm yerel yönetimlerin temsilcileri tarafından seçilir. Üyeleri doğrudan bölge
meclisine dâhil olan yerel meclis üyelerinden oluşur. Bölgesel kalkınma konseyi başkanını ve icra
direktörünü seçer (planlama bölgesinin idari işlerden sorumlu müdürü). Planlama bölgesinin idaresi
bölgesel kalkınma konseyine karşı sorumludur. Planlama bölgelerinin kendi taşınmazları, yasama ve
idari hak ve sorumlulukları vardır.
Bölgesel düzeydeki 5 planlama bölgesinin özerk yetkileri
• Kalkınma planlaması ve mekânsal planlama, yasama unsurları da dâhil
• Merkezi hükümetin verdiği yetkilere göre toplu taşımanın düzenlenmesi
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• Kurumlarda verilen sosyal bakımın yerine getirilecek toplum hizmetlerinin koordinasyonu
• Bölgesel düzeydeki kamu yatırım politikasının koordinasyonu
Letonya’da şirket tescili yaptırmak için dört adımdan oluşan bir prosedür uygulanmaktadır, bu
prosedürün tamamlanması 5,5 gün alır. 59 İlk adımda imza yetkisine sahip olan şirket yetkililerinin
şirket evraklarını ve imza nüshalarını şirket sicil sistemine kayıt ettirmesi gerekir (imza nüshalarının
bir yetkili tarafından onaylanması). İkinci adımda ise şirketlerin banka hesabı alması ve bankadan
hesap açıldığına dair belge alması gerekir. Üçüncü adımda şirketlerin şirket sicil sistemine ve devlet
gelir idaresine (vergi idaresi) KDV kaydı yaptırması zorunludur. Son adım olan dördüncü adımda
şirketlerin devlet gelir idaresine çalışanlarını zorunlu sosyal sigorta primleri için kaydettirmesi gerekir.
Böylece Letonya’daki tescil süreci tamamlanmış olur.60
Tescil prosedüründen sonra faaliyete geçmek için şirketlerin yetkili devlet kurumlarına veya belediye
kurumlarına belli bir ekonomik faaliyette bulunma hakkını elde etmelerini sağlayacak sertifika, ruhsat
veya izin almak amacıyla tescil başvurusunda bulunması gerekir. 61 Devletin bu tür başvuruları gözden
geçirmek için aldığı ücret faaliyet alanına göre birkaç avro’dan birkaç bin avro’ya kadar değişiklik
gösterir.
Letonya’da tüm ekonomik faaliyetleri kapsayan tek tip bir sicil kaydı yoktur, bunun yerine ekonomik
faaliyetin türüne göre ayrı sicil kayıtları vardır. Farklı kanun ve yönetmelikler ilgili ekonomik faaliyete
özel kayıt yaptırma şartını getirir.
Ruhsat alma ve kayıt yaptırma prosedürü faaliyetin yapılacağı bölgeye göre de değişir. Tüm şirketler
Letonya Cumhuriyeti şirket tescil sistemine kayıtlıdır. Bu genel tescil şirketlerin herhangi bir faaliyette
bulunmadan önce yapmaları gereken bir kayıttır. Fakat, eğer şirketin faaliyetleri kanunen özel, ilave
bir kayıt, sertifika, ruhsat veya izin prosedürüne tabi ise, bu tescil tek başına o şirkete herhangi bir
ekonomik faaliyette bulunma hakkı tanımaz. (Letonya’da ruhsat veya kayıt gerektiren ekonomik
faaliyet listesi için lütfen 8 no’lu kutuya bakın).
Kutu 8
Letonya’da Ruhsat veya Kayıt Şartına Tabi Ekonomik Faaliyetlerin Listesi
Faaliyet ruhsatı alınması gereken en yaygın faaliyet türleri şunlardır: finansal hizmetleri; kredi
kurumlarının faaliyetleri; fon yönetimi; yatırım faaliyetleri; menkul kıymetler piyasası; sigorta
faaliyetleri; turizm hizmetleri; altyapı hizmetleri; posta hizmetleri; enerjiyle ilgili (elektrik, doğal gaz,
ısınma) faaliyetleri; ticari kargolar dâhil ulaştırma faaliyetleri; yolcu taşımacılığı; navlun sevkiyatı;
yolcu taşımacısının mesleki yeterliliği; hava yolu taşımacılığı; özel havacılık işleri; demir yolu
taşımacılığı; çevresel etki değerlendirmesi ve buna benzer çevreyi kirletici faaliyetler; su kullanımı;
balıkçılık, iyonize radyasyon kaynakları; madencilik, doğal kaynakların aranması ve çıkarılması;
jeodezi çalışmaları; kumar; ticaret (toptan ve perakende, alkollü içecekler, bira perakendesi); yeme
içme hizmetleri; pazar yerleri; yayıncılık gibi iletişim faaliyetleri; kablolu TV; kablolu radyo (radyo
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çevirisi); yeniden çeviri; tüketim vergisine tabi mallarla ilgili faaliyetler; depoculuk; stratejik mallar;
ilaçlar (ayrıca veterinerlik ilaçları, eczaneler, veterinerlik ilaçlarının satıldığı yerler); güvenlik ve
dedektiflik faaliyetleri.
Tek Başvuru Noktası
Tek Başvuru noktası olarak hizmet veren portal devletin bölgesel kalkınma kurumu tarafından
yönetilmektedir. Bu portalın amacı Letonya’daki devlet kurumları ve belediyelerin sunduğu
hizmetlere hızlı ve uygun erişim sağlamaktır. EUGO ağının bir parçası olan portal, Letonya’da nasıl iş
kurulacağı ve yapılacağı konusunda basit bilgiler verir.62
2.2.7

İspanya

İspanya; belediyelerden (municipios), ilçe meclislerinden (diputaciones), Kanarya Adası bölge
meclislerinden (cabildos), Balear adaları bölge meclislerinden (consejos insulares), özerk şehirlerden
(ciudades autónomas) ve özerk topluluklardan (comunidades autónomas) oluşan üniter bir devlettir.
63

Yerel meclis (pleno) yerel yönetimlerin danışma organıdır ve doğrudan dört yıllık bir dönem için
seçilen meclis üyelerinden oluşur. Bu meclis yerel bütçeyi, kentsel planlamayı, tüzükleri ve
belediyenin kurallarını onaylar.
Yönetim konseyi (junta de gobierno) yerel yönetimin yürütme organıdır. Yönetim konseyi belediye
başkanı tarafından çalışmalarında kendisine yardımcı olması ve bazı icra görevlerini yerine getirmek
için görevlendirilen yerel meclis üyelerinden oluşur.
Belediye başkanı (alcalde) veya başkan (presidente) yürütme organının başıdır. Başkan yerel meclis
üyeleri arasından, meclis tarafından görevlendirilir. Başkana görevlendirdiği meclis üyeleri yardım
eder, başkan bu üyeleri görevden de alabilir. Belediye başkanı aynı zamanda yerel meclise de
başkanlık eder.
Tüm yerel yönetimlerin yetkileri
• Su arzı
• Sokak aydınlatması
• Kent trafiği

• Gıda güvenliği
• Yol bakımı
• Kanalizasyon ve atık yönetimi

Nüfusu 5000’den fazla olan yerel yönetimlerde yukarıdaki görevlere ilaveten:
• Halk kütüphaneleri
• Yerel polis
• Yeşil alanlar
Nüfusu 20.000’den fazla olan yerel yönetimlerde yukarıdaki görevlere ilaveten:
• Sosyal hizmetler
• Yangından korunma
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• Spor tesisleri
Nüfusu 50.000’den fazla olan yerel yönetimlerde yukarıdaki görevlere ilaveten
• Toplu taşıma
• Çevre koruma
Bölge meclisi (asamblea regional) bir bölgede yaşayan toplumun istişare edebildiği özerk bir organdır.
Üyeleri doğrudan seçim usulü ile dört yıl görev yapmak üzere seçilir. Merkezi hükümetten devraldığı
yasama yetkisini kullanır.
Bölgesel yönetim meclisi (consejo de gobierno) özerk toplumların yürütme organıdır ve kendi
üyelerini görevlendiren belediye başkanı bu meclise başkanlık eder. Mevzuatı düzenler ve mevzuat
çalışmalarını başlatır.
Başkanı dört yıllık bir görev süresi için bölge meclisi tarafından seçer. Başkan bölge yönetim meclisinin
işlerini yönetir ve koordine eder ve ulusal hükümetin önünde özerk toplumu temsil eder.
Özerk toplumlar kendi polis gücünü oluşturabilir. İki özerk şehir (Ceuta ve Melilla) özel idari
birimlerdir, bir başka deyişle belediye ve özerk toplum arasında bir yerdedir. Bağımsız topluluklardan
farklı olarak, yasama meclisleri yoktur, fakat danışma ve istişare yetkileri vardır.
İspanya’da bir şirketin tescili için yedi adımdan oluşan bir prosedür uygulanır. Bu sürecin
tamamlanması 12,5 gün alır. 64 İlk adımda şirketin Merkezi Ticaret Sicil Sistemine (The Central
Mercantile Register) gidip şirketin adı için uygundur belgesi alması veya onaylı isim listesinden (Bolsa
de denominaciones) bir isim seçmesi gerekir. İkinci adımda şirketin banka hesabı açması ve sermayeyi
bu hesaba yatırması gerekir. Üçüncü adımda şirketlerin Tek Elektronik Belge (Documento Único
Electrónico – DUE) başvurusunda bulunması ve şirketin kuruluşuna dair belgeleri hazırlayıp noterden
randevu alması gerekir. Dördüncü adım notere gidip şirketin kuruluş belgelerini tasdik ettirmek ve
mali kimlik numarası (Código de identificación fiscal – CIF) almaktır. Bu adım yaklaşık yedi gün alır.
Beşinci ve altıncı adım ise aynı anda gerçekleşir, bu adımlarda işletmelerin belediyeye kent hizmetleri
için vergi ödemesi yapması (tasa por prestación de servicios urbanísticos) ve ilçe meclisine işe
başlama bildiriminde (declaración responsable) bulunması gerekir. Yedinci ve son adım ise Çalışma
ve Sanayi Bakanlığına faaliyetlere başlandığına dair bildirimde bulunmaktır.
Beşinci ve altıncı adımlar belediye vergisini ve ilçe meclisine işe başlama bildiriminde bulunmaktır.
Bunlar İspanya’da iş yeri açmak ve faaliyete geçmek açısından kilit öneme sahip prosedürler
arasındadır. İspanya’daki Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanlığına göre şirketin faaliyetine başlaması için
gereken prosedürlerinden birisi de şirketin yapacağı faaliyetin türüne göre ilgili ruhsat başvurusunda
bulunmaktır. Bu talep ve başvurular şirketin faaliyetini gerçekleştireceği belediyenin ilçe meclisine
yapılmalıdır. 65 En yaygın kullanılan ruhsat tipleri şunlardır:
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•

Faaliyet, tesis ve çalışma ruhsatı
Belli bir yerde faaliyete başlamak için (ister ticari işletme, depo, ofis, isterse ev vs. olsun),
işletmenin bulunduğu yerdeki şehir meclisinden onaylı şekilde ilgili belediyenin kentsel
planlama ruhsatının alınması gerekecektir.

•

İşletme ruhsatı
İşletme ruhsatının amacı tesis ve faaliyet ruhsatını düzenleyen koşullara uygun olduğu ve
bulunduğu yere özgü kentsel, çevresel ve güvenlikle ilgili koşulları usulüne uygun biçimde
tamamladığı doğruladıktan sonra binaları, mekanları veya tesisleri kullanıma sokmaktır.
“Nitelikli” olarak düşünülen (sağlık, güvenlik ve/veya çevreyle ilgili düzeltici tedbirlerin
alınmasını gerektiren rahatsızlık verici, sağlığı bozucu, zarar verici ve/veya tehlikeli faaliyetler)
faaliyetlerin yapılması ve ruhsat almış herhangi bir tesisin işe başlaması işletme ruhsatına
tabidir.

Bu tür ruhsatları talep etmek için uygulanan farklı prosedürler vardır:
•

•

•
•

Olağan prosedür: Faaliyetin yapılması veya değiştirilmesi için gereken iş ve işlemlerin yerine
getirilmesi. İnşaat projeniz varsa teknik projenin türüne bağlı olarak olağan prosedür ortak
olabilir.
Faaliyetlerin Uygulanması veya Değiştirilmesi (IMA): Sektöre ilişkin yönetmeliklerde yer alan
şartlar gereği teknik belge hazırlanması gereken veya Kamuya Açık Şov ve Eğlence Faaliyetleri
Kataloğuna eklenmiş olan faaliyetler veya çevresel etkisi olan faaliyetler.
Ön İletişim: Sektöre ilişkin yönetmeliklerde yer alan şartlar gereği herhangi bir teknik belge
hazırlanmasına gerek olmayan ve küçük işlerin yapıldığı faaliyetler.66
Sorumluluk Beyanı: Faaliyet sahibinin imzaladığı bir belge üzerinden faaliyeti gerçekleştirirken,
değiştirirken veya uygulamalarında yürürlükteki yönetmeliklerde yer alan kentsel ve sektörel
şartlara uyacağını beyan ettiği ve faaliyeti icra ettiği süre boyunca bu yasal gerekliliklere uymaya
devam edeceğine dair taahhütte bulunduğu belge.

Ruhsattan muaf olan faaliyetler: kamuoyuna satış olmadığı veya doğrudan kamuoyunun dikkatine
sunulmadığı ve komşulara rahatsızlık verilmediği sürece evde icra edilen mesleki, zanaatkar işi ve
sanatsal faaliyetler.
Tek Başvuru Noktaları
İspanya’da Tek Başvuru noktaları Turizm ve Sanayi Bakanlığı tarafından idare edilir. Bu portal (Punto
de Atención al Emprendedor PAE) bilgilendirme hizmetleri, belge işleme, danışmanlık, eğitim ve iş
finansmanı desteği gibi hizmetler aracılığıyla yeni şirket kurulumunu kolaylaştırmaktan ve şirketlerin
faaliyetine etkili biçimde başlaması ve faaliyetlerini geliştirmesinden sorumludur. İspanya’daki Tek
Başvuru noktasının bağlantı adresi şu şekildedir: http://www.paeelectronico.es
2.2.8

Hırvatistan

Hırvatistan belediyeler, kasaba ve şehirlerden (grad) ve ilçelerden (županija) oluşan üniter bir
devlettir. Hırvatistan’daki belediyeler nüfusu 10.000’den az olan yerel yönetim birimleridir. Belediye

66

A.g.e.

meclisleri (općinsko vijeće) belediyenin temsil organıdır. Belediye meclisinin üyeleri doğrudan
seçimle dört yıllık bir görev süresi için seçilir.67
Belediye başkanı (načelnik) belediyenin yürütme organı vazifesini görür. Belediye başkanı idari
kurulların faaliyetlerini yönlendirir ve yürürlükteki mevzuatın uygulanmasını sağlar.
Belediye ve ilçelerin yetkileri
• Yerel işler ve barınma
• Bölge ve ilçe planlaması
• Çocuk bakımı
• Sosyal refah
• İlk basamak sağlık hizmetleri
• Eğitim

• Kültür
• Spor
• Tüketicinin korunması
• Yangından korunma
• Sivil koruma
• Bölge trafiği

İlçeler nüfusu 10.000’den fazla olan yerel yönetim birimleridir. Şehirlerse nüfusu 35.000’den fazla
olan yerel yönetim birimleridir. İstisnai durumlarda, özel bir sebep olduğunda (tarihi, ekonomik ve
coğrafi), 10.000’den az nüfusu olan bir yer bile şehir/ilçe olarak belirlenebilir.
İlçe/il meclisi (gradska skupština) ilçenin/şehrin temsil organıdır. İlçe/il meclisinin üyeleri doğrudan
seçimle dört yıllık bir dönem için seçilir.
Belediye başkanı (gradonačelnik) ilçenin/şehrin yürütme organı vazifesini görür. Yürürlükteki kanun
ve mevzuatın uygulanmasını sağlamak için idari kurulların faaliyetlerini yönlendirir. Hırvatistan’ın
başkenti Zagreb şehrinin hem il hem de ilçe statüsü vardır. Buna göre yetki alanları hem yerel hem
de bölgesel otoriterlerin yetkilerini kapsar.
Şehirlerin yetki alanları (belediyelerin yetkilerine ilaveten)
• Kamuya açık yolların bakımı
• İnşaat ve kiralama izinleri
Bölgesel Düzeydeki 21 İlçe (Županija)
Zagreb şehri de dahil olmak üzere toplamda 21 ilçe vardır. Zagreb şehri hem şehir hem de ilçe
statüsündedir. İlçeler Hırvatistan’daki birinci kademe bölgesel alt yönetim bölümüdür. İlçeler kendi
kendini yöneten birimlerdir ve büyük oranda özerkliğe sahiptir. Hırvatistan’da şu anda ulusal
düzeyden bölgesel düzeye yetki devri ve yerinden yönetim süreci devam etmektedir. Bu sebeple,
idari görevlerin çoğu kademeli olarak ilçelere devredilmektedir.
İlçe meclisi (županijska skupština) ilçenin temsil kuruludur. Bu meclisin üyeleri doğrudan seçimle
göreve gelip dört yıl bu görevi yerine getirir. İlçe meclisi ilçenin yürütmeden sorumlu yöneticisini
seçer ve yıllık bütçeye karar verir.
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İlçe kaymakamı (župan) ilçenin yürütme organı vazifesini görür. Kaymakam dış işlerinde ilçeyi temsil
eder ve ilçedeki yürütme organına başkanlık eder.
Yetkileri:
• Eğitim
• Sağlık hizmetleri
• Bölgesel ve kentsel planlama

• Ekonomik kalkınma
• Trafik ve trafik alt yapısı
• Kamu yollarının bakım çalışmaları

Hırvatistan’da şirket tescili için yedi adımdan oluşan bir prosedür uygulanır. Bu sürecin
tamamlanması 5 gün alır. 68 İlk adımda şirket ortağının şirketin kuruluş sözleşmesini hazırlayan notere
gitmesi gerekir. İkinci adımda Ticaret Mahkemesine gidilip şirketi tescil ettirilir.
Kaşe siparişi vermek yasal bir zorunluluk değildir, fakat uygulamada çoğu kez bu sipariş verilir. Bu
sebeple bu resmi kaşe üçüncü adım olarak görülebilir. Dördüncü adım ise Hırvatistan İstatistik
Ofisi’ne (cro. Državni zavod za statistiku) istatistik sicil numarası almak için başvuru yapılmasıdır.
Banka hesabının açılması beşinci adımdır. Altıncı adım ise KDV kaydının ve çalışanlar için gelir
vergilerinin başvurularının vergi idaresine (Porezna Uprava) yapılmasıdır. Hırvatistan Emeklilik
Sigortası Kuruluşu (HZMO) ve Hırvatistan Sağlık Sigortası Kuruluşu’na (HZZO) kayıt yaptırmak
Hırvatistan’daki iş yeri tescili sürecinin son adımı olan yedinci adımdır.69
Hırvatistan’da bazı ticari faaliyetler özel bir sertifika, onay, onam, ruhsat veya ilgili devlet kurumu
veya kuruluşunun düzenlediği başka bir belge ile de yürütülebilir. Bu belgeler olmadan şirketin kayıt
ve tescilini yaptırmak ve sonuç olarak da şirketin faaliyetlerine başlaması imkansızdır.
Örneğin, ilgili faaliyetler şunlar olabilir: bankacılık, sigorta, tütün ve tütün ürünlerinin imalatı ve
ticareti, patlayıcı imalatı ve ticareti, enerji, kültürel mirasın korunması ve muhafazası, ilaç ve ilaç
benzeri ürünlerin imalatı ve ticareti, veterinerlik ilaçları ve veterinerlik ilaç ürünlerinin imalatı ve
ticareti, silah ve mühimmat imalatı ve ticareti, denetim, mayın temizleme, telekomünikasyon
hizmetleri, veterinerlik hizmetleri, istihdam ajanslarının hizmetleri, güvenlik hizmetleri ve hava yolu
taşımacılığı.70
Tek Başvuru Noktası
Hizmetlere erişmek için Tek Başvuru noktası Hırvatistan piyasasına giriş, piyasa koşulları ve hizmetler
hakkında tek bir yerden işletmelere bilgi verir ve idari erişim olanağı sunar. Şirketlerin kurulması,
hizmet verme özgürlüğü, sektörel şartlar ve e-tescil Hırvatistan’daki Tek Başvuru noktasının sunduğu
hizmetler arasındadır. Hırvatistan’daki Tek Başvuru noktası serbest piyasa çerçevesi kapsamında
kurulmuştur, serbest piyasa Hırvatistan Hizmetler Kanunu kapsamında yatay olarak düzenlenmiştir.
Hırvatistan’daki Tek Başvuru noktası hizmetleri Ekonomi, Girişimcilik ve Zanaatkarlık Bakanlığı ve
Hırvatistan Ticaret Odası iş birliğinde yürütülmektedir.71
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2.2.9

Belçika

Belçika belediyelerden (Felemenkçede gemeenten ve Fransızcada communes), illerden
(provincies/provinces), bölgelerden (gewesten/regions) ve topluluklardan (gemeenschappen/
communautés) oluşan federal bir devlettir.72
Belediye meclisi (Fransızcası conseil communal ve Felemenkçesi gemeenteraad) altı yıllık bir dönem
için doğrudan genel seçimlerle seçilir (yerel seçimler 2018’deydi). Belediye meclisi belediyenin
yasama kuruludur ve yerel politikalara karar verir.
Belediye başkanı ve ihtiyar heyeti (collège des bourgmestre et échevins/ college van burgemeester
en schepenen) içerisinde belediye başkanı, ihtiyar heyeti üyeleri ve sosyal refah kamu merkezi
başkanı* yer alır. Belediye başkanı ve ihtiyar heyeti belediye meclisi tarafından üyeleri arasından
seçilir ve mecliste görev yapar. Bu heyet belediyenin yürütme organıdır. Belediye meclisinin aldığı
kararları uygular ve belediyenin günlük işleyişinden sorumludur.
Belediye başkanı (bourgmestre/ burgemeester) başkan ve ihtiyar heyetinin oluşturduğu heyete
başkanlık yapar. Belediye başkanı belediye meclisi tarafından meclise başkanlık yapması için
görevlendirilebilir. Flaman bölgesinde ve Brüksel’de belediye başkanı altı yıllık bir görev süresi için
belediye meclisi tarafından aday gösterildikten sonra bölgesel yönetim tarafından atanır. Valonya
bölgesinde belediye başkanını doğrudan halk seçer (“oyların tahsis edilmesiyle”: en büyük çoğunluğa
sahip belediyelerde listede en iyi puanı alan), bundan sonra belediye başkanını bölgesel yönetimler
atar. Belediye başkanı belediyenin idaresinden sorumludur ve zabıtanın başındadır.
Yetkileri:
• Kamu düzeni
• Sicil büroları
• Mekânsal ve kentsel planlama
• Barınma
• Kültür, spor ve gençlik
• Sosyal politika
• Yerel ekonomi

• Su ve sıhhi hizmetler
• Çevre
• Atık yönetimi
• Yol yönetimi ve hareketlilik
• İstihdam
• Eğitim
• Yerel finansman ve vergilendirme

Ara düzeydeki 10 vilayet
İl meclisi (conseil provincial/ provincieraad) ildeki danışma kuruludur. Oransal temsiliyet sisteminin
uygulandığı doğrudan seçimle (yerel seçinler 2018’deydi) altı yıllık bir görev süresi için seçilen meclis
üyelerinden oluşur.
İl idaresi ise (Fransızcası députation provincial, Valonya bölgesi hariç, oradaki ismi collège provincial,
ve Felemenkçesi deputatie) ildeki yönetim kuruludur ve yasama, yürütme ve yargı yetkilerine
sahiptir. İldeki günlük işleyişin yönetilmesinden sorumludur.
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İl valisi (gouverneur de la province/ provincie gouverneur) federal hükümetin görevlisi olduğu kadar
(kamu düzeni, sivil güvenlik, acil durum planlama) aynı zamanda bölgesel yönetim ve topluluk
yönetiminin de görevlisidir. Vali bölgesel yönetimin görevlendirdiği bir devlet memurudur. Vali il
yönetimine katılır ve meclis oturumlarına katılıp söz alma hakkı vardır.
Yetkileri
• Kültürel altyapılar
• Sosyal altyapı ve politikalar
• Çevre

• Ekonomi
• Ulaşım
• Barınma

Federal, bölgesel ve topluluk yönetimleri arasında hiyerarşi yoktur: Bu yönetimlerin Belçika
anayasasına göre üstlendikleri kendilerine has yetkileri vardır. Bölgelerin yetkileri karasal alanlarla
bağlantılıdır (barınma, tarım, mekânsal planlama vs.). Toplulukların yetkileri ise daha çok bireylerle
ilgilidir (eğitim, sağlık, kültür vs.). Federal hükümetin yetkileri ise Anayasa’da açıkça bölgelere veya
topluluklara verilmemiş olan yetkilerdir. Bölge parlamentosu (Parlement régional veya Parlement
wall on et Parlement bruxellois/V laams Parlement) bölgenin yasama organıdır. Üyeleri doğrudan
seçimle beş yıl için seçilir (bir sonraki seçimler 2019’da). Bu parlamento yasama yetkisine sahiptir,
bölge bütçesini onaylar ve bölgesel yönetimin faaliyetlerinin izlemesini yapar. Bölge yönetimi
(Gouvernement régional veya Gouvernement wallon / bruxellois / Vlaamse regering) yürütme
organıdır ve bölgesel parlamento tarafından beş yıl için seçilen bölge bakanlarından oluşur. Bölge
yönetiminin yasama yetkisi (inisiyatif hakkı) vardır. Bakan-başkan (MinistrePrésident du
Gouvernement régional or Ministre-Président du Gouvernement wallon/bruxellois/Ministerpresident van de Vlaamse regering) bölge yönetimi üyeleri arasından beş yıllık bir dönem için
görevlendirilir. Bu kişi başkanlığını yaptığı bölge yönetiminin belirlediği politikaların
koordinasyonundan sorumludur.
Yetkileri
• Mekânsal ve kentsel planlama
• Barınma
• Tarım
• İstihdam
• Çevre
• Uluslararası ilişkiler

• Dış ticaret
• Bilimsel araştırma
• Enerji
• Ulaşım
• Yerel makamlar

Topluluk düzeyi 3 topluluk (Felemenkçe, Fransızca ve Almanca konuşan topluluklar)
Toplulukları temsil eden parlamento (Parlement de la Communauté française ve Parlament der
Deutschsprachigen Gemeinschaft/Vlaams Parlement) toplulukların yasama organıdır. Bu parlamento
doğrudan seçimle beş yıllık bir süre için seçilir (bir sonraki seçimler 2019’da). Toplulukları temsil eden
bu parlamentonun yasama yetkisi vardır, topluluk yönetiminin yaptıklarını izler ve bütçeyi onaylar.
Topluluk yönetimi (Gouvernement de la Communauté française/Regierung der Deutschsprachigen
Gemeinschaft /Vlaamse regering) parlamentonun beş yıl için atadığı bakanlardan oluşan yürütme
kuruludur. Yasama yetkisi de vardır (inisiyatif hakkı).
Bakan-başkan (MinistrePrésident de la Communauté française/ Ministerpräsident der Regierung der
Deutschsprachigen Gemeinschaf/ Minister-president van de Vlaamse regering) başkanlık yaptığı
topluluğun yönetimini oluşturan üyeler tarafından beş yıl görev yapmak üzere atanır. Bu kişi

başkanlığını yaptığı topluluk yönetiminin belirlediği politikaların koordinasyonundan sorumludur.
Flaman topluluğu ve Flanders bölgesi birleşmiştir. Flanders’in bu sebeple bakan-başkanın başkanlık
ettiği tek bir parlamentosu (Vlaams parlement) ve bir hükümeti/yönetimi (Vlaamse regering) vardır,
her ikisi de hem topluluklarla ilgili konularda hem de bölgesel konularda yetkilidir. Brüksel bölgesi
için toplulukla ilgili yetkiler hem Fransız ve Flaman topluluklar hem de üç topluluğu temsil eden
komisyonlar tarafından (GGC/COCOM, COCOF ve VGC) icra edilir. Toplulukları temsil eden ortak
komisyon (GCC/COCOM) başkent Brüksel bölgesindeki iki topluluk için ortak olan konuları düzenler
ve yönetir ve bu komisyona altıncı devlet reformundan sonra sağlık ve vatandaşlara yardım gibi
konularda yakın geçmişte çok geniş yetkiler verilmiştir. Topluluğa göre değişmekle birlikte COCOF
(Fransızca konuşan topluluk için Commission communautaire francophone) ve VGC (Felemenkçe
konuşan topluluk için Vlaamse gemeenschaTBNommissie) topluluk düzeyinde yetkilidir. COCOF ve
VGC toplulukla ilgili sorumluluklar kapsamında kurumlar kurabilir ve finanse edebilir veya
girişimlerde bulunabilir.
Yetkileri
• Eğitim
• Kültür
• Sosyal işler
• Turizm

• Spor
• Uluslararası ilişkiler
• Sağlık
• Vatandaşlara yardım

Belçika’da şirket tescili için beş adımdan oluşan bir prosedür uygulanır. Bu prosedürün tamamlanması
beş gün alır.73 İlk adımda şirket ortağının notere gidip şirketin finansal planını teslim etmesi, şirketin
kuruluş sözleşmesini ve senetlerini noter önünde imzalaması gerekir. Noter belgelerin aslı gibi
olduğunu onaylar ve kuruluş sözleşmesini tescil eder. İkinci adım ise Tüzel Kişilikler Sicil bürosuna
kayıt yaptırılır, merkezi şirket listesinde KDV kaydı yaptırılır (guichet-entreprises /
ondernemingsloket) ve şirket numarası alınır. Üçüncü adımda nihai intifa hakkı sahiplerinin UBO
siciline kaydının yaptırılmasıdır (“UBO” “Nihai Hak Sahibi” anlamındadır). Dördüncü adımda ise sosyal
güvenlik kurumuna “Dimona In"(Déclaration Immédiate/ Onmiddellijke Aangifte)” beyanların
verilmesi ve çalışanların bu kuruma kayıtlarının yapılmasıdır. Dördüncü prosedürle aynı anda şirketin
bir sigorta şirketinden sigorta yaptırmak ve iş yeri kazaları için bir sigorta anlaşması imzalamak ise
beşinci adımı teşkil etmektedir. Bu şekilde İspanya’daki iş yeri sicil prosedürü tamamlanmış
olmaktadır.74
Belçika’daki bazı işletmelerin faaliyetlerine başlaması için özel izin veya ruhsat başvurusunda
bulunması gerekir. Bu bazı faaliyetler için geçerlidir ve Belçika’da iş yapmak için ihtiyaç duyulan bu
tür izinler talepten sonra ilgili makamlardan alınabilir. Belçika’da taksi işletmecileri ve seyahat
acenteleri özel izin gerektiren meslekler arasındadır. Buna ilaveten, gıda maddeleriyle ilgili faaliyette
bulunmak isteyen şirketlerin Federal Gıda Zinciri Güvenliği Kurumuna bağlı Gıda Maddeleri Teftiş
Dairesi’nden ruhsat almak için başvuruda bulunması gerekir. Bu durum restoranlar, kafeler, oteller,
okul kantinleri, şirketlerin kantinleri ve kitapçılar ve benzin istasyonları gibi gıda maddesi satan diğer
işletmeler için geçerlidir. Ayrıca özel istihdam büroları ve sosyal ekonomi sektöründe faaliyet
gösteren tüm işletmelerin ruhsat ve/veya akreditasyon alması zorunludur. Kentsel planlama ve çevre
alanlarında faaliyet gösteren işletmelerin de izin alması gerekir. Belçika’da her türlü yapım, yıkım,
restorasyon, binanın veya konutun kullanım biçiminin dönüştürülmesi veya değiştirilmesi gibi işlerin
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planlama izni alması gerekir. Belçika’da yeni bir şirketin çevreyle ilgili özel yönetmeliklere uyması ve
çevre izni alması zorunludur. Silah ve çift kullanımlı mal ve teknolojilerle ilgili ihracat veya ithalat
faaliyetlerinin de özel onay alması gerekir.
Tek Başvuru Noktaları
Belçika’da Tek Başvuru noktası hizmeti için birden fazla portal kullanılmaktadır. Tüm internet
sitelerinin alan adının “.be” olmasını sağladıkları için 1200’den fazla resmi idari web sitesi oluşmuş
durumdadır. Bu web siteleri tüm yetki düzeylerinde çok sayıda kurum ve kuruluşu temsil etmektedir.
Bu siteler uygulamaya ilişkin ayrıntılar, işlem temelli işlemler, indirilebilir yayınlar, temas noktaları ve
video’lar gibi bir içeriğe sahiptir. Belçika’da ekonomik faaliyetler, dış ticaret, istihdam ve idari
sadeleşme yetkileri farklı yetki düzeylerindeki farklı kurumlar arasında paylaşılmıştır.
Hizmetler Direktifi Avrupa Birliği’nin üye devletlerinde 1 Ocak 2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İç
piyasada hizmet sağlayıcıların iş kurma serbestisi ve hizmetlerin serbest dolaşımı konuları ile ilgili olan
bu direktif Avrupa Birliği’nde hizmet sunan veya kullanan işletmeler için iş ve işlemleri kolaylaştırmayı
hedeflemektedir. Bu bağlam içerisinde business.belgium.be adlı site hazırlanmıştır. Belçika’da
işletmelerle ilgili tüm bilgiler açısından merkezi bir bilgi havuzu işlevinin yanı sıra bu site bu ülkede iş
yeri kurma veya geliştirmeyle ilgili idari prosedürler hakkında arama yapılacak bir arama motoruna
da sahiptir.
Bu bilgiler farklı yetki düzeylerine sahip kurum ve kuruluşlarla yakın iş birliği halinde yayımlanmakta
ve güncellenmektedir. İdari prosedürler hakkında uygulamaya dair verdiği bilgilerin yanı sıra
business.belgium.be sitesi Belçika’nın ekonomisi hakkında genel veriler sunar; yatırım fırsatlarını ve
Belçika’nın ve ülkeyi oluşturan üç bölgenin güçlü yönleri hakkında çeşitli bilgiler verir.
business.belgium.be adresine sahip bu internet sitesi işletmeler için kamuya açık birçok hizmetin
bilgisine basit, hızlı ve kullanıcı dostu biçimde erişim imkanı sunar. Bu sitenin amacı hem Belçika’da
hem de Avrupa’nın diğer yerlerinde iş dünyasındaki aktörlerin iş yerlerini kurmak veya geliştirmekle
alakalı idari prosedürler hakkında faydalı bilgiler bulmalarına yardımcı olmaktır.75
2.2.10 Portekiz
Portekiz ilçelerden (freguesias), belediye bölgelerinden (municípios) ve özerk bölgelerden oluşan
üniter bir devlettir. İlçe meclisi (Assembleia de Freguesia) ilçenin danışma organıdır ve oransal
temsiliyet sistemi ile dört yıllık bir dönem için doğrudan seçimle seçilen meclis üyelerinden oluşur. 76
İcra komitesi (Junta de Freguesia) ilçenin yürütme organıdır ve üyeleri ilçe meclisi üyeleri arasından
meclis tarafından dört yıllık bir süre için seçilir. İcra komitesi ilçe meclisinin kararlarının
hazırlanmasından ve uygulanmasından sorumludur.
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Başkan (Presidente da junta de Freguesia) dört yıllık bir görev süresi için seçilir ve en çok oyu alan
listenin başındaki isim olarak seçimlerde aday olmak üzere seçilir. İcra komitesine de başkanlık eder.
Yetkileri
• Yollar ve parkların bakımı
• Kültür ve spor

• Çevre
• Evcil hayvan ruhsatlarının düzenlenmesi

Belediyeler
Belediye meclisi (Assembleia Municipal) her belediyenin görev sahası içinde bulunan ilçe
başkanlarından ve doğrudan seçimle dört yıl için seçilen üyelerden oluşur. Bu meclis belediyenin
danışma organıdır ve icra konseyinin faaliyetlerini izler.
İcra konseyi (Câmara Municipal) belediyenin yürütmeden sorumlu koludur ve doğrudan seçimle dört
yıl görev yapmak üzere seçilen üyelerden oluşur. Üyeleri belediye meclisinin oturumlarına katılabilir,
fakat oy kullanamaz. İcra konseyi belediye işlerinin planlaması ve imar işleri alanları başta olmak
üzere belediyenin hizmetlerini düzenler ve hayata geçirir.
Belediye başkanı (Presidente da Câmara Municipal) dört yılda bir seçimle göreve gelir ve icra konseyi
seçimleri sırasında en yüksek oyu alan listenin başındaki isim olarak seçimlerde aday olmak üzere
seçilir. İcra konseyine de başkanlık eder.
Belediyelerin ve ilçelerin yanı sıra, Portekiz’deki yerel yönetim birimleri arasında belediyelerin bir
araya gelerek oluşturduğu (belediyeler arası) topluluklar, belediye dernekleri, büyükşehir bölgeleri
ve kent toplulukları da yer almaktadır. Bu makamların görevi öncelikle birden fazla belediyenin
(belediyeler arası) çıkarlarını koruyacak şekilde belediye yatırımlarını koordine etmektir. Yetki alanları
stratejik, ekonomik, sosyal ve bölgesel yönetim gibi alanları kapsar.
Yetkileri
• Eğitim
• Enerji
• Yollar ve parkların bakımı
• Çocuklar, gençler ve yaşlılar için sosyal
tesisler
• Kültür ve spor
• Çevre
• Barınma ve kentsel planlama
• Sağlık hizmetleri (PHC)

• Satın alım ihaleleri
• İnşaat mühendisliği
• Toplumun korunması (örneğin belediyeye
bağlı itfaiye teşkilatı)
• Zabıta
• İlçe eşleştirme
• Yerelde ikamet izninin verilmesi
• Altyapı (su, atık vs.)

Yasama meclisi (Assembleia Legislativa) doğrudan genel seçimlerle seçilen üyelerden oluşur. Başkanı
(President do Governo Regional) dört yıl görev yapar ve bölgesel yönetime eş başkanlık eder.
Portekiz’de şirket tescili için altı adımdan oluşan bir prosedür uygulanır, bu sürecin tamamlanması
6,5 gün alır.77 İlk adımda şirketin tek durak hizmet noktasına (Empresa na Hora) gidip kayıt yaptırması
gerekir. İkinci adımda ise banka hesabı açtırmak ve banka kimlik numarası (IBAN) almak gerekir. Vergi
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Portekiz’de İş Yapma Kolaylığı, Dünya Bankası, İş Yapma – İş yerleri ile ilgili Düzenlemelerin Ölçülmesi,
bağlantı adresi: https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/portugal

idaresine faaliyet başlangıç beyanını vermek ve KDV kaydını yaptırmaksa üçüncü adımdır. Dördüncü
adım ise sosyal güvenlik kurumuna kayıt yaptırmaktır. İşçiler için özel bir sigorta şirketine kaza
sigortası yaptırmak beşinci adımı teşkil eder. Beşinci adımdaki prosedürle eş zamanlı olarak şirketin
İşgücü Tazminat Fonu kurumuna (Fundo de Compensação do Trabalho - FCT ve Fundo de Garantia
de Compensação do Trabalho – FGCT) gidip çalışanlarının kaydını yaptırması gerekir. Bu adımla
Portekiz’deki iş yeri tescil süreci de tamamlanır.
Ruhsat ve İzinler
Portekiz’de iş kurmak için merkezi hükümetin onayına gerek yoktur. Fakat bazı özel ve belli faaliyetler
ruhsat veya yetkili makamların düzenlemesi gereken başka bir izin alınmasını gerektirebilir. Birçok
durumda iş yeri temsilcileri yetkili makamlara özel bir ruhsat veya izin talep etmek amacıyla
başvuruda bulunur ve kanunen gerekli olan tüm belgeleri başvuruyla birlikte yetkililere sunar. Diğer
durumlarda, sadece beyan vermek veya kayıt yaptırmak yeterli olur. 78
İşletmenin türüne bağlı olarak iş yeri temsilcileri ruhsat veya izin almak zorundadır. Bu tür
durumlarda dört ana ruhsat türü vardır: (a) sanayi ruhsatları; (b) ticari ruhsatlar; (c) turizm ruhsatları
ve (d) çevre ruhsatları. Gerekebilecek başka ruhsat veya izinler de olabilir.
Sanayi ruhsatları – sınai faaliyetler için yasal rejimi belirler ve ruhsatta listelenen sınai faaliyetlerin
kurulumu ve işleyişi için ruhsat prosedürünü tanımlar. Üç farklı sınai tesis türü vardır: Tip 1 – yüksek
riskli sınai faaliyetler, Tip 2 – orta ölçekli ve çevresel açıdan orta düzeyde riskli faaliyetler, Tip 3 – Tip
1 ve 2’nin dışındaki sanayi tesisleri.
Ticari ruhsatlar Ticari ruhsatlar genelde yapı ve arsa imarına ilişkin yasal rejimlerin kapsamındadır. Bu
sebeple genelde yatırımcıların tesislerine ticari kullanım iznini vermek belediye meclisinin görev
alanına girer.
Turizm ruhsatları turizm tesislerinin kurulması, keşif işlemleri ve işleyişe geçmesi için yasal rejimi
belirler. Bu belgenin alınması yapı ve arsa imarına ilişkin yasal rejim (RJUE) kapsamında başvuru
yapılmayacağı anlamına gelmez. Bu sebeple, bir turizm projesinin uygulanması yapı ruhsatına,
önceden bir iletişim prosedürünün yetkililere teslim edilmesine (projenin uygulanması sırasında ne
zaman yapı işlerinin gerçekleştirileceğini açıklamak için) ve/veya turizm amaçlı işletim izninin
alınmasına bağlıdır. Bütün bu ruhsatları yerel belediye meclisi RJUE uyarınca düzenler. Bunun yanı
sıra Portekiz Turizm Kuruluşu’nun (Turismo de Portugal, I.P.) uygundur kararı da gerekir.
Çevre ruhsatları entegre kirlilik önleme ve kontrol izni ve çevre ruhsatını kapsar. Ekler kısmında
ayrıntıları açıklanan farklı sınai faaliyetler için bu ruhsat tipine ihtiyaç vardır. Bu faaliyetlere örnek
olarak enerji, metal, maden, kimya ve atık yönetimi verilebilir. Bu ruhsat ayrıca bu faaliyetlerden
dolayı havaya, suya ve toprağa salınabilecek emisyonları önleyecek veya azaltacak farklı tedbirleri de
belirler.
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Tek Başvuru Noktası
Portekiz’deki e-Portekiz portalı (Tek Başvuru noktası olarak hizmet verir) vatandaşlar, şirketler ve
devlet arasındaki etkileşimleri kolaylaştırmayı, daha net ve basit hale getirmeyi amaçlar. Portal İdari
Modernizasyon Ajansı’nın (AMA) idaresindedir. E-Portekiz portalında vatandaşlar ve işletmelere
yönelik 1000’den fazla kamu hizmeti hakkında bilgi bulmak, bir kuruma veya hizmet noktasına
gitmeye gerek kalmadan dijital hizmetlere erişmek, kamu idarelerinin ve hizmet noktalarının yerleri,
adresleri ve mesai saatlerini öğrenmek mümkündür. Portekiz’deki Tek Başvuru noktasına şuradan
ulaşılabilir: https://eportugal.gov.pt/
2.2.11 Türkiye
Türkiye’de bir şirket tescil ettirmek için yedi gün süren, yedi aşamalı bir prosedür uygulanmaktadır.79
İlk adım, yeni şirketlerin kuruluş tutanağı ve sözleşmesini ibraz ederek Merkezi Sicil Kayıt Sistemi
(MERSİS) üzerinden geçici bir vergi kimlik numarası (VKN) almasını gerektirir. İkinci adımda ise Ticaret
Sicil Müdürlüğü’ne tescil başvurusu yapılır.
Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde bulunan veznedara tescil harcı ödenmesi üçüncü adımdır. Dördüncü
adımda noterden yöneticilerin imza sirküleri alınır. Belediyeden İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
almak için gerekli diğer belgelerle birlikte imza sirküleri de gerekmektedir. Sürecin beşinci
aşamasında vergi dairesinde şirketin vergi tescili yapılır. Ticaret Sicil Müdürlüğü, vergi dairesine ve
Sosyal Güvenlik Kurumuna şirket kuruluşunu bildirir. Altıncı adımda belediyeden yaygın olarak İş Yeri
Ruhsatı adıyla bilinen İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alınır.
Yedinci adımda çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kaydı yapılır. Şirketler, Ticaret Sicil
Müdürlüğü
vasıtası
ile
SGK
tescili
yapabilir.
Ayrıca
bu
tebligat
https://uyg.sgk.gov.tr/SigortaliTescil/amp/loginldap. internet adresi üzerinden çevrimiçi olarak da
yapılabilir.
Türkiye’nin son yıllarda yaptığı rekor sayıda reformlarla geçen yılın iş yapma kolaylığı sıralamasında
en çok ilerleme kaydeden ilk 10 ülke arasında yer aldığına değinmek gerekmektedir. Bu reformlar
arasında asgari ödenmiş sermaye koşulunun ve noterlik işlemlerinin kaldırılması ve tescil
maliyetlerinin düşürülmesi yoluyla iş yeri açılışının daha hızlı ve daha kolay hale getirilmesi de yer
almaktadır. Günümüzde, eski uygulamayla 10 gün süren iş yeri kuruluş prosedürleri artık 7 günde
sonuçlanmaktadır. Reformlar ülkede bulunan yerli küçük ve orta büyüklükteki işletmelere uygun iş
ortamı yaratılması açısından önemli bir ivme getirmiştir. Bu reformların bir sonucu olarak Türkiye
küresel iş yapma kolaylığı sıralamasında 33’üncü sıraya yükselmiştir.
Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Johannes Zutt, Türkiye’nin rekor sayıda Dünya Bankası İş
Reformunu tamamlayarak İlk Kez En İyi İlerleme Kaydeden Ülke olduğu 2018 yılında yaptığı bir basın
açıklamasında ve İş Yapma Kolaylığı 2019 raporunda80 “Hükümetin yatırımı teşvik etmek ve istihdam
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İş Yapma Kolaylığı Raporu: Türkiye, rekor sayıda iş reformuna imza atarak ilk kez en çok ilerleme kaydeden
ülkeler arasında üst sıralarda (Turkey is a Top Improver for First Time, with Record Business Reforms), Basın

yaratmak için oluşturduğu iklimin geliştirilmesini hedefleyen bu önemli gündem maddesine öncelik
verdiğini görmekten memnuniyet duyuyorum. Yine Türkiye’deki mevcut ekonomik ortama
bakıldığında küresel iş dünyası ve yerel girişimciler için birçok iş alanında iş yapma sürecinin
kolaylaştırıldığını görmek umut vericidir” ifadelerini kullanmıştır.
2.3

Ülke Çalışmalarının Karşılaştırmalı Değerlendirmesi

Bu bölümde ülkelerdeki uygulamaların ortak ve farklı yönleri karşılaştırmalı bir şekilde sunulmuştur.
Genel bir not olarak, bu raporda değerlendirilen AB ülkeleri, daha az regülasyon uygulayan (tescilden
sonra regülasyon uygulayan) ülkeler ve regülasyonları tescil öncesinde başlatan (işletmelerin
tescilden önce incelenmesi) ülkeler olarak farklılık göstermektedir.
Bu analiz; a) belediyeye vergi ödeme koşulu, b) ruhsat tipleri (kamunun dahil olması) ve c) işletmelere
yönelik düzenlemelerde bilişim teknolojisi çözümleri olmak üzere işletmelere yönelik
düzenlemelerde üç alana odaklanmıştır.
Karşılaştırılan ülkeler; Macaristan, Avusturya, Estonya, Hollanda, Polonya, Letonya, İspanya,
Hırvatistan, Belçika ve Portekiz’dir.
2.3.1

Belediyenin İşletme Tescil Koşulları

İncelenen ülkeler, işletmelere belediyelerin tescil koşullarını uygulatan ve uygulatmayan ülkeler
olmak üzere birbirinden farklılık göstermektedir.
Belediyelerin tescil koşullarını uygulatan ülkeler Macaristan, Avusturya, Hollanda ve İspanya’dır.
Yukarıda açıklandığı üzere, Macaristan’da belediyeler işletmelerin Belediye İşletme Vergisi Kaydı
yaptırmasını zorunlu tutmaktadır. Bu durum uygulamada şirketlerin tescilden 15 gün içinde
belediyeye başvurarak Belediye İşletme Vergisi kaydını yaptırmalarını gerektirmektedir. Kaydın
ardından işletmeye çevrimiçi bir kayıt belgesi verilir. Alternatif olarak, şirket kaydının basılı evrakla
yapıldığı durumlarda, belediye tarafından mühürlü bir “alındı” belgesi tanzim edilir. Macaristan’da
tespit edilen iyi bir uygulama da şirket bilgilerini belediyelerin vergi yetkililerine gönderebilmesidir.
Yetkili makamların kendi aralarında yaptığı bu bilgi paylaşımı sayesinde şirketlere yüklenen aynı
bilgileri farklı yetkililere tekrar verme yükümlülüğü azaltılmıştır. Bu uygulama iş yeri açmak için
gereken zamanı kısaltmaya ve doğacak maliyetleri azaltmaya yardımcı olmaktadır.
Avusturya’da özel sektörün iş yeri tescillerini yerel makamlarda yaptırması gerekmektedir. Şirketlerin
Ticaret Odası’na kayıt yaptırdıktan sonra belediyelere başvurarak şirketler için uygulanmakta olan
vergileri kontrol etmesi gerekir. Avusturya’da iş yeri açma ruhsatı başvuruları konusunda yetkili idare,
ilgili bölgenin mahalli idaresidir. Kendi mevzuatı olan şehirlerde yetkili idare başkanlıktır. Kendi
mevzuatı olmayan şehirlerde veya belediyelerdeki yetkili idare ise ilçe yönetimidir. Avusturya’da
yerel yönetim iş yeri açılışında devreye girmektedir. Ancak yerel yönetimlerin şehirlerde ve
belediyelerdeki somut yetkileri farklılık göstermektedir.

açıklaması, 31 Ekim 2018, https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/10/31/doing-businessreport-turkey-is-a-top-improver-for-first-time-with-record-business-reforms

Hollanda’da yerel yönetimlerde ruhsat harcı veya belediye vergisi yalnızca belirli sektörlere özgü
faaliyetler için zorunludur. Buna kamu arazisinin kullanımını gerektiren durumlar örnek gösterilebilir.
Kamu arazisini kullanması gereken bir işletmenin belediyeye arazi vergisi ödemesi gerekmektedir.
İspanya’da tescil sürecindeki işletmeler, belediyeye kentsel hizmetler vergisi ödemekle yükümlüdür.
Ayrıca şirketlerin faaliyet göstereceği yerdeki belediye meclisine faaliyetlerine başladığına dair bir
tebligat göndermesi koşulu bulunmaktadır.
Macaristan, Avusturya, Hollanda ve İspanya örnekleri, işletmelere yönelik düzenlemelerde yerel
yönetimlerin daha büyük sorumluluk ve yetki sahibi olduğunu göstermektedir. Bu yaklaşımla
kaydedilen ilerlemeler yerel yönetimlerin gelirlerini arttırabilir, bu da olası yerel ekonomik
kalkınmaya katkı sağlayabilir. Merkezi ve yerel makamlar arasındaki iletişimin elektronik veri
tabanları sayesinde tamamen işlevsel olduğu durumlarda (aşağıda açıklanacaktır), yerel
yönetimlerdeki yetkililerin işletmelere yönelik düzenlemelerde daha fazla rol üstlendiği
görülmektedir.
2.3.2

Ruhsat Türleri ve Kamunun Sürece Katılımı

Analize konu ülkelerde merkezi idarelerin ruhsatlandırma prosedürlerini a) belirli faaliyetler için
ruhsat alınması zorunlu ülkeler, b) iş yeri faaliyetlerine ilişkin çok detaylı düzenlemeleri olan ülkeler
olmak üzere iki farklı gruba ayrılabilecek şekillerde organize ettiği görülmektedir.
2.3.2.1

Belirli Faaliyetler için Ruhsat Alınması Zorunlu Ülkeler

Belirli faaliyetler için ruhsat alınmasını zorunlu kılan ülkeler Macaristan, Hollanda, Letonya ve
İspanya’dır. Macaristan’da bulunan şirketler, yalnızca belirli bir ticari faaliyeti yürüteceklerse
hükümetten onay almak zorundadır. Ulusal makamlardan ruhsat alınmasını gerektiren ticari
faaliyetlerden bazıları; ilaç üretimi (Ulusal İlaç ve Gıda Kurumu tarafından ruhsatlandırılır), özel
istihdam ve geçici çalışma büroları (çeşitli kamu kurumları tarafından ruhsatlandırılır) ve Macaristan
Ulusal Bankası tarafından ruhsatlandırılan mali işlemler ve sigortacılık faaliyetleridir. Hollanda’da da
ruhsat ve izin almanın zorunlu olduğu en önemli ticari sektörler; perakende ticaret, toptan ticaret ve
zanaat, ağırlama, eğlence ve ikram, çocuk bakımı, hayvan bakımı, kültür ve sanat, medya, inşaat, besi
hayvancılığı ve balıkçılık sektörleridir.
Letonya’da tüm ekonomik faaliyetler için birleştirilmiş bir tescil sistemi bulunmamaktadır. Farklı
kanunlarla düzenlenen belirli ekonomik faaliyet türleri için ayrı ayrı tescil sistemleri mevcuttur.
Böylesi karmaşık bir yaklaşım, ticaret sektörünü etkileyebilir. Çünkü bir işletme kurmayı planlayan
kişiler belirli faaliyetler için ruhsatlandırma prosedürlerini anlamakta güçlük çekebilir. Bu ekonomik
faaliyetlerden bazıları mali hizmetler (kredi kuruluşlarıyla ilgili faaliyetler dahil), güvenlik sektörü,
sigortacılık faaliyetleri, turizm hizmetleri, enerji alanındaki faaliyetler, havacılıkla ilgili özel işler,
ticaret, hazır yemek, pazar alanları, iletişim vb.’dir. İspanya’da işletmelerin belirli faaliyetler için,
gerçekleştirecekleri faaliyetin türüne göre, ruhsat başvurusu yapması zorunludur. Ancak diğer
ülkelerle aradaki fark, belediyenin bir iş yerinin çalışmaya başlamasından önce sahip olduğu roldür.
Daha somut olmak gerekirse, tescil işlemleri sırasında iş yerinin faaliyet göstermek istediği yerdeki
belediye binasına giderek ruhsat başvurusunda bulunması gerekir. Halka doğrudan satış yapmayan
ya da doğrudan halka yönelik çalışmalar yapmayan, komşulara rahatsızlık vermeyen, evden
gerçekleştirilen profesyonel, ustalık gerektiren ve sanatsal faaliyetler gibi ticari faaliyetler ruhsattan
muaftır.

Yukarıda bahsi geçen ülkelerde iş yeri ruhsatlandırma işlemlerinin düzenlenme biçimi, iş yeri açma
ve çalıştırma konusunda belirsizliklere yol açabilir. Bunun sebebi, işletme sahiplerinin veya diğer
operasyonel personelin ister belediye düzeyinde olsun ister ulusal düzeyde olsun, belirlenen
karmaşık koşulları anlamakta zorluk çekebilecek olmasıdır. Belediyelerin sahip olduğu kısıtlı kaynaklar
da bu modelin taşıdığı bir diğer risktir. Belediyeler genellikle belirli sektörlere ilişkin bilgi ve
profesyonelliğe ihtiyaç duymaları nedeniyle işletmelerden gelen yoğun talebi karşılamak için yeterli
nicel ve nitel kapasitelerden yoksundur.
2.3.2.2

İş Yeri Faaliyetlerine İlişkin Çok Detaylı Düzenlemeleri Olan Ülkeler

Avusturya, Estonya, Polonya, Hırvatistan, Belçika ve Portekiz gibi ülkeler ticari faaliyetleri daha
organize ve farklı ruhsat türlerini gruplar halinde kümelendirerek düzenlemektedir. Avusturya’da
ister şahıs ister bir şirket olarak faaliyet gösteriyor olsun, az sayıda istisna dışında ticaret ruhsatı
(gewerbeberechtigung) alınması zorunludur. İş yeri ruhsatları Avusturya Ticaret Mevzuatına göre
düzenlenmektedir. Avusturya’da yalnızca ilgili makamlara tebligatta bulunması gereken ticari
faaliyetler (serbest ticari faaliyetler veya "freie Gewerbe") ve izin gerektiren ticari faaliyetler
(düzenlemelere tabi ticari faaliyetler veya "reglementierte Gewerbe") olmak üzere iki tip işletme
mevcuttur.
Estonya’da ruhsatlandırma işlemlerine ilişkin düzenlemeler; a) özel ruhsat gerektiren şirketler, b)
yalnızca ekonomik faaliyetlerine ilişkin bildirim göndermesi gereken şirketler ve c) tescilden başka
herhangi bir yükümlülüğe tabi olmayan şirketler olarak gruplandırılmıştır. Şirketler bu gruplardan
hangisine ve hangi hukuki koşullara ve prosedürlere tabi olduklarını anlamak için ekonomik faaliyet
veri tabanı olan EMTAK’ı (aşağıda detaylıca açıklanacaktır) kullanabilir. Polonya da Estonya gibi ticari
faaliyetlerin düzenlenmesine ilişkin benzer bir yöntem izlemektedir. İşletmelerin istedikleri faaliyet
alanına göre a) özel bir öneme sahip olan ve ulusal güvenlik açısından yüksek risk taşıyan projelere
ilişkin ekonomik faaliyetler için en katı şartları haiz olan ruhsat; b) işletmenin belirli bir ticari faaliyet
yürütebilecek durumda ve bunun için gerekli teknik veya organizasyonel yeterliğe sahip olup
olmadığının denetlenmesinin ardından verilen, bir çeşit ticari faaliyetleri düzenleyici bir prosedür
olan izin veya c) en basit düzenleme türü olan ve sadece yönetmeliklerde belirlenen koşullara uygun
bir başvuru yapılması ve düzenlenmiş faaliyet siciline kayıt yapılmasını gerektiren düzenlenmiş
faaliyet olabilir. Son tescil türü, kayıtların halka açık olması ve herkesin kendi adına başvuru
yapabilmesinin mümkün olması nedeniyle ilginçtir.
Hırvatistan’da işletme kuracak olan kişilerin, işletme tescil sürecinin bir parçası olarak, Hırvatistan
İstatistik Bürosu’ndan istatistik kayıt numarası alması gerekmektedir. Bu, tescil işlemleri sırasında
işletmelerin faaliyet gösterecekleri alana göre izlemeleri gereken prosedürü anlamalarını
sağlamaktadır. Hırvatistan’da işletmelerin düzenlenmesine ilişkin prosedürler inşaat, hazır yemek ve
konaklama, perakende ticaret, mesleki ve ticari hizmetler, özel eğitim ve bilimsel araştırma, sosyal
hizmetler, çevre koruma, fikri mülkiyet, kültür ve diğer sektörler olmak üzere sektörel gruplar altında
toplanmıştır. Ayrıca işletmelerin tabi olduğu düzenlemeler, izlenecek prosedürler açısından a) özel
sertifika, b) onay, c) onam, d) ilgili devlet kurumları tarafından düzenlenen ruhsat veya diğer belgeler
olmak üzere dört başlık altında toplanmıştır.
Belçika’da bir işletmenin faaliyetlerine başlaması için ya özel izin/yetki belgesi ya da ruhsat başvurusu
yapması gerekmektedir. Örneğin taksi işletmeciliği ve seyahat acenteleri özel yetki belgesi almakla
yükümlü olan ekonomik faaliyetler arasında yer almaktadır. Ayrıca gıda maddeleriyle ilgili ekonomik
faaliyet yürüten şirketlerin ruhsat başvurusunda bulunması gerekmektedir. Portekiz’de, yukarıda

bahsi geçen diğer AB ülkelerine benzer şekilde, bazı ticari faaliyetler için yetkili idare tarafından
ruhsat veya bir tür yetki belgesi düzenlenmesi gerekmektedir. İşletme temsilcisi işin türüne göre
ruhsat veya yetki belgesi almalıdır. Alınması gerekli olan dört ruhsat çeşidi bulunmaktadır. Bunlar; a)
sanayi ruhsatı, b) ticari ruhsat, c) turizm ruhsatı ve d) çevre ruhsatıdır.
Bu ülkelerde iş yeri açmak isteyen kişiler için ruhsat gerektiren faaliyetleri (hangi tür ruhsat almaları
gerektiğini) ve yapmak istedikleri işle ilgili yetkili makamları ve prosedürleri anlamak kolaydır. Ayrıca
prosedür ve yetkili makamlarla ilgili bilgilere AB Hizmet Direktifi uyarınca çevrimiçi olarak kolayca
ulaşmak mümkündür. Dahası, bu yaklaşım girişimcilerin ticari faaliyetlerine başlamaları ve
sürdürmeleri için gereken zamanı ve maliyetleri azaltmalarına yardımcı olabilir.
2.3.3

Ticari Faaliyetlerin Düzenlenmesinde Bilişim Teknolojileri Çözümleri

Ticari faaliyetlerin düzenlenmesinde bilişim teknolojileri çözümlerinin kullanılması, halka daha
verimli bir şekilde hizmet verilmesini sağlayarak kurumların ve süreçlerin iyileşmesine katkıda
bulunmaktadır. Yeterli düzeyde uygulandığı takdirde, bilişim teknolojileri vatandaşların, işletmelerin
ve kurumların kamu kuruluşlarıyla gerçekleştirecekleri işleri daha kolay, daha çabuk ve daha az
maliyetle gerçekleştirmesine olanak sağlar. Bu nedenle AB üyesi ülkelerde ticari faaliyetlerin
düzenlenmesine ilişkin konularda bilişim teknolojilerinin kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Bilişim
teknolojileri ticari faaliyetlerin düzenlenmesine ilişkin sürecin geliştirilmesinde önemli bir rol
oynamaktadır ve iş yeri açmakla ilgilenenlerin bu düzenlemelere daha kolay erişebilmesini
sağlamaktadır. Bu çalışmada araştırmaya konu ülkelerin büyük bir çoğunluğunun, bilişim teknolojileri
çözümlerini ticari faaliyetlerin düzenlenmesi açısından kendi sistemlerine entegre ettiği görülmüştür.
AB Hizmet Direktifi de üye ülkelerin Tek Başvuru Noktaları oluşturmasını ve iş yeri açma ve çalıştırma
konusunda ihtiyaç duyulan bilgileri bir araya getiren çevrimiçi bir portal oluşturmasını zorunlu
kılmıştır.
Ticari faaliyetlerin düzenlenmesinde bilgi teknolojilerinin kullanımına dair örneklerden biri
Macaristan’dır.
Macaristan’da
şirket
tescili
işlemleri
ügyfélkapu
(https://regi.ugyfelkapu.magyarorszag.hu/) olarak bilinen e-devlet portalı üzerinden çevrimiçi olarak
yapılabilmektedir. Macaristan’daki tescil sürecinin bir parçası olarak, iş yeri açmak isteyen kişilerin
tescil amaçlı belediye vergisi için çevrimiçi başvuru yapabilmesi mümkündür. Avusturya’da İşletme
Hizmet Platformu (https://www.usp.gv.at) üzerinden şirketlere 50’den fazla e-devlet hizmeti
sunulmaktadır.
Estonya’nın işletmeleri geliştirmek için bilişim teknolojileri tabanlı çözümleri kullandığı bilinmektedir.
Esasen Estonya’da fiziken yetkililerin karşısında bulunmadan (tüm prosedürleriyle birlikte) şirket
tescili yaptırmak ve banka hesabı açmak mümkündür (https://www.eesti.ee/en/). Estonya’da Adalet
Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ve kamu idaresi, hukuk ve ceza politikalarının daha verimli bir
şekilde uygulanmasını amaçlayan, iyi entegre edilmiş e-hizmetler sunan bir kurum olan Merkezi Kayıt
ve Bilgi Sistemleri Merkezi (RIK) bulunmaktadır. RIK; e-İşletme Kaydı, e-Noterlik Sistemi, e-Arazi
Kaydı, mahkeme bilgi sistemi, şartlı salıverilme kayıt sistemi, mahpuslarla ilgili kayıt sistemi, suç
kayıtları veri tabanı, elektronik Devlet Gazetesi vs. (Estonya Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması
(EMTAK) - https://www.rik.ee/en) gibi devlet ve vatandaşlar için çok önemli kayıtları ve bilişim
sistemlerinden oluşmakta ve bunları yönetmektedir.
Hollanda’da iş kurmak veya iş yapmak isteyen yerleşik ve yabancı girişimciler için Tek Başvuru Noktası
(TBN) olarak hizmet veren internet sayfası, business.gov.nl’dir. Bu internet sayfası, Hollanda

hükümeti ve yarı kamu kurumu niteliğindeki kurumlarla iş birliği ile kurulmuş ve kanunlar, kural ve
düzenlemeler, sübvansiyonlar vb. konularda bilgi vermektedir. Bu internet sayfası, Hollanda’da ticari
faaliyet yürütülmesine ilişkin sorulara Hollanda kamu sektörü adına tek merkezden cevap
vermektedir (https://www.biznes.gov.pl/en).
biznes.gov.pl adlı internet sayfası, Polonya’nın ekonomik faaliyette bulunmayı planlayan ve bu
faaliyetleri sürdüren kişiler için hazırladığı çevrimiçi bir hizmettir. Bu sayfanın amacı ekonomik
faaliyete başlanması ve faaliyetin sürdürülmesiyle ilgili konuların elektronik araçlar vasıtasıyla kolay
ve sezgisel bir şekilde uygulanmasına yardımcı olmak ve şirketin kurulması ve faaliyetlerine devam
edebilmesi için gereken formaliteleri basitleştirmektir. Bu portalda aynı zamanda girişimciler için
resmi hizmetlere ilişkin tanımlar ve formlar da bulunmaktadır. Şirket açacak olan kişiler devlet
kurumlarına yapacakları başvuruları elektronik olarak yapabilmekte ve işlemlerini internet üzerinden
takip edebilmektedir. Portalda gerek girişimciler gerekse kamu idaresi için çok sayıda hizmet ve
özellik bir araya getirilmiştir. Bu hizmette girişimcilere destek sağlayan tüm kurumların iletişim
bilgilerinin bulunduğu bir arama motoru da mevcuttur. Burada işletmenin nasıl idare edilmesi
gerektiğine dair pratik bilgiler bulunmakta, idari işlerin uygulanmasına olanak sağlanmaktadır.
(https://www.biznes.gov.pl/en).
ePortugal, Portekiz’de vatandaşlar, şirketler ve devlet arasındaki etkileşimi daha anlaşılır ve basit hale
getirerek kolaylaştırmayı amaçlayan çevrimiçi bir platformdur. Bu portal İdari Modernizasyon
Kurumu sorumluluğunda bulunmaktadır. ePortugal platformunda vatandaşlara ve işletmelere
yönelik bini aşkın kamu hizmeti, mağazalara veya hizmet noktalarına gitmeyi gerektirmeyen dijital
hizmetlere erişim, kamu kurumlarının ve hizmet noktalarının adresleri ve çalışma saatleri ile kamu
internet sayfalarının adresleri sunulmaktadır. (https://eportugal.gov.pt/).
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Türkiye’de Belediyelerce Uygulanan İş Yeri Ruhsatı Sistemi: Mevcut
Durum Analizi

3.1
3.1.1

Yasal Çerçeve
İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun

Türkiye’de iş yerlerinin açılmasına dair hususlar 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İş Yeri Açma ve
Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun ile düzenlenmiştir. Bu kanuna göre iş yeri açılması belediye sınırları
içinde belediyenin, belediye sınırları dışında ise il özel idaresinin iznine tabidir. Belediye sınırı dışında
kalmakla birlikte, imar yönünden belediyenin kontrolüne verilmiş, mücavir alan olarak isimlendirilen,
(belediyeye bitişik köy alanlarında) yerlerde iş yeri açılması belediyelerin iznine tabidir. Daha sonra
çıkarılan 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu da iş yeri açma ve çalışma
ruhsatı düzenleme konusunda il özel idarelerini ve belediyeleri yetkilendirmiştir. 5216 sayılı
Büyükşehir Belediyeleri Kanunu da büyükşehirlerde bu yetkinin belediyeler arasında dağıtılmasını
düzenlemiştir.
İş yeri açılışı konusunda yerel yönetimler genel olarak yetki sahibi olsa da gerek 3572 sayılı İş Yeri
Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun gerekse diğer kanunlar ile çok sayıda istisna getirilmiştir.
Genel yetki yerel yönetimlere verilmiş olmakla beraber iş yerlerinin ruhsatlandırılmasına ilişkin diğer
birçok kanun ve yönetmelikte farklı düzenlemeler yapılmıştır. Bugüne kadar yapılan değişiklikler
yürürlükteki mevzuatı ve mevzuatın uygulanmasını oldukça karmaşık bir hale getirmiş, değişen
koşulların gerektirdiği değişikliklerin bütünsel ve zamanında yapılamaması ile birlikte 3572 sayılı İş
Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun asıl amacından uzaklaşmıştır.
3.1.2

3572 sayılı İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanunla Getirilen İstisnalar

Birinci sınıf gayrisıhhi iş yerleri, 3572 sayılı İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun’da
istisnalar arasında yer almıştır. Ancak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu, 5302 sayılı İl Özel
İdaresi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ile bu istisnalar kaldırılmıştır. Birinci sınıf gayrisıhhi iş
yerleri yerel yönetimler tarafından ruhsatlandırılmaktadır, fakat Kanun’da yer alan başvuru
formunun usulüne uygun şekilde doldurulması üzerine ruhsat verilmesi hükümlerine tabi değildir. Bu
şu anlama gelmektedir, birinci sınıf gayrisıhhi işyerleri de yerel yönetimler tarafından
ruhsatlandırılacak, fakat sıhhi işyerlerinde olduğu gibi işyeri sahiplerinin beyanına göre ruhsat
düzenlenmeyecektir. Gayrisıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılmasıyla ilgili kanuna dayalı bir düzenleme
bulunmamaktadır. Bu işyerleri daha ziyade Çevre Kanunu’nun gerektirdiği çevre standartlarını
karşılamak zorundadır. Yönetmelik bu işyerlerinin ruhsatlandırılmasında uygulanacak prosedürleri de
düzenlemiştir. Birinci sınıf gayrisıhhi işyerlerine ruhsat düzenlenebilmesi için Yönetmelikte belirtilen
yer seçimi ve tesis kurma izni ve daha sonra deneme izni alma zorunluluğu vardır. Deneme izni
süresinde gerekli sağlık ve çevre koşullarının sağlanması üzerine işyeri ruhsatı düzenlenebilir.
Avukatlık büroları, serbest mali müşavirlik ve muhasebe büroları, noterler, mühendislik ve mimarlık
büroları ile doktor muayenehaneleri 3572 sayılı İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun’dan
muaf tutulmuştur. AB üyesi ülkelerde regülasyona tabi mesleklerin yerel çalışma ruhsatına başvuru
yapmaktan istisna edilmesi şeklinde genel bir uygulama mevcuttur. Örneğin avukat olmak ve Baroya
kayıt yaptırmak gibi hususlar, merkezi seviyede ulusal bir kanun ile düzenlenmektedir. Bu kanuna

göre adayların yıllık ücret ödemesi ve bağlı olduğu baronun tüzüklerine uyması gerekmektedir. Bu
kural, regülasyona tabi diğer meslekler ve bu mesleklerin kendi yönetici kurulları veya mesleklerinin
icrasını ulusal düzeyde denetleyen ilgili devlet kurumları için de geçerlidir. Ülkelerin kamu çıkarını
gözetmek adına bazı meslekleri icra etme hakkını (ör. yeni binaların tasarım işinin mimarlara
verilmesi gibi) belirli vasıfları haiz kişilere vermesi, AB standartları açısından uygundur. Ancak bu tür
kısıtlamaların profesyonellerin AB tek pazarı içinde hareketliliğini daha zor hale getirebileceği, ilgili
ekonomik sektörlerde istihdamı ve rekabetçiliği kısıtlayacağı unutulmamalıdır. Avrupa Komisyonu bu
nedenle üye ülkelerden mesleklere erişim konusunda getirdikleri kısıtlamaları ve bunların orantılı
olup olmadığını gözden geçirmesini talep etmiştir.81
2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamına giren turizm işletmeleri, gıda maddesi üreten gayrisıhhi
iş yerleri; yakıcı, parlayıcı ve tehlikeli maddelerle çalışılan işlerle oksijen ve LPG dolum tesisleri ve
depoları, bunlara ait dağıtım merkezleri, perakende satış yerleri, taşocakları, akaryakıt istasyonları ve
benzeri yerler de 3572 İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun’dan muaf tutulmuştur.
Aslında bu iş yerlerinin bazıları diğer kanunlardaki düzenlemeler nedeniyle yerel yönetimler
tarafından ruhsatlandırılmaktadır ancak birinci sınıf gayrisıhhi iş yerleri gibi farklı düzenlemelere
tabidir. Avusturya, Letonya, Polonya ve Macaristan gibi birkaç AB Üyesi Ülke çevre, asayiş ve halk
sağlığına yönelik yüksek risk oluşturan bazı işletmeleri ulusal seviyede düzenlemelere tabi
tutmaktadır. Bunun bir sonucu olarak da tescil, denetim ve ilgili diğer prosedürler ulusal kamu
kurumları tarafından yürütülmektedir. Bunun sebebi ise bu süreçlerin genellikle belediyelerin yüksek
riskli işletmeleri değerlendirmek için sahip olmadığı özel bilgi birikimi ve uzmanlık gerektirmesidir.
Aşağıdaki tablo’da seçilmiş bazı işyerlerini hangi kurumun ruhsatlandırdığı, ruhsatın ve harcın türü
gösterilmektedir.

81

Mesleklere erişim açısından ulusal düzenlemelerin değerlendirilmesi – sık sorulan sorular,
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_13_839

Tablo 1 : Türkiye’de Ruhsat Vermeye Yetkili Kurumlar
İşin türü
Enerji üretimi

Ruhsatlandıran kurum

Ruhsatın türü

Harcın türü

Enerji Piyasası Kurumu

Elektrik üretim lisansı

Elektrik üretim lisans harcı

Belediye

İşyeri açma ve işletme izni

İşyeri açma izin harcı

Petrol arama/üretimi

Arama
ruhsatnamesi/
ruhsatnamesi

işletme

Arama/işletme harcı

Belediye

İşyeri açma ve işletme izni

İşyeri açma izin harcı

Sağlık Bakanlığı

Hususi hastane açma ruhsatnamesi

Ruhsatname harcı

Belediye

İşyeri açma ve işletme izni

İşyeri açma izin harcı

Maliye ve Hazine Bakanlığı

Yetkili müessese izin belgesi

Belge harcı

Belediye

İşyeri açma ve işletme izni

İşyeri açma izin harcı

Milli Eğitim Bakanlığı

Özel okul işletme ruhsatnamesi

Ruhsatname harcı

Belediye

İşyeri açma ve işletme izni

İşyeri açma izin harcı

Belediye

İşletme onay belgesi/işletme kayıt
belgesi
İşyeri açma ve çalışma izni

İşletme onay/işletme kayıt
belgesi ücreti
İşyeri açma izin harcı

Baro

Avukatlık ruhsatnamesi

Ruhsatname harcı

Mimar ve mühendis odaları

Mimarlık/Mühendislik
ruhsatnamesi

Ruhsatname harcı

Hekimlik

Sağlık Bakanlığı

Tabiblik vesikası

Ruhsatname harcı

Eczacılık

Sağlık Bakanlığı

Eczane ruhsatı

Ruhsatname harcı

Optisyenlik

Sağlık Bakanlığı

Gözlükçülük ruhsatnamesi

Ruhsatname harcı

Turizm belgeli otel

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Turizm müessese belgesi

Belge harcı

Emlak müşavirliği

Belediye

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı

İşyeri açma izin harcı

Belediye

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı

İşyeri açma izin harcı

Belediye

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı

İşyeri açma izin harcı

Market

Belediye

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı

İşyeri açma izin harcı

Tamirhane

Belediye

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı

İşyeri açma izin harcı

Dükkân

Belediye

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı

İşyeri açma izin harcı

Ofis

Belediye

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı

İşyeri açma izin harcı

Otel, kahvehane, cafe

Belediye

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı

İşyeri açma izin harcı

Sağlık kuruluşu

Döviz büfesi

Eğitim kuruluşu

Gıda ve yem üretimiprosesi veya satışı
Avukatlık
Mimarlık/mühendislik

Akaryakıt/LPG
istasyonu
Restaurant

Tarım ve Orman Bakanlığı

Kaynak: Harçlar Kanunu ve diğer mevzuata göre faaliyetin ulusal uzmanı Zekeriya Şarbak tarafından
hazırlanmıştır.

3.1.3

Diğer Kanunlarla Getirilen İstisnalar

6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 5. maddesi gereğince bu tür iş yerleri Sağlık
Bakanlığı’nın izniyle açılır. Bu iş yerlerinin belediyeden ayrıca iş yeri açma ve çalışma izni alması ve
harç ödemesi söz konusu değildir.
4603 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası A.Ş, Türkiye Emlak Bankası
Anonim Şirketi Hakkında Kanun’un (bankalar) 3. maddesiyle, bu bankalar 3572 sayılı İş Yeri Açma ve
Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun’dan ve iş yeri açma izin harcından muaf tutulmuştur. Bankaların
faaliyetlerinin merkezi otoritelerce düzenlenmesi AB üye ülkelerinde de mevcut bir uygulamadır,
ancak hukuki düzenlemelerle ve ismen bahsedilerek yalnızca birkaç bankanın istisna kapsamına
alınması yaygın bir uygulama değildir. Avrupa Merkez Bankasına göre82 ve 2002/87/AT sayılı
direktifini tadil eden ve 2006/48/AT sayılı Direktif ile 2006/49/AT sayılı Direktifi ilga eden, kredi
kuruluşlarının faaliyetlerine erişim ve kredi kuruluşları ile yatırım firmalarına yönelik basiretli
denetime ilişkin 2013/36/AB sayılı ve 26 Haziran 2013 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi
Direktifi uyarınca, bankaların ruhsatlandırılması yalnızca güçlü bir yapıya sahip olan ve tüm yasal
koşulları karşılayan bankaların piyasaya girebilmesini sağlamaktadır. Ruhsatlandırma işlemi rekabeti,
mali yenilikleri veya teknolojik ilerlemeyi engellememelidir. Türkiye’de olduğu gibi bazı bankaların
düzenleme kapsamı dışında tutulması rekabeti engelleyebilir.
5302 sayılı Kanun’un 7. maddesi ve 5393 sayılı Kanun’un 14. maddesi sırasıyla sivil havacılık
faaliyetlerine açık olan hava alanları ile bu hava alanları bünyesinde bulunan tüm tesisleri yerel
yönetimlerin yetki alanı dışına çıkarmıştır. Bu yerlere iş yeri açma ve çalışma ruhsatları Sivil Havacılık
Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Bu iş yerleri faaliyetlerine başlamak için yerel yönetimlere iş yeri
açma izin harcı ödemez. AB’de Hava Hizmetlerinin İşleyişine İlişkin Ortak Kurallar adlı Tüzük’ün83 3.
maddesi, çalışma ruhsatlarının merkezi seviyede tanzim edilmesine ilişkin prosedürleri belirler.
Ayrıca Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA)84 ve AB Tüzüğü ile (sivil havacılık alanında ortak
kurallara ilişkin tüzük)85 belediyelerin iş yeri açma ruhsatı verme yetkisi sınırlanmıştır.
5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi
Kanunu’nun gıda üreten veya gıda ile teması olan iş yerlerine açma ve çalışma ruhsatı verme
hususunda yerel yönetimleri yetkilendirmesine rağmen, 11/6/2010 tarih ve 5996 sayılı Veteriner
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu yerel yönetimlerin bu yetkisini iptal etmiştir.
4562 saylı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu gereğince bu
kümelenmelerin yönetimlerine kendi bölgelerindeki iş yerlerin, açma ve çalışma ruhsatları
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düzenleme yetkisi verilmiştir. Ancak iş yeri açma ruhsat harçları bu kümelenmelerin yönetimleri
tarafından tahsil edilerek bağlı olunan belediyeye ait hesaba yatırılır.
3213 sayılı Maden Kanunu’nda 2019 yılında yapılan bir değişiklikle, büyükşehir olan yerlerde maden
tesislerine iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verme yetkisi yatırım izleme ve koordinasyon
başkanlıklarına verilmiştir. Ancak büyükşehir olmayan yerlerde maden tesisleri için iş yeri açma ve
çalışma izni il özel idareleri tarafından verilmektedir. Böylece iş yeri açma ruhsatları hususunda yerel
yönetimlerin genel yetkisine bir istisna daha getirilmiştir. Diğer düzenlemelerden farklı olarak iş yeri
açma ve çalışma ruhsatı harcının da yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı tarafından tahsil
edilmesi düzenlenmiştir. Oysa iş yeri açma ve çalışma harcı 2462 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda
belediye geliri olarak düzenlenmiştir.
Diğer Kanunlardaki hükümler nedeniyle, bazı iş yerleri ilgili bakanlığın ya da merkezi otoritenin izniyle
açılabilmektedir. Başka bir otoritenin iznine tabi olmasına rağmen Kanunla iş yeri açma izin harcından
muaf tutulmayanlar ayrıca belediyeden de ruhsat almakta ve iş yeri açma izin harcı ödemektedir.
Çünkü Belediye Gelirleri Kanununun 81. Maddesinde “belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde
bir işyerinin açılması İşyeri Açma İzin Harcına tabidir” hükmü vardır.
Özel hastane ve poliklinik gibi işletmeler Sağlık Bakanlığından; gıda ve yem üreten yerler Tarım ve
Orman Bakanlığından; özel eğitim kurumları Millî Eğitim Bakanlığından öncelikle ruhsat almak
zorundadır. Merkezi yönetime bağlı kurumlardan alınan bu ruhsatlar için ayrıca işyeri harcı ödenmesi
söz konusu değildir. Çünkü ticari amaçla açılan bu tür işyerleri ayrıca belediyeden de işyeri açma ve
çalışma ruhsatı alarak harç öderler.
Öte yandan avukatlık büroları Barolar Birliğinden, serbest muhasebeci ve mali müşavirlik büroları
kendi meslek odalarından ruhsat alarak açılabilir. Bu iş yerlerinin açılması için ayrıca yerel yönetim
izni gerekmez. Bu iş yerleri 3572 sayılı İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun’dan muaf
tutulduğu için sadece yetkili merciden ruhsat almaları yeterlidir. Bu iş yerleri belediyeye ve merkezi
otoriteye iş yeri açma izin harcı ödemez. Ancak, eczacılık, mimarlık, veterinerlik, kimyagerlik, tabiplik,
mali müşavirlik gibi meslekleri icra edebilmek için ya da özel hastane veya okul açabilmek için 492
sayılı Harçlar Kanununa göre belirlenmiş harçlar merkezi yönetime ödenmektedir. Belirtilen meslek
mensuplarının açtığı işyerleri 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma İzinlerine Dair Kanundan istisna
edildiği için gereksiz bürokrasiden söz edilemez.
Petrol, Maden ve Elektrik üretim lisansları için merkezi yönetime yıllık harç ödenmektedir. Yapılan bu
ödeme işyeri açma izin harcı değildir. Belediye Gelirleri Kanununun 81. Maddesinde “belediye
sınırları veya mücavir alanlar içinde bir işyerinin açılması İşyeri Açma İzin Harcına tabidir” hükmü
gereğince üretimden bağımsız olarak, işyerinin fiziki mekânı nedeniyle belediyeye bir defaya mahsus
işyeri açma izin harcı ödenmektedir. Merkezi idareye ve belediyeye yapılan ödemelerin mahiyeti
farklı olduğundan mükerrer ruhsat veya harçtan söz etmek mümkün değildir. Ancak işyeri sahipleri
bakımından üretim izni almak, ayrıca işyeri açma izni almadan bir sonuç doğurmamaktadır. Bu
bakımdan bürokratik yükten söz edilebilir. Üretim veya faaliyet lisansı alan meslek mensuplarına ve
işletmelere işyeri açma izni yerine, harca tabi olmaksızın bildirim yapma imkânı sağlanabilir. Böylece
bürokrasi ve mali külfet azaltılabilir.
Ayrıca, 29/06/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin 2/h. maddesinin; “Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan
veya mülkiyeti Hazineye, kamu kurum veya kuruluşlarına veya gerçek kişilere veyahut özel hukuk

tüzel kişilerine ait olan taşınmazlar üzerinde kamu veya özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan
yatırımlara ilişkin olarak ilgililerince hazırlandığı veya hazırlatıldığı halde yetkili idarece üç ay içinde
onaylanmayan etüt, harita, her tür ve ölçekteki çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını,
parselasyon planlarını ve değişikliklerini ilgililerinin valilikten talep etmesi ve valiliğin Bakanlığa
teklifte bulunması üzerine bedeli mukabilinde yapmak, yaptırmak ve onaylamak, başvuru tarihinden
itibaren iki ay içinde yetkili idarece verilmemesi halinde bedeli mukabilinde resen yapı ruhsatı ve yapı
kullanma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını vermek” hükmüyle, belirtilen durumlarda iş yeri
açma ve çalışma ruhsatı verme yetkisi Bakanlığa verilmiştir. Yetkili idareden kasıt, imar planı yapma,
yapı ruhsatı ve işyeri açma ve çalışma izni verme yetkisi olan belediye sınırları içinde belediyeler ve
diğer yerlerde il özel idareleridir.
Böylece 3572 sayılı İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun’a bir istisna daha getirilmiştir.
Bakanlıkça bu şekilde ruhsat verilen iş yerlerinin belediyeye iş yeri açma izin harcı ödeyip
ödemeyeceği henüz açıklığa kavuşmamıştır. Merkezi idare tarafından yapı ruhsatı veya iş yeri açma
izni gibi hususlar yerel yönetimlere ait görev ve yetki olması nedeniyle 492 sayılı Harçlar Kanununda
bu hususlar düzenlenmemiştir. Merkezi yönetim kurumu olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca
verilecek ruhsatlardan harç alınabilmesi için Kanunda düzenleme yapılması gerekir. Ancak
belediyenin de gerek yapı ruhsatı gerekse işyeri açma izin harcı alabilmesi için de bu hizmeti vermiş
olması gerekir. Dolayısıyla bu husus ciddi bir sorun alanı oluşturmaktadır.
3.1.4

İstisnaların Sonuçları

3572 sayılı İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun, genel olarak iş yerlerine nasıl ve hangi
kurum tarafından ruhsat verileceğini düzenlemektedir. Ancak 3572 sayılı İş Yeri Açma ve Çalışma
Ruhsatlarına Dair Kanun kapsamında ifade edilen bu kural, zaman içinde başka kanunlarla getirilen
düzenlemeler ile beraber tadil edilmiş, yapılan bu değişiklikler sonucunda belediye dışı kurumlar iş
yerlerinin önemli bir kısmına ruhsat verebilir hale gelmiştir.
Bu hususta Ümraniye (İstanbul) Belediyesi bir çalışma yapmıştır. Belediyenin 2020 performans
programında yer alan bilgiye göre, Ümraniye’de bulunan 19.689 iş yerinden 14.331’inün Ümraniye
Belediyesi’nden, 5.358 iş yerinin diğer yetkili kurumlardan ruhsat aldığı tespit edilmiştir. Bu iş
yerlerinden 685’i Sağlık Bakanlığı; 322’si Milli Eğitim Bakanlığı; 953’ü Barolar Birliği; 688’i Serbest Mali
Müşavirler Odası; 2650’si Organize Sanayi Bölgesi; 60’ı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından
ruhsatlandırılmıştır.
Ümraniye Belediyesi kendi sınırları içindeki diğer iş yerlerini hangi kurumların ruhsatlandırdığına
ilişkin verileri ancak özel bir çalışmayla elde edebilmiştir. Dolayısıyla belediyeler aslında kendi verdiği
ruhsatlar dışında ruhsatların hangi kurum tarafından verildiğini bilmemektedir. Ruhsat veren
kurumlar arasında bilgi paylaşımı bulunmadığı gibi her kurumun iş yerlerine ruhsat verirken
uyguladığı kurallar da farklıdır. Zaman içinde diğer kurumlar tarafından ruhsatlandırılan iş yerlerinin
oranı %25’i aşmıştır. İş yerlerinin diğer kurumlar tarafından ruhsatlandırılması, bu iş yerlerinin
belediyelerin denetiminden uzaklaşması ve belediyeler bakımından gelir kaybı demektir. Ancak
Harçlar Kanununa göre merkezi yönetime yapılan harç ödemeleri de dikkate alındığında, bu
işyerlerinin ayrıca belediyeden işyeri açma ve çalışma ruhsatı alması hem bürokrasiyi artıracak hem
de işyerlerine mali külfet yükleyecektir. Bir işyerinin açılışı için birden fazla kamu kurumundan ruhsat
alınması ve harç ödenmesi girişimciliği zayıflatacaktır.

3.1.5

Genel Kriterler

3572 sayılı İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanunu’nun amacı, “iş yeri açma ve çalışma
ruhsatlarının basitleştirilmesi ve kolaylaştırılması” olarak ifade edilmiştir. Kanunda iş yerlerinin
taşıması gereken şartlar sayılmamıştır. İş yerleri çıkarılacak yönetmeliğe göre düzenlenecek ve yerel
yönetimler tarafından ruhsat verilirken yönetmelikteki esaslara göre inceleme yapılacaktır. Kanuna
göre, yönetmeliğin aşağıda belirtilen 3 kriteri esas alması gerekir:
1- İnsan sağlığına zarar vermemek
2- Çevre kirliliğine neden olmamak
3- Yangın, patlama, genel güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği, trafik ve kara yollarının güvenliği, imar
ve kat mülkiyeti ve doğanın korunmasıyla ilgili düzenlemelere aykırı davranmamak.
Belediye tarafından ruhsatlandırılacak bir iş yeri insan sağlığına zarar vermeyecek, çevreyi
kirletmeyecek; yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, iş sağlığı, trafik ve kara yolları güvenliği,
imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunmasıyla ilgili düzenlemelere aykırı davranmayacaktır. Ancak
diğer iş yerlerine ruhsat verecek kurumlar için bu tür ilkeler belirlenmemiştir.
3.1.6

Beyana Dayalı Ruhsatlandırma

İş yeri açmak isteyen kişiler, işin özelliğine göre Yönetmelikte belirtilen kriterlere uygun olarak iş
yerlerini düzenledikten sonra, başvuru formunu doldurarak ilgili yerel yönetime verecektir. İlgili yerel
yönetim başvuru formunun yönetmelikte öngörülen kriterlere uygun doldurulduğunu tespit
ettiğinde, başkaca işleme gerek kalmaksızın iş yeri açma ve çalışma ruhsatını düzenleyecektir. Bu
safhada iş yerinin mahallinde kontrol edilmesi söz konusu değildir. Bu prosedür Avusturya ve Estonya
gibi çeşitli AB ülkelerinde de mevcuttur ve işletmelerin yetkili kurumlara yalnızca ekonomik
faaliyetlerini bildirdiği tebligat şeklinde uygulandığı bilinmektedir.
3.1.6.1

Beyana Dayalı Ruhsatlandırmanın İstisnaları

Bazı iş yerleri kendilerine has özellikleri gereği beyana dayalı ruhsatlandırma kapsamı dışında
tutulmuştur. Bu iş yerleri:
1. Birinci sınıf gayrisıhhi iş yerleri,
2. Yanıcı, parlayıcı ve tehlikeli maddelerle çalışılan iş yerleri, oksijen ve LPG dolum istasyonları
ve depolama sahaları, dağıtım merkezleri ve perakende satış yerleri,
3. Taş ocakları,
4. Akaryakıt istasyonları ve benzeri iş yerleri,
5. Turizmi Teşvik Kanunu kapsamına giren turizm işletmeleri,
6. Gıda maddesi üreten birinci, ikinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhi iş yerleridir.
Belirtilen iş yerleri ile ilgili olarak gerek diğer kanunlarda gerekse 3572 sayılı Kanunun uygulanmasına
ilişkin Yönetmelikte başka şartlar getirilmiştir. Örneğin bazı iş yerlerinin ruhsatlandırılması Çevresel
Etki Değerlendirmesi (ÇED) yapılmasını gerektirmektedir. Bu iş yerlerinin açılışıyla ilgili olarak, ÇED
Kanununda ve ÇED Yönetmeliğinde detaylı düzenlemeler vardır.

3.1.6.2

İş Yerinin Kontrol Edilmesi

İş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlendikten sonra belediye veya il özel idaresi ruhsat alan iş yerini
bir ay içinde kontrol edecektir. Kontrol sonucu Yönetmelikte öngörülen kriterlere aykırı beyan veya
durumun tespit edilmesi halinde ruhsat iptal edilerek iş yeri kapatılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda
bulunan iş yeri sahibi hakkında adli mercilere suç duyurusu yapılacaktır. Ruhsat verilen iş yerinin bir
ay içinde kontrol edilmemesi halinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı sürekli hale gelecektir. Kontrol
görevini yerine getirmeyen yerel yönetim görevlileri hakkında yasal işlem yapılacaktır.
3.2

Yönetmelik

3572 sayılı İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun, muaf tutulanlar dışındaki iş yerlerinin
kolayca açılabilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. İş yerleri, Yönetmelikte öngörülen formun
doldurularak ilgili yerel yönetime verilmesi üzerine, beyana dayalı olarak açılabilecektir. Kanun, iş
yerlerinin insan ve çevre sağlığına, genel güvenlik, iş güvenliği ve imar hukuku gibi kriterlere uymasını
sağlamaya çalışmaktadır. Ancak bu kriterlerin nasıl karşılanacağı Yönetmelikle belirlenecektir.
Yönetmelik bu kriterler bakımından sıhhi iş yerleri ile diğer iş yerleri bakımından farklı düzenlemeler
getirmiştir. Yönetmelikte, özellikle birinci sınıf gayrisıhhi iş yerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence
yerleri için çok detaylı düzenlemeler bulunmaktadır.
3572 sayılı Kanun’a istisna koşulları ve iş yeri ruhsatlarının düzenlenme sürecindeki kriterler, birincil
mevzuat yerine çoğunlukla ikincil düzenleme niteliğinde olan yönetmelikler ile düzenlenmektedir.
Yönetmelikler birincil hukukta öngörülen muafiyet ve istisnaların ötesinde herhangi bir istisna
getiremez. Hukuk güvenliği ile birlikte bir kesinlik getirecek olması, iş yerlerinin ve ticari faaliyetlerinin
yasa formunda olan birincil mevzuatla düzenlenmesi lehine güçlü bir nedendir.

3.2.1

Sıhhi İş Yerleri

Sıhhi iş yerleri Yönetmelik’in 4. maddesinde gayrisıhhi iş yerleri dışında kalan her türlü iş yeri olarak
tanımlanmıştır. Gayrisıhhi işyerleri çevresel etkileri olan işyeri olarak tanımlandığına göre, sıhhi
işyerleri kayda değer çevresel etkisi bulunmayan işyerleri olarak anlaşılmaktadır. Ancak bu
işyerlerinden bir kısmı çevresel etkileri olmamakla birlikte kamu sağlığı ve güvenliği bakımından
önemlidir. Yönetmelikte bu bakımdan bir tanımlama ve ayrım yapılmamıştır. Her ne kadar
Yönetmelikte işyerlerinin türlerine göre bazı şartlar belirlenmişse de çevresel etkisi olmayan ancak
kamu sağlığı veya güvenliği bakımından önem taşımayan restoran, kuaför gibi işyerleri ile diğer
işyerleri arasında ruhsatlandırma prosedürleri ve ödenecek harç miktarları bakımından bir ayrıma
ihtiyaç vardır.
Yönetmeliğe ekli 1 sayılı cetvelde sıhhi iş yerleri 10 başlık altında gruplandırılmış ve gruplar itibariyle
iş yerlerinin taşıması gereken nitelikler her başlık için ayrı düzenlenmiştir. Bu iş yerleri:
1. Et ve balık ürünlerinin satıldığı iş yerleri,
2. Bakkallar, marketler, şarküteriler ve kasaplar, kuruyemişçiler, büfeler, manavlar, kantinler ve
fırınlar,
3. Lokanta, ayakta yemek yenilen (fast-food satılan) yerler, kafeterya, yemeği pakette satan
yerler ve benzeri iş yerleri,

4. Açık ve kapalı kahvehane, kır kahvesi, oyun salonu, internet salonu, çay bahçesi, çay ocağı ve
benzeri iş yerleri,
5. Pastaneler,
6. Tiyatro, sinema, düğün salonları, sirk, lunaparklar ve gösteri merkezleri,
7. Otel ve pansiyonlar,
8. Taksi durağı ve yazıhanesi, kapalı ve açık otoparklar ve oto galerileri,
9. Berber ve kuaförler,
10. Hamam, sauna ve benzeri yerler.
3.2.1.1

Sıhhi İş Yerlerinde Aranacak Genel Şartlar

Sıhhi iş yerlerinde aranan genel koşullar aşağıda sıralanmıştır:
1. İş yeri amaca uygun bir şekilde tasarlanmış, temiz ve aydınlık olacaktır.
2. İş yerinin havalandırma tertibatı bulunacak; ısıtma ve havalandırma soba, kalorifer veya klima
sistemlerinden uygun olanı ile yapılacaktır.
3. Tek ruhsatla açılan ve birden fazla faaliyet alanı bulunan iş yerlerinde her faaliyet dalı için
ilgili bölümlerde öngörülen şartlar ayrıca aranacaktır.
4. On kişiden fazla çalışanı bulunan müstakil iş yerlerinde dinlenme yeri, kıyafet değiştirme
kabini, kadın ve erkek için ayrı tuvalet bulunacaktır. Ancak birden fazla iş yerinin bulunduğu
iş hanı, iş merkezi, pasaj, gar, terminal gibi yerlerde ortak kullanıma ayrılmış yeter sayıda
lavabo ve tuvalet varsa, buralarda açılan iş yerleri için ayrıca tuvalet ve lavabo şartı aranmaz.
5. İş yerinde üretilen çöp ve benzeri atıkların toplanması ve muhafazası için gerekli tedbirler
alınacak ve atık suyun uygun bir şekilde tahliye edilmesini sağlayacak bağlantı bulunacaktır.
6. Yiyecek ve içecek satılan, depolanan ve servisi yapılan iş yerlerinde, yiyeceklerin hazırlandığı
bölümlerin tabanları, duvarları ve yiyeceğin temas ettiği yüzeyler seramik, mermer,
paslanmaz çelik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir; tavanlar
buğulanmayı, küflenmeyi, pislik birikmesini önleyecek; kapılar, kolay temizlenebilir ve
gerektiğinde dezenfekte edilebilir nitelikte olacaktır. Yiyecek hazırlama ve pişirme
bölümünde oluşan buhar, koku, duman ve benzeri kirleticileri tahliye edecek baca sistemi
kurulacaktır. Bardak ve tabaklar cam veya porselen; kaşık, çatal ve bıçak paslanmaz çelikten
olacaktır.
7. İtfaiye raporu alması gerekmeyen iş yerlerinde çalışanların ve müşterilerin güvenliğini
sağlamak amacıyla yangına karşı önlemler alınacaktır.
8. Umuma açık istirahat ve eğlence yerleriyle, kişilerin yoğun olarak giriş-çıkış yaptığı diğer iş
yerlerinde giriş ve çıkışlar ayrı kapıdan olacak ve yangına karşı ayrıca tahliye çıkışı bulunacak,
yangın çıkışları ışıklı tabela ile gösterilecektir.
9. Umuma açık istirahat, eğlence ve konaklama yerleriyle lokantalarda ve pastanelerde şehir
şebekesine bağlı su bulunacak, sigara içilen ve içilmeyen bölümler duvar veya camla
ayrılacaktır.
10. Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, konaklama yerleri, düğün salonları, lokantalar ve
benzeri iş yerlerinde bulunan tuvaletlerin zeminleri ve duvarları mermer, seramik ve mozaik
gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir malzemelerle kaplı olacaktır.
Tuvalet ile mutfak yan yana olmayacaktır.

Genel şartlar değerlendirildiğinde, özellikle birinci maddedeki, işyerinin “amaca uygun olarak
tasarlanmış, temiz ve aydınlık olması” sübjektif değerlendirmeye açık bir düzenlemedir. Benzer
şekilde itfaiye raporu alması gerekmeyen işyerlerinde, çalışanların ve müşterilerin güvenliğini
sağlamak amacıyla yangına karşı önlemlerin neler olduğu belirtilmemiştir. Bu tür hükümlerin nasıl
uygulanacağına ilişkin olarak belediyeler bir yönetmelik çıkarıp standartları belirlemediği sürece
uygulamada farklı ve keyfi yaklaşımlarla karşılaşmak mümkündür.
3.2.1.2

Sıhhi İş Yerlerinde Aranacak Özel Şartlar

Yönetmelikte 10 başlık altında gruplandırılan iş yerleri hakkında her grup için, özelliklerine göre ayrıca
başka şartlar da belirlenmiştir. Örneğin ikinci sınıf lokantalar için aşağıda belirtilen şartlar aranacaktır:
1. Ustalık belgesi bulunan en az bir aşçı bulunacaktır.
2. Mutfak; hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama yeri olmak üzere üç bölümden oluşacaktır.
Bulaşık yıkamak için sıcak ve soğuk su tesisatı bulunacaktır.
3. Mutfak, giriş ve salonun zemini seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve
dezenfekte edilebilir sert malzeme ile kaplı olacaktır.
4. Isıtma, soğutma ve havalandırma için yeterli tesisat bulunacaktır.
5. Masalar üzerinde örtü ve peçete bulunacaktır.
6. Mutfak salondan ayrı bir yerde olacak ve mutfağın dışarıya açılan kapı ve pencerelerinde
sineklik telleri bulunacaktır.
7. Kadın ve erkeklere ait aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır.
3.2.2

Gayrisıhhi İş Yerleri

Gayrisıhhî iş yeri: “faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve
sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların
kirlenmesine sebep olabilecek iş yerleri” olarak tanımlanmıştır. Gayrisıhhi iş yerleri çevresel etkileri
ve büyüklükleri itibariyle birinci, ikinci ve üçüncü sınıf olarak derecelendirilmiştir.
Yönetmelikte bu iş yerleri sektörel bazda 9 başlık altında sınıflandırılmıştır:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Enerji sektörü
Metalürji ve makine sektörü
Madencilik sektörü
Kimya sektörü
Petrokimya sektörü
Gıda maddeleri, içkiler, yemler ve tarımsal ürünler sektörü
Atık maddelerin değerlendirilmesi ve ortadan kaldırılması ile ilgili sektörler
Tekstil sektörü
Diğerleri

AB Üye Ülkeleri de Türkiye ile benzer şekilde kimya ve madencilik endüstrisi gibi çevre, kamu
güvenliği ve halk sağlığı açısından yüksek risk taşıyan iş yerlerinin işleyişini ulusal düzeyde gerek
mesleki gerekse belirli bir amaca yönelik kurum ve kuruluşlar vasıtasıyla düzenlemektedir.

3.2.2.1

Birinci Sınıf Gayrisıhhi İş Yerleri

Yönetmelikte, birinci sınıf gayrisıhhî müessese: “meskenlerden ve insanların ikametine mahsus diğer
yerlerden mutlaka uzakta bulundurulması gereken iş yerleri” olarak tanımlanmıştır. Örneğin, nükleer
enerji santralleri, çimento fabrikaları, seramik ve porselen fabrikaları, patlayıcı madde üretim tesisleri
ve depoları, pil, batarya ve akü imal tesisleri, şeker fabrikaları, katı atık depolama tesisleri gibi işyerleri
birinci sınıf gayrisıhhi işyeri olarak sınıflandırılmıştır.
Yalnızca atık maddelerin geri dönüştürülmesi ve ortadan kaldırılması üzerine faaliyet gösteren sanayi
tesisleri için geçerli olmak üzere bir üçüncü sınıf öngörülmemiş, bu tesisler birinci ve ikinci sınıf gayri
sıhhi iş yerleri sınıfına alınmıştır.
Her ne kadar listenin 6. sırasında gıda maddesi üreten iş yerleri büyüklükleri itibariyle birinci, ikinci
ve üçüncü sınıf gayrisıhhi iş yeri olarak düzenlenmişse de, bu iş yerlerinin ruhsatlandırılmasında 5996
sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile belediyelerin yetkisi geçersiz kılınmış
ve bu tür işyerlerine üretim/proses ve satış yetkisi hususunda Tarım ve Orman Bakanlığı
yetkilendirilmiştir. Ancak belediyeler bu işyerleri için ayrıca işyeri açma ve çalışma ruhsatı
düzenlemektedir.
3.2.2.1.1 Birinci Sınıf Gayri Sıhhi İş Yerlerinde Sağlık Koruma Bandı
Sanayi bölgesi, organize sanayi bölgesi ve endüstri bölgeleri ile bu bölgeler dışında açılacak birinci
sınıf gayrisıhhi iş yerlerinin etrafında sağlık koruma bandı oluşturulur. Sanayi bölgesi içindeki
gayrisıhhi müesseselerden, diğer tesislere zarar verebilecek olanlar için bu işletmelere ait taşınmaz
sınırları içinde sağlık koruma bandı oluşturulması istenebilir (Yönetmelik’in 26. maddesi). Sağlık
koruma bandı mülkiyet sınırları içinde oluşturulur. Bu alan içinde mesken veya insan ikametine
mahsus yapılaşmaya ruhsat verilmez (Yönetmelik’in 16. maddesi). İş yerinin faaliyetinin gerektirmesi
halinde ikinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhi iş yerlerinin etrafında da sağlık koruma bandı oluşturulmasına
karar verilebilir. Sağlık koruma bandı, inceleme kurulu tarafından tesislerin çevre ve toplum sağlığına
yapacağı zararlı etkiler ve kirletici unsurlar dikkate alınarak belirlenir.
3.2.2.1.2 Yer Seçimi İnceleme Kurulu
Birinci sınıf gayrisıhhi iş yerleri inceleme kurulu, il özel idarelerinde vali; büyükşehir belediyelerinde
başkan tarafından en az beşer kişiden oluşturulur. Kurul çevre, sağlık, hukuk, imar ve ruhsat birimleri
görevlileri; Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü Temsilcisi, ilgili meslek odasının temsilcisi ve uygun
görülecek diğer kuruluş temsilcilerinden oluşur.
3.2.2.1.3 Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni
Birinci sınıf gayrisıhhi iş yeri inceleme kurulu yedi gün içinde tesisin kurulacağı yeri mahallinde
inceleyerek görüşünü bildirir. Bunun üzerine yetkili idare (il özel idaresi veya belediye) tarafından 3
gün içinde yer seçimi ve tesis kurma izni verilir. Bu hükümler, organize sanayi bölgesi, endüstri
bölgesi, sanayi bölgesi ve sanayi sitesi dışında kalan her türlü akaryakıt ile sıvılaştırılmış petrol gazı
(LPG), sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve sıkıştırılmış doğal gaz istasyonları (CNG) için de geçerlidir.

ÇED raporu düzenlenmesi gereken tesisler için düzenlenen ÇED olumlu belgesi ve raporu, yer seçimi
ve tesis kurma raporu yerine geçer. Yer seçimi ve tesis kurma izni, tesisin imara uygun olması
koşuluyla 5 yıl süreyle geçerlidir. Bu süre içinde tesis açılma izni alamadığı takdirde, talep halinde süre
2 yıl daha uzatılır.
3.2.2.1.4 Deneme Süresi
Yer seçimi ve tesis kurma izni verilen gayrisıhhi iş yerlerine projesi tamamlandıktan sonra bir yılı
geçmemek üzere deneme süresi verilebilir. Bu süre inceleme kurulu kararıyla iki yıla kadar uzatılabilir.
Deneme izni bu süreçte iş yeri açma ve çalışma ruhsatı yerine geçer.
3.2.2.1.5 İş Yeri Ruhsatı
Deneme izni sonunda iş yeri açma ve çalışma ruhsatı için yapılan müracaat üzerine, inceleme kurulu
tarafından yedi gün içinde, çalışmasında sakınca bulunup bulunmadığı yönünden yerinde denetim
yapılır. Deşarj ve emisyon ruhsat belgesi veya analizi ile diğer bilgi ve belgeler dikkate alınarak
düzenlenecek rapor üzerine 3 gün içinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir.
İş yeri açıldıktan sonra beyan edilen hususlara aykırılık bakımından iş yeri bir ay içinde kontrol edilir.
Aykırılık, toplum ve çevre sağlığı bakımından bir zarar doğurmuyorsa noksanlığın giderilmesi için bir
yılı geçmemek üzere süre verilir. Aksi takdirde aykırılık veya noksanlık giderilinceye kadar iş yerinin
faaliyeti askıya alınır.
3.2.2.1.6 Sorumlu Müdür
Birinci sınıf gayrisıhhi iş yerlerinde, işletmenin faaliyet alanında mesleki yeterliliğe sahip bir sorumlu
müdür çalıştırılması zorunludur.
3.2.2.2

İkinci ve Üçüncü Sınıf Gayrisıhhi İş Yerleri

Yönetmelik ikinci sınıf iş yerlerini “… gerektiğinde meskenlerden ve insanların ikametine mahsus
diğer yerlerden, inceleme kurulunca teklif edilip yetkili idare tarafından uygun görülecek bir
mesafede faaliyette bulunması gereken iş yerleri” olarak tanımlamıştır.
Yine aynı yönetmelikte üçüncü sınıf iş yerleri için “… meskenlerin ve insanların ikametine mahsus
diğer yerlerin yakınında kurulabilmekle birlikte sıhhi yönden denetim altında bulundurulması
gereken iş yerleri” tanımı kullanılmıştır.
Örneğin Rüzgar enerji santralleri, jeotermal enerji santralleri, hazır beton tesisleri, yeraltı maden
ocakları, akaryakıt ve/veya otogaz istasyonları, çay fabrikaları, çırçır fabrikaları, tütün işleme ve sigara
fabrikaları, 500 adet ve üzeri büyükbaş ve 1.000 adet ve üzeri kapasitedeki küçükbaş kapasiteli besi
tesisleri ikinci sınıf gayrisıhhi işyeri olarak sınıflandırılmıştır.
İnşaat malzemeleri depo ve satış yerleri, kuru temizleme yerleri, un ve bulgur değirmenleri, tuz
öğütme yerleri, süt depolama ve soğutma yerleri, otomobil yıkama tesisleri, lastik tamir atölyeleri,
mobilya ve oto döşeme atölyeleri, 20 - 500 adet arası büyükbaş ve 100-1.000 adet arası kapasitedeki
besi tesisleri üçüncü sınıf gayrisıhhi işyeri olarak sınıflandırılmıştır.

İkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhi iş yerleri için yer seçimi ve tesis kurma izni aranmaz. İş yeri açma ve
çalışma izni için yapılan başvuru inceleme kurulu tarafından incelenir ve yedi gün içinde rapor
düzenlenir. İkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhi iş yerleri inceleme kurulu il özel idarelerinde en az üç
kişiden, belediyelerde ise en fazla beş kişiden oluşur. Yetki sahibi ilgili kurum, iş yeri açma ve çalışma
ruhsatı verilip verilmeyeceğine üç gün içinde karar verir. Ruhsatın verilmesi kararı alındığı takdirde
aynı gün içinde ruhsat düzenlenir.
Ruhsatın verilmesinden sonra yapılacak denetimde toplum ve çevre sağlığı açısından zararlı olan
işletmelerin faaliyeti, noksanlıklar veya aykırılıklar giderilinceye kadar durdurulur.
3.2.3

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri

4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 7. maddesinde aşağıdaki
hükümler yer almaktadır:
“Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel,
pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili
lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathane; kumar ve kazanç kastı
olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik
oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun
yerleri; internet kafeler ve benzeri yerler umuma açık istirahat ve eğlence yeri sayılır. Sabit veya
seyyar olarak kullanılan kara, deniz, hava ve her çeşit taşıma araçlarında, birinci fıkrada belirtilen
faaliyetlerin icrası durumunda, bu yerler de umuma açık istirahat ve eğlence yeri sayılır.”
“Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatı bağlı olduğu kolluk kuvvetinin görüşü alındıktan
sonra belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler; bu alanların dışında il özel idareleri
tarafından verilir. Kolluk kuvveti görüşünü yedi gün içinde verir. Ruhsat talepleri bir ay içinde
sonuçlandırılır. İzin alınmadan açılan umuma açık istirahat ve eğlence yerleri kapatılır.
Bu iş yerlerinin faaliyet göstereceği alanları belirlemeye veya mevcut umuma açık istirahat ve eğlence
yerlerinin bu amaç için ayrılan yerlerde toplanmasına, belediye ve mücavir alan sınırları içinde
belediyeler; bu alanlar dışında il özel idareleri yetkilidir.
Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin bulunacağı alanların tespiti ve bu yerlerin
ruhsatlandırılmasında uygulanacak usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir
yönetmelikle düzenlenir. Bu iş yerleri için düzenlenen iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının bir örneği
yetkili kolluk kuvvetine gönderilir. Bu iş yerleri genel güvenlik ve asayiş yönünden genel kolluk
tarafından denetlenir. Bu yerlerin ruhsatlandırılmasında 14.6.1989 tarihli ve 3572 sayılı İş Yeri Açma
ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun’un
beşinci ve altıncı maddelerinin hükümleri uygulanmaz.” hükümleri mevcuttur.
Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin hangi tür iş yerleri olduğu, bunlara hangi otoritenin ruhsat
vereceği, bunların nerelerde açılabileceği, kolluk kuvvetiyle ilişkileri ilgili Kanun ile düzenlenmiştir. Bu
iş yerinin açılmasında 3572 sayılı İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun hükümleri değil,
2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri hakkında 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu’nda
yeterli düzenleme mevcut iken ayrıca Yönetmelik’te de oldukça detaylı düzenlemeler yapılmıştır.
3.2.3.1

İçkili Yer Bölgesi

Yönetmelikte içkili yerler, gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri
yerler olarak düzenlenmiştir. 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu’na ve Yönetmelik’e göre
içkili bir lokanta ile meyhane aynı düzenlemeye tabidir. Oysa içkili bir lokantada veya restoranda
yemek satışı ön planda iken, meyhanede içki satışı ön planda olmaktadır. Bu yüzden ikisi arasındaki
ayrımın yapılmasında fayda görülmektedir.
Yönetmelik’in 29. maddesinde içkili yerlerin sadece içkili yer bölgesinde açılabileceği öngörülmüştür.
İçkili yer bölgesi belediye meclisi kararıyla, belediye sınırları dışında il genel meclisi kararıyla
belirlenecektir.
Yönetmelik’in 30. Maddesinde içkili yer bölgesi açılamayacak yerler şu şekilde sıralanmıştır:
• Konaklama yerleri hariç, otoyollar ve karayollarına 200 metre mesafe içinde bulunan
yerlerde,
•

Otogar ve tren istasyonlarında,

•

Resmi ve özel okul binaları, ilk ve orta öğretim kurumu öğrencilerinin barındığı öğrenci
yurtları ile anaokullarına 100 metre mesafe içinde bulunan yerlerde,

•

Diğer eğitim öğretim kurum ve tesisleri ile öğrenci yurtları; hükümet binaları, hapishane ve
ıslah evleri, her türlü mabet, dini kurum ve kuruluşlar, sanat müesseseleri, maden ocakları,
inşaat yerleri; patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler üretilen, satılan ve
depolanan yerler ile gaz dolum tesisleri yakınında belediye meclisi veya il genel meclisi
tarafından mahalli şartlar dikkate alınarak belirlenen mesafe içinde bulunan yerlerde içkili
yer bölgesi açılamaz.

3.2.3.2

Kolluk Kuvvetinin Görüşü

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin açılışından önce genel asayiş ve güvenlik yönünden yetkili
kolluk kuvvetinin görüşünün alınması gerekmektedir.
3.2.3.3

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinde Uygulanan Yaptırımlar

2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu’nun 6. maddesi bu iş yerlerine ağır yaptırımlar
getirmiştir. Kanuna göre çocukların (18 yaşından küçükler) aşağıdaki yerlerde çalıştırılması yasaktır:
a) Geçici olarak faaliyetten menedildiği halde süresinden önce açılan,
b) Açık ve kapalı bulunacağı saatlere uymayan,
c) Bu Kanun’un 12. maddesinde belirtilen yasaklara (Kanunî istisnalar saklı kalmak üzere, eğlence,
oyun, içki ve benzeri amaçlı umuma açık ve açılması izne bağlı yerlerde on sekiz yaşından küçükler
çalıştırılamaz. Polis bar, pavyon, gazino, meyhane gibi içkili yerler ile kıraathane ve oyun oynatılan
benzeri yerlere yanlarında veli ve vasileri olsa bile on sekiz yaşını doldurmamış küçüklerin girmesini
meneder) uymadığı tespit edilen,

d) Mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen
İş yerlerinin işletmecilerine kanunun 6. Maddesine göre 500 Türk lirası ile 1000 Türk lirası arasında
idarî para cezası verilir. Bu maddede öngörülen idarî para cezaları, belediye sınırları içinde belediye
encümeni, belediye sınırları dışında il encümeni tarafından verilir. Aynı fiillerin bir yıl içinde tekrarı
halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır.
Belirtilen para cezası ilgili maddeye göre 2020 yılı için 2.233 - 4.488 TL arasında uygulanacaktır.
Türkiye’nin en gelişmiş kentinin, sosyal ve ekonomik olarak gelişmiş semtinde 100 metrekare bir
kahvehane açmak için ödenecek iş yeri açma izin harcı en fazla 100 TL iken, bu kahvecide 18 yaşından
küçük birinin çalıştırıldığının tespit edilmesi halinde en az 2.333 TL para cezası uygulanacak; 18
yaşından küçük birinin ikinci defa tespit edilmesi halinde ceza iki kat artacak, üçüncü tespitte dört
kat, dördüncü tespitte sekiz kat artarak ceza 18.660 TL’ye çıkacaktır. Suçun tekrarı halinde bu ceza
katlanarak artmaya devam edecektir. Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine uygulanan kapatma
ve para cezalarının uygulamaya bakıldığında işletme üzerinde ağır sonuçlar ortaya çıkardığı
görülmektedir, düzenlemenin bu anlamda tekrar gözden geçirilmesi önerilmektedir.
3.2.4

İş Yerlerinin Denetlenmesi

İş yeri açma ve çalışma ruhsatı kesinleşen iş yerleri ruhsat veren idare tarafından her zaman
denetlenebilir. Yönetmelik’in 13. maddesine göre, işletmeye iş yeri açma ve çalışma ruhsatının
verilmesinden sonra yapılacak denetimlerde mevzuata uygun olmayan unsurların ve noksanlıkların
tespiti halinde, iş yerine bu noksanlık ve hatalarını gidermesi için bir defaya mahsus olmak üzere on
beş günlük süre verilir. Verilen süre içinde tespit edilen noksanlık ve aykırılıklar giderilmediği
takdirde, ruhsat iptal edilerek iş yeri kapatılır. Ayrıca ilgililerin yalan, yanlış ve yanıltıcı beyanı varsa
haklarında kanuni işlem yapılır.
Bu çerçevede örneğin Çankaya Belediyesi’nce 2018 yılında 20.062 denetim gerçekleştirilmiştir.
Denetlenen iş yerlerinden 7.153’ü uygun bulunmuş; 6.449 iş yerine ihtar verilmiş, 5.296 iş yerine
Kabahatler Kanunu’na göre işlem yapılmış ve 2.763.010 TL para cezası verilmiştir. Belediye encümen
kararı ile 586 iş yeri kapatılmıştır. Burada dikkat çekici husus, denetlenen iş yerlerinden sadece üçte
birinin kurallara uygun olması, çoğunluğunun ilgili mevzuata aykırı durumlarının olmasıdır. Bu
durumun muhtemel açıklamaları arasında kural ihlalinin bu kadar yaygın olması ya kuralların
uygulanabilir olmaktan uzak olması ya da yaptırımların yeterli olmadığı yer alabilir. Üstelik bu iş
yerleri ruhsat verildikten sonra bir ay içinde kontrol edilmiş ve ruhsatlandırılmaları bakımından bir
eksiklik tespit edilmemiştir. İş yerlerinin mevzuatla getirilen kurallara bu derece uyumsuzluğun
üzerinde durulması gerekir.
3.2.5

Ruhsatsız Açılan İş Yerleri

Yönetmelik’in 6. maddesinde, “Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak iş yeri açma ve çalışma
ruhsatı alınmadan iş yeri açılamaz ve çalıştırılamaz.” denilmektedir. 32. maddede, “İzin almadan
açılan umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, yetkili idarelerin ilgili birimleri tarafından sebebi bir
tutanakla belirlenmek ve mühürlenmek suretiyle kapatılır.” hükmü mevcuttur. Ancak Kanun’da
umuma açık istirahat ve eğlence yerleri dışında ruhsat alınmadan açılan iş yerleriyle ilgili herhangi bir
yaptırım öngörülmemiştir.

Aynı durum Yönetmelik için de geçerlidir, Yönetmelik’te de umuma açık istirahat ve eğlence yerleri
hariç, ruhsat alınmadan faaliyet gösteren sıhhi iş yerleriyle ilgili herhangi bir yaptırım
belirlenmemiştir. Bu durumda Yönetmelik’in 6. maddesindeki yasağın bir yaptırımı yoktur. Ancak
mahkeme, yetkili idareden ruhsat almadan faaliyet gösteren iş yerinin kapatılmasını hukuka aykırı
bulmamıştır (Danıştay 8. Dairesinin 02.04.2012 tarih ve 2012/1461 sayılı kararı).
İzinsiz açılan iş yerleriyle ilgili olarak ancak 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun “Emre Aykırı Davranış”
başlıklı 32. maddesinin birinci fıkrasındaki “Yetkili makamlar tarafından adli işlemler nedeniyle ya da
kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen
emre aykırı hareket eden kişiye yüz Türk lirası (2020 yılı 392 TL) idari para cezası verilir” hükmü
gereğince para cezası verilebilir. Belirtilen para cezası ruhsatsız açılan umuma açık istirahat ve
eğlence yerleri için de uygulanır.
Sıhhi iş yerlerinin ruhsatsız açılması halinde Kanun’da herhangi bir yaptırım öngörülmemesi bu iş
yerlerinin tespiti halinde belediye tarafından kapatılmasına engeldir. Bu yüzden birçok iş yeri
ruhsatsız açılabilmektedir. Çünkü ruhsatsız açılan iş yerleri hakkında bazı belediyeler Kabahatler
Kanunu’ndaki para cezasını da uygulamamaktadır. Sayıştay tarafından belediyelere yönelik
düzenlenen
denetim
raporlarında
belediyeler
bu
hususta
eleştirilmiştir
(https://www.sayistay.gov.tr/tr/?p=2&CategoryId=103). Genel olarak belediye yönetimleri belediye
alacakları için vatandaş ve kurumlara yönelik zorlayıcı tedbirler uygulamada siyasi kurum olmaları
nedeniyle isteksiz davranmaktadır. Belediyelerin toplam gelirleri içinde öz gelirlerin oranının sürekli
düşmesinde bu politikanın da etkili olduğu söylenebilir.
İş yerlerinin Kanun’da öngörülen kriterleri (insan sağlığına zarar vermemek, çevre kirliliğine neden
olmamak; yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve kara yolları güvenliği, imar
ve kat mülkiyeti ve doğanın korunmasıyla ilgili düzenlemelere aykırı davranmamak) sağladığı tespit
edilmeden açılması, halk sağlığı yanında kamu otoritesinin etkinliği bakımından da titizlikle
değerlendirilmesi gereken bir başka husustur. Bu durum, belediyelerin kamu yetkilerini ve kamu
gücünün kullanımında kapasitelerinin geliştirilmesine ihtiyaç duyduklarının bir göstergesidir.
3.3

Büyükşehirlerde Ruhsatlandırma İşlemleri

Metropollerde büyükşehir belediyesi uygulaması ilk olarak 1984 yılında Ankara, İstanbul ve İzmir
kentleri ile görülmüştür. Günümüzde Türkiye’nin 81 kenti bulunmaktadır. Bir başka ifade ile Türkiye
güncel fiziki ve idari haritalarda (2014 yılında büyükşehir belediyesi statüsü kazanan 30 kent de dahil
olmak üzere) toplam 81 ile bölünmüştür. Büyükşehir uygulaması olan yerlerde yerel yönetim yapısı
yeniden düzenlenmiştir. Bu yerlerde belediye üstü yerel yönetim olan il özel idareleri ile küçük
yerleşim yerlerine has köy idareleri ile ilçelerin altındaki kasaba belediyeleri kaldırılmıştır. İl
sınırlarının tamamı büyükşehir sınırı olmuş ve köyler ile daha önce kasaba belediyesi olan yerler ilçe
sınırları içine alınmıştır. Dolayısıyla büyükşehirlerde belediye dışında yerel yönetim kalmamıştır.
Ancak bu yerlerde iki kademeli belediye sistemi vardır. Tüm il sınırlarında görevli ve yetkili olan
büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri aynı mekânda belediye hizmeti vermektedir. İş yeri açma
ve çalışma ruhsatları bakımından hem 5372 sayılı İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun
hem de 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin yetkilerini
belirlemiştir. Büyükşehir sisteminde iş yeri açma ve çalışma ruhsatları bakımından diğer illere göre
farklılıklar vardır.

3.3.1

Büyükşehir Belediyeleri Tarafından Ruhsat Verilecek İş Yerleri

5372 sayılı İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun, birinci sınıf gayri sıhhi iş yerlerini istisna
kapsamına almıştır. Birinci sınıf gayri sıhhi iş yerlerinin açılması, Kanun’un çıkarıldığı tarihte merkezi
yönetimin iznine tabi olmuştur. Kanun ikinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhi iş yerlerinin büyükşehir
belediyeleri tarafından ruhsatlandırılmasını, sıhhi ve diğer iş yerlerinin ise büyükşehir belediyesi
dışındaki diğer belediyeler tarafından ruhsatlandırılmasını düzenlemiştir. Ancak 5393 sayılı
Belediyeler Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu ile iş yerlerinin
ruhsatlandırılmasına dair hususlarda düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.
5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu (7. madde), büyükşehir belediyelerince iş yeri açma ve
çalışma ruhsatı verilecek olan iş yerlerini aşağıdaki gibi düzenlemiştir:
▪

Birinci sınıf gayrisıhhi iş yerleri (gıda maddesi üreticileri hariç),

▪

İkinci sınıf gayrisıhhi iş yerleri olan akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ve sıvılaştırılmış
doğalgaz (LNG) istasyonları (5393 sayılı Kanun’un, 80. maddesi),

▪

Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki iş yerleri,

▪

Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk sahasında işletilecek iş yerleri (sıhhi, gayrisıhhi, umuma
açık),

▪

Açık ve kapalı otoparklar,

▪

Alışveriş merkezleri (6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 5.
maddesi).

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılında 84’ü sıhhi ve 47’si gayrisıhhi (birinci sınıf) olmak
üzere
toplam
131
iş
yeri
açma
ve
çalışma
ruhsatı
düzenlenmiştir
(
http://www.ankara.bel.tr/files/4615/5842/4943/2018faaliyet_raporu.pdf).
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında 123 adet sıhhi, 3 adet umuma açık istirahat ve eğlence
yeri, bir adet birinci sınıf gayrisıhhi iş yeri, 17 adet ikinci sınıf gayrisıhhi iş yeri ve dört adet üçüncü
sınıf gayrisıhhi iş yeri olmak üzere toplamda 148 adet işletmeye iş yeri açma ve çalışma izni vermiştir
(https://www.eskisehir.bel.tr/dosyalar/faaliyet_raporlari/2018.pdf).
3.3.2

İlçe Belediyeleri Tarafından Ruhsat Verilecek İş Yerleri

Türkiye’de 30 büyükşehir belediyesine bağlı 519 ilçe belediyesi bulunmaktadır. Büyükşehir
belediyeleri tarafından ruhsat verilenler dışında kalan iş yerlerine ilçe belediyeleri tarafından iş yeri
açma ve çalışma ruhsatı verilmektedir. Bunlar, sıhhi işyerleri, ikinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhi iş yerleri
ile umuma açık istirahat ve eğlence yerleridir.
Bu çerçevede, 2018 yılında Çankaya Belediyesi tarafından toplam 3.183 sıhhi işyerine, 294 ikinci ve
üçüncü sınıf gayrisıhhi, 206 umuma açık istirahat ve eğlence yerine iş yeri açma ve çalışma ruhsatı
verilmiştir (http://www.cankaya.bel.tr/uploads/files/2018_faaliyetraporu.pdf). İş yeri açma ve
çalışma ruhsatı verilen toplam 3683 iş yerinin yalnızca %8’i gayrisıhhi iş yeridir. Ruhsatlandırma

prosedürleri arasındaki farklara rağmen umuma açık istirahat ve eğlence yerleri de sıhhi iş yeri olarak
değerlendirilmektedir.
Ümraniye Belediyesi, 2010 yılında işletmeler için iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmesine
ilişkin özel bir çalışma başlatmıştır 2018’de 2540 sıhhi, 2375 gayrisıhhi (ikinci ve üçüncü sınıf) iş yeri
ile 201 umuma açık istirahat ve eğlence yeri olmak üzere toplam 5116 iş yerine açma ve çalışma
ruhsatı verilmiştir (https://www.umraniye.bel.tr/tr/main/pages/faaliyet-raporlari/15). Bu ilçede
2018 yılında tanzim edilen iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının %46’sı gayrisıhhi iş yerleri için
düzenlenmiştir. Bu oran, Ümraniye ilçesinde sanayi tesislerinin yoğunluğunun da bir göstergesidir.
3.4
3.4.1

Büyükşehir Belediyeleri Dışında İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Prosedürleri
İl Özel İdareleri Tarafından Ruhsatlandırılan İş Yerleri

İl özel idareleri, büyükşehir belediyeleri dışında kalan 51 kentte hizmet vermektedir. İl özel idareleri
tarafından sıralanan şu iş yerlerine açma ve çalışma ruhsatı verilmektedir: Kanun’da yer alan istisnalar
hariç olmak üzere belediye sınırları dışında kalan sıhhi ve gayrisıhhi iş yerleri, il merkez belediyeleri
dışında kalan birinci sınıf gayrisıhhi iş yerleri (5393 sayılı Kanun’un 15. maddesi) ve il sınırları içinde
bulunan tüm madencilik tesisleri.
Örnek olarak incelenen Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, 2018 yılında sıhhi ve gayrisıhhi işletmeler için
toplam 155 adet iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemiştir. İl özel idarelerinin iş yeri açma ruhsat
harcı tahsil etme yetkisi bulunmamakla beraber, ruhsatsız çalıştığı tespit edilen işletmelere para
cezası verebilmektedir. Aynı yıl içinde ruhsatsız çalıştığı tespit edilen 10 işletmeye toplam 17.290 Türk
lirası para cezası uygulanmıştır (http://www.afyonozelidare.gov.tr/).
3.4.2

İl Merkezlerindeki Belediyeler Tarafından Ruhsatlandırılan İş Yerleri

Türkiye’de 51 il belediyesi bulunmaktadır. Yetki alanı yalnızca Afyonkarahisar kent merkezi ile sınırlı
olan Afyonkarahisar Belediyesi, 2018 yılında 67 gayrisıhhi, 230 sıhhi ve 20 umuma açık istirahat ve
eğlence iş yerine açma ve çalışma ruhsatı vermiştir. Ruhsatlandırılan gayrisıhhi iş yerlerinin oranı
%21’dir
(https://www.afyon.bel.tr/upload/tr/dosya/dokumanyonetimi/534/300420191437311.pdf).
3.4.3

Diğer Belediyeler Tarafından Ruhsatlandırılan İş Yerleri

Büyükşehir olmayan 51 ilde 403 ilçe ve 396 belde belediyesi mevcuttur. Bu belediyeler sadece kendi
belediyelerinin sınırları içinde yetkilidir. Afyonkarahisar ilinin Sandıklı ilçesi belediyesi örnek olarak
incelenmiştir. Sandıklı Belediyesi’nin 2018 Yılı Faaliyet Raporu’nda 101 iş yerine açma ve çalışma
ruhsatı verildiği belirtilmiştir (https://sandikli.bel.tr/yillik-faaliyet-raporu/).
3.5

Ruhsat İşlemlerini Hızlandırıcı Hükümler

12/3/2012 tarih ve 2012/2958 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, Yönetmelik’e eklenen bir madde ile iş
yeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesi sırasında, iş yeri sahipleri için kolaylaştırıcı, kırtasiyeyi
azaltan ve evrak maliyetini düşüren düzenlemeler yapılmıştır (Ek Madde 1). Bu maddeye göre:

1. Sıhhî ve gayrisıhhî iş yerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması
sırasında başvuru sahibi tarafından mevzuat gereği istenen herhangi bir belgenin aslının
getirilmesi hâlinde, bu belgenin sureti, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra yetkili
idarece görevlendirilen personel tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir. Başvuru
sahiplerinden ayrıca belgelerin asıllarını veya noter onaylı suretlerini yetkili idareye teslim
etmeleri istenemez.
2. Yetkili idare, kendi kayıtlarında bulunan ve değişmediği başvuru sahibince beyan edilen bilgi
ve belgeleri başvuru sahiplerinden talep edemez.
3. İş yeri açma ve çalışma ruhsatı alma başvurusunda bulunan gerçek kişilerin kimlik bilgilerinin
doğruluğunun tespitinde başvuru formunda beyan etmiş oldukları Türkiye Cumhuriyeti
kimlik numaraları esas alınır. Yetkili idare başvuru sahibinin kimlik bilgilerine Kimlik Paylaşım
Sistemi üzerinden erişir. Başvuru sahiplerinden, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı
dışında kimlik bilgilerinin teyidi için nüfus cüzdanı sureti, nüfus kayıt örneği, ikametgâh
ilmühaberi, fotoğraf veya kimlik bilgilerine ilişkin başkaca bir belge talep edilemez.
4. İş yeri açma ve çalışma ruhsatı alma başvurusunda bulunanların vergi mükellefiyet kaydı
bilgileri başvuru formunda beyan etmiş oldukları vergi numaraları ve bağlı bulundukları vergi
dairesi adı esas alınarak e-vergi levhası sorgulamasıyla teyit edilir. İş yeri açma ve çalışma
ruhsatı alma başvuruları sırasında başvuru sahiplerinden vergi levhası sureti veya vergi
mükellefiyetine ilişkin başkaca bir belge talep edilemez.
5. İş yeri açma ve çalışma ruhsatı alma başvurusunda bulunan ticaret siciline kayıtlı gerçek ve
tüzel kişilerin ticaret sicil kayıtları hususunda başvuru formunda beyan etmiş oldukları ticaret
sicil numaraları ve kayıtlı oldukları ticaret sicili müdürlüğünün adı esas alınır. İş yeri açma ve
çalışma ruhsatı alma başvuruları sırasında başvuru sahiplerinden ticaret odası kayıt belgesi
veya ticaret sicil gazetesi talep edilemez. Başvuru sahibinin ticaret sicil gazetesi bilgileri
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Müdürlüğünün kurumsal internet sayfası üzerinden yapılacak
ticaret sicil gazetesi sorgulaması ile teyit edilir. Ancak, başvuru sahibinin ticaret sicil kayıtları
1/10/2003 tarihinden önce ticaret sicil gazetesinde yayımlanmış ise başvuru sahibinden
ticaret sicil gazetesi talep edilir.
6. Başvuru sahibinin mülk sahibi olması ve tapu kayıtlarına idare tarafından erişilmesinin
mümkün olduğu durumlarda, başvuru sahiplerinden tapu sureti alınmaz; yalnızca beyan ile
tapu kayıtlarına ulaşılması için gerekli bilgiler alınır. Mülkiyet beyanının doğruluğu yetkili
idarelerce Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) üzerinden teyit edilir.
7. Başvuru sahiplerinden başvuru sırasında ruhsat harçlarının yatırıldığına dair makbuzlar
istenmez; beyan esas alınır. Harçların yatırıldığına dair beyanın doğruluğu yetkili idarece
kendi kayıtlarından teyit edilir.
8. Yetkili idare tarafından verilen ve daha önce verilmiş olan iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına
ilişkin bilgiler elektronik ortamda kayıt altına alınır ve gerektiğinde diğer kamu kurum ve
kuruluşlarıyla elektronik ortamda paylaşılmak üzere hazır hâle getirilir.
Başvuru sahiplerinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı başvuru işlemleri sırasında istenen yapı kullanma
ruhsat belgesi bilgilerine Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden erişim için gerekli bilgiler başvuru
sahiplerinden talep edilir. Yetkili idare, başvuru sahiplerine ait yapı kullanma ruhsat belgesi bilgilerine
Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden erişememesi durumunda yapı kullanma ruhsat belgesinin suretleri
veya kurumca onaylı suretlerini başvuru sahiplerinden talep edebilir.

Belirtilen Yönetmelik değişikliği ile ruhsatlandırma sırasında idarenin ulaşabileceği bilgiler için iş yeri
sahiplerinden belge istenmemesi öngörülmüştür. Yönetmeliğin, Bakanlar Kurulu kararıyla
yayımlanmış olması diğer kurumların (tapu, vergi dairesi ve ticaret sicili gibi) bu sürece adapte
olmasını gerektirmektedir. Henüz diğer kurumlarla bilgi paylaşımı tam anlamıyla hayata geçmemiş
olmakla birlikte iş yeri sahipleri önemli miktardaki kırtasiye yükünden kurtulacak ve ruhsat alma
süreci kolaylaşacaktır. Belediyelerin bunun için tek pencere sistemine geçmesi ve diğer kurumların
bilgilerini belediyenin paylaşımına açması çözüm alternatifi olarak önerilmektedir. Buna benzer bir
uygulama Ankara Ticaret Odası’nda şirket kurulumu için hayata geçirilmiştir. Şirket kurulumu artık
tek masada gerçekleştirilebilmektedir.
3.6

Belediyelerin Harç Gelirleri

İş yerleri için açma ve çalışma izni veren belediyeler, bu hizmetleri karşılığında iş yeri açma izin harcı
tahsil etmektedir. Belirtilen harç, 25/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 81.
maddesinde “iş yeri açma izin harcı” olarak düzenlenmiştir. Belediye sınırları dışında açılan ve il özel
idareleri tarafından ruhsatlandırılan iş yerleri için Kanun’da bir düzenleme bulunmadığı için bu harç
tahsil edilmemektedir. Dolayısıyla aynı nitelikte iki iş yerinden belediye sınırları içindeki harç
ödemekte, köy sınırları içindeki ise harç ödememektedir. Henüz büyükşehir belediyelerinin sınırları
il sınırları olarak genişletilmeden önce metropollere yakın belediye sınırları dışında sanayi
kümelenmelerinin gelişmesinde belediye sınırları dışında vergi ve harç yükümlülüğü olmamasının
etkisi vardır. Bu yerlerde sanayi ve ticaret, disiplinsiz bir şekilde geliştikçe metropoller çevresinde çok
sayıda kasaba belediyesi kurulmuştur. İş yeri açma ruhsat harcı, Belediye Gelirleri Kanunu’nun 84.
maddesinde 2005 yılında yapılan değişiklikle metrekare başına en az 0,10 TL ile en çok 1 TL arasında
belirlenmiştir. İş yerinin büyüklüğünün 5.000 m²’yi geçmesi halinde, sadece 5.000 m² için harç
alınabilecektir. Aynı kanunun 95. maddesi kapsamında, Bakanlar Kurulu kararıyla belediyeler
nüfuslarına, ekonomik ve sosyal gelişmişlik durumlarına göre 5 gruba ayrılacak ve gruplandırma üç
yılda bir gözden geçirilecektir. Harç tarifesi Bakanlar Kurulunca belediye grupları için belirlenecek alt
ve üst limitler içinde semtler arasındaki sosyal ve ekonomik farklar göz önünde tutularak belediye
meclisi kararı, İçişleri Bakanlığının görüşü, Maliye Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca
tespit edilecektir. Bakanlar Kurulu, Kanun’da yer alan harcın alt ve üst limitini on katına kadar
artırmaya yetkilidir. 2017 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanlığı sisteminin kabul
edilmesi ve sistemin 2018 yılında yürürlüğe girmesi ile bakanlar kurulu tarafından kullanılan bu
yetkinin artık Cumhurbaşkanı tarafından kullanılacağına dair düzenleme de yapılmıştır.
Bakanlar Kurulu, 10/2/2014 tarih ve 2014/5896 sayılı (18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmî
Gazetede yayımlanan) kararıyla, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda yer alan alt ve üst sınırlar
içinde, diğer maktu vergi ve harçlar yanında iş yeri açma ruhsat harcının tarifesini belediye grupları
itibarıyla tespit etmiştir. Bununla birlikte belirlenen tutarlar halen 2005 yılındaki alt ve üst tutarlar
seviyesindedir.
Belirtilen kararla belediyeler beş gruba ayrıldığı gibi, iş yerleri de büyüklüklerine göre beşe ayrılmıştır.
Buna göre her belediye meclisinin diğer maktu vergi ve harçların tarifesi gibi iş yeri açma izin harcını
belirleyerek Bakanlar Kurulunun onayına sunması gerekmektedir. Örneğin beşinci gruptaki bir
belediye, semtlerin ekonomik ve sosyal gelişmişliklerini dikkate alarak, 25 metrekareden küçük iş yeri
için 0,16 TL/m²’yi geçmemek üzere tarife belirleyecektir. Mevcut 1389 belediye meclisi kararının
Bakanlar Kurulunda görüşülerek karara bağlanmasının zorluğu dikkate alınarak, 26/2/2014 tarih ve
6527 sayılı Kanunla 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa geçici 7. madde eklenerek, 2013 yılında

belediye meclisi kararlarıyla belirlenen miktarların, Bakanlar Kurulunca yeni belirleme yapılıncaya
kadar uygulanması öngörülmüştür.
İş yeri açma izin harcı 2004 yılından beri değişmeden uygulanmaktadır. Oysa merkezi yönetim
vergileri ve vergi limitleri enflasyona göre her sene yeniden değerleme oranına göre artırılmaktadır.
Yeniden değerleme oranı 2018 yılında %23,73; 2019 yılında %22,58 olarak belirlenmiştir. Kısaca son
iki yılda bile iş yeri ruhsat harcı reel değerinin yarıdan fazlasını kaybetmiştir. Enflasyon nedeniyle iş
yeri açma ruhsat harcı geçen süre içinde o kadar sembolik hale gelmiştir ki belediyelerin tahsil
masraflarını karşılamaktan uzaktır. Ancak bazı belediyeler, iş yeri ruhsat harcı yanında, hizmet
inceleme ve kontrol ücreti, basılı evrak bedeli gibi isimler altında ilave ücretler tahsil etmektedir. Bu
şekilde hukuka uygunluğu tartışmalı uygulamalar yerine işyeri açma izin harcı da dahil olmak üzere
belediye gelirlerinin diğer kamu gelirleri gibi fiyat artışlarına endeksli hale getirilmesi gerekmektedir.
Seçilmiş bazı belediyelerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatları ve iş yeri açma izin harcı gelirleri
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 2: Verilen ruhsatlar ve iş yeri açma izin harç gelirleri

İstanbul BŞB
Ankara BŞB
Ümraniye
Çankaya
Yenimahalle
Keçiören
Mamak
Afyon
Sandıklı

Ruhsatlandırılan iş
yeri sayısı
543
131
5.116
3.683
1.440
1.120
606
317
101

Tahsil edilen iş yeri
izin harcı (TL)
932.335
450.641
5.057.115
1.210.304
898.276
146.333
125.914
94.020
13.480

İş yeri başına ortalama
harç (TL)
1.717
3.440
988
329
624
130
208
297
133

Kaynak: Belediyelerce düzenlenen faaliyet raporlarına dayanarak oluşturulmuştur.

Yukarıdaki tablodan anlaşılacağı üzere, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde iş yeri başına ortalama harç
diğer belediyelere göre yüksektir. Bunun nedeni büyükşehir belediyelerinin büyük sanayi tesisleri
olan 1. sınıf gayrisıhhi iş yerlerine ruhsat vermesidir. Çünkü harç, iş yerinin büyüklüğüne göre (azami
5.000 metrekareye kadar) alınmaktadır.
Ümraniye ve Yenimahalle’de diğer ilçelere göre ortalama harç miktarının yüksek olması bu ilçelerde
ruhsatlandırılan gayrisıhhi iş yeri (ikinci ve üçüncü sınıf) oranının yüksek olmasındandır.
Afyonkarahisar ve Sandıklı gibi büyükşehir olmayan yerlerde ya da ekonomik ve sosyal gelişmişlik
seviyesi daha düşük olan Mamak ve Keçiören gibi yerlerde ortalama iş yeri açma izin harcı tutarı
diğerlerine göre düşüktür. Çünkü bu belediyelerin metrekare başına (0,10 -1,00 TL limiti içinde) tahsil
edebilecekleri harç bedeli gelişmiş yerlere göre daha düşüktür.
Bazı belediyelerin iş yeri açma izin harcının vergi gelirleri ve toplam gelirler içindeki payı, aşağıda yer
alan Tablo 3’te gösterilmiştir.

Tablo 3: İş yeri açma izin harcının vergi gelirleri ve toplam gelirler içindeki payı (2018 yılı)
İşyeri açma
izin harcı
geliri (TL)

Toplam vergi
gelirleri
(TL)

Toplam
belediye geliri
(TL)

İşyeri açma izin İşyeri açma izin
harçları/vergi
haçları/toplam
gelirleri oranı
gelir oranı (%)
(%)
İstanbul BŞB
932.335 132.239.794 19.673.564.303
0,71
0,005
Ankara BŞB
450.641 117.085.039
5.530.691.888
0,38
0,008
Ümraniye
5.057.115 176.066.288
406.466.721
2,87
1,244
Çankaya
1.210.304 420.280.747
2.015.275.217
0,29
0,060
Yenimahalle
898.276 250.326.294
485.535.755
0,36
0,185
Keçiören
146.333 121.300.008
388.735.153
0,12
0,038
Mamak
125.914
99.988.653
328.152.183
0,13
0,038
Afyon
94.020
31.719.331
259.882.336
0,30
0,036
Sandıklı
13.480
4.940.162
61.679.027
0,27
0,022
Kaynak: Belediyelerce düzenlenen faaliyet raporlarına dayanarak oluşturulmuştur.
Yukarıdaki tablodan anlaşılacağı üzere iş yeri açma izin harcı gelirinin gerek vergi gelirleri içinde
gerekse toplam belediye gelirleri içindeki payı oldukça düşüktür. Büyükşehir belediyelerinde bu
oranın çok düşük olması bu belediyelerin sınırlı sayıda iş yerine ruhsat vermesinden
kaynaklanmaktadır. Büyükşehirlerde iş yeri ruhsatları, istisnalar hariç, ilçe belediyeleri tarafından
verildiğinden bu belediyelerde ruhsat gelirleri nispeten daha yüksektir. İş yeri açma izin harcının
toplam vergi gelirlerine oranı, Ümraniye Belediyesi hariç, %1’in altındadır. İş yeri açma izin harcının
toplam belediye gelirleri içindeki payı sadece Ümraniye Belediyesi’nde %1’in üzerinde, iki
büyükşehirde yüzde birin altında, Yenimahalle Belediyesi’nde binde ikiye yakın, diğer belediyelerde
binde birin bile çok altındadır.
3.7

Belediyelerde İş Yeri Ruhsat İşlemlerinin Yürütülmesi

İş yerlerine ruhsat verilmesi belediyenin bir kamu otoritesi olarak yürüttüğü hizmettir. Dolayısıyla
temizlik, atık toplama, park bakımı gibi hizmetlerden farklı yönleri bulunmaktadır. Çünkü bir faaliyetin
belediyenin denetiminde yürütülmesinin hem iş yerleri bakımından hem de bu iş yerlerinden mal ve
hizmet satın alanlar bakımından önemli sonuçları vardır. İş yerleri, güvenlik ve sağlık başta olmak
üzere mevzuatın öngördüğü kurallara uymak zorundadır. Müşterilerin ise iş yerlerinin gerekli
kurallara uygun davranıp davranmadıklarının belediye tarafından denetlendiğinden emin olmaları
gerekir. Belediyeler bakımından iş yerlerine ruhsat verilmesi işin bir boyutudur. Diğer boyutu ise
denetimdir.
İş yeri ruhsat işlemleri bazı belediyelerde zabıta birimi, bazılarında ise ruhsat ve denetim birimi, bazı
büyükşehir belediyelerinde çevre koruma ve kontrol daire başkanlığı bünyesinde yürütülmektedir.
Örneğin Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde iş yeri ruhsat işlemleri ve denetimi Zabıta Daire
Başkanlığınca ; Çankaya Belediyesi’nde ise Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce yürütülmektedir. Ancak
her durumda zabıta birimleri iş yerlerinin denetimini yapmaktadır.
Ümraniye Belediyesi’nin 2018 Faaliyet Raporu’na göre, 2018 yılında toplamda 5116 iş yeri açma
ruhsatı (2.540 sıhhi, 2.375 gayrisıhhi ve 201 umuma açık iş yerleri) verilmişken toplam 12.807 adet iş

yeri denetimi yapılmıştır (7.768 sıhhi, 4.671 gayrı sıhhi, 368 adet umuma açık iş yeri). Aynı belediyenin
zabıta müdürlüğü tarafından da 6.182 sıhhi, 1.856 gayrisıhhi, 527 umuma açık olmak üzere 8.565 iş
yeri denetimi yapılmıştır. Dolayısıyla aynı belediye bünyesinde iki farklı denetim yapıldığı
anlaşılmaktadır.
İş yeri ruhsat işlemlerinin zabıta birimi içinde yürütüldüğü belediyelerde bu hizmetin maliyet
etkinliğini hesaplamak mümkün değildir. 2018 faaliyet raporlarına göre ruhsat ve denetim
müdürlüklerinde Çankaya Belediyesi’nde 31, Yenimahalle Belediyesi’nde 22 personel çalışmaktadır.
Bu belediyelerde ruhsat ve denetim müdürlüklerinin yıllık giderleri ile yıllık iş yeri açma izin harçlarını
karşılaştırmak ya da personel başına tahsil edilen harç miktarı maliyet etkinliği konusunda fikir
verebilir. 2018 yılında Çankaya Belediyesi personel başına 38.895 TL; Yenimahalle Belediyesi ise
40.838 TL iş yeri açma ruhsat harcı tahsil etmiştir.
Ancak bu işlemlerin zabıta birimi tarafından yürütüldüğü yerlerde, zabıta birimi iş yeri açma ve
çalışma ruhsatları yanında çok değişik hizmetleri de yürüttüğünden maliyet etkinliği konusunda fikir
vermek mümkün değildir.
3.8

Değerlendirmeler

3.8.1

İstisnaların Değerlendirilmesi

Zaman içerisinde 3572 sayılı İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun’a iş yerlerine yerel
yönetimler tarafından ruhsat verilmesine ilişkin düzenlemeler gibi çok sayıda istisna getirilmiştir.
1- 3572 sayılı İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun’a yapılan ilavelerle hukuk
büroları, serbest mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik büroları, noterlikler, mühendislik
ve mimarlık ofisleri ile doktor muayenehaneleri gibi meslek grupları ya istisna kapsamına
alınmış ya da başka kamu kurumlarının denetim yetkisi kapsamına alınmıştır. 3572 sayılı
Kanun ile istisna getirilen bu iş yerlerine yerel yönetimler tarafından ruhsat verilmediği gibi
bunlardan harç da tahsil edilmemektedir.
2- Ayrıca 6197 sayılı Eczaneler ve Eczacılar Kanunu’nda 2012 yılında yapılan kanun değişikliği ile
eczanelere istisna getirilmiştir.
3- 2010 yılında çıkarılan 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile
gıda ve gıda maddeleri ile teması olan iş yerlerine de istisna getirilmiştir.
4- 2000 yılında çıkarılan bir başka kanunla Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası’na
istisna getirilmiştir.
5- Maden Kanunu’nda 2019 yılında yapılan bir değişiklikle, büyükşehir olan yerlerde maden
tesislerine iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verme yetkisi Yatırım İzleme ve Koordinasyon
Başkanlıklarına verilmiştir.
6- 2011 yılında kamu veya özel sektör tarafından gerçekleştirilecek yatırımlara ilişkin yetkili
idarece üç ay içerisinde onaylanmayan projelere yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni ile iş yeri
açma ve çalışma ruhsatı verme yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilmiştir.
7- Başka kanunlarla getirilen daha çok sayıda istisna mevcuttur.

Böylece çok sayıda iş yeri yerel yönetimlerin denetimi kapsamından çıkartılmıştır ve bu durumun aynı
zamanda kanun önünde eşitlik ilkesini de zedeleyebileceği de göz önüne alınmalıdır. Benzer bir iş yeri
yangına karşı tedbirleri ya da diğer tedbirleri almakla yükümlü iken ve bu tedbirler iş yeri izni
verilirken belediyenin denetimine tabi iken istisna edilen iş yerlerinin böyle bir yükümlülüğü yoktur.
Bu iş yerlerinin diğerleri gibi iş yeri açma izin harcı ödememeleri de mali yönden eşitliği bozmaktadır.
Anlaşılacağı üzere 1989 yılında çıkarılan ve iş yeri açma ruhsatlarında genel olarak yerel yönetimleri
yetkilendiren 3572 sayılı İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun’a getirilen istisnalar o kadar
çoğalmıştır ki, yerel yönetimlerin izniyle iş yeri açılması sanki istisnai hale gelmiştir. Bu durum yerel
yönetimleri idari ve mali açıdan zayıflatmaktadır. Ayrıca istisnai haller dışında bu yetkilerin merkezi
idare kurumlarına veya başka kuruluşlara verilmesi, ekonomik kalkınma için teşvik edici araçlardan
ve kentler arası rekabette aktif rol almaktan belediyeleri yoksun kılmaktadır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı belediyeler üzerinde idari denetim yetkisine sahiptir. Bakanlığa bizzat iş
yeri ruhsatı verme yetkisi verilmesinin, aynı şekilde merkezi idareye bağlı yatırım izleme ve
koordinasyon başkanlıklarına maden ruhsatı verme yetkisi verilmesinin, Anayasa’nın 127’nci
maddesinde yer alan “yerinden yönetim ilkesi”ni zayıflatabileceği değerlendirilmektedir.
3.8.2

İş Yeri Açmak İçin Gerekli Olan Şartların Değerlendirilmesi

Kanunda bazı iş yerleri hariç sıhhi iş yerlerine, beyana dayalı olarak aynı gün ruhsat verileceği
öngörülmüştür. Ancak iş yeri sahiplerinin Yönetmelik’te öngörülen iş sağlığı, iş güvenliği, kara yolu
güvenliği, yangına karşı tedbirler ve atık yönetimi gibi koşulları karmaşık mevzuat içinde öğrenmesi
ve uygulaması kolay değildir. Bütün bu şartlar değişik kanun ve yönetmeliklerde düzenlenmiştir.
Kanun, iş yerlerinin açılmasını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Ancak oldukça detaylı hazırlanan
Yönetmelik soyut birçok şart öngörmüştür (madde 5). Örneğin “iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak
mevzuatta öngörülen tedbirlerin alınmış olması” koşulu zaten İş Kanunu’nda düzenlenen bir
husustur. Daha ruhsat aşamasında bu şartların aranması hem iş yeri sahiplerini hem de yerel yönetimi
sıkıntıya sokacak mahiyettedir. Bu hükümler, iş yeri açma ve çalışma iznini düzenleyen yerel yönetim
görevlilerini bu konulardaki sorumluluğa ortak etmektedir. İzin verirken mevzuatın tüm gereklerinin
bu görevliler tarafından bilinmesini ve uygulanmasını gerektirir. Bu ise birçok durumda düzenlemeyi
uygulanabilir bir düzenleme olmaktan çıkarmaktadır.
Benzer şekilde, “kara yolu kenarındaki iş yerleri için kara yolu güvenliğinin sağlanması” ya da “yangına
karşı gerekli tedbirlerin alınmış olması” gibi hükümler iş yeri sahiplerinin ve belediye görevlilerinin
işini zorlaştırmaktadır. Aynı şartların bir kısmı Yönetmelik Eki 1’de “İş Yerlerinde Aranacak Asgari
Ortak Şartlar” başlığında yine sayılmıştır.
Yönetmelik’te iş yerleri tasnife tabi tutulmuş ve her iş yeri grubu için ayrı şartlar öngörülmüştür.
Yönetmelik kapsamında olmasına rağmen adı ve nitelikleri belirtilmeyen sıhhi bir iş yerinin açılması
halinde, benzer iş yerleri için öngörülen kurallara göre işlem yapılacaktır (madde 9). Ancak
uygulayıcılar yeni sektörlere ait iş yerlerine ruhsat vermede çekingen davranmakta ve bu iş yerlerinin
Yönetmelik’e ilave edilmesini istemektedir.
Kanun iş yerlerine genel olarak başvuru formunun doldurulması ve beyan üzerine ruhsat verilmesini
öngörmekte iken Yönetmelik, Kanun’da öngörülen ve üç başlıkta sayılan temel kriterleri aşacak
şekilde detaylı ve zorlaştırıcıdır.. Yönetmeliğin bu şekilde detaylı olması ulusal çapta bir

standardizasyon sağlamakta ancak belediyelere herhangi bir inisiyatif tanımadığı için sunulan
hizmetin niteliği gereği yerinden yönetim ilkesine uygun düşmemektedir. . İşyeri açma ve çalışma
izinlerine ilişkin kuralların bu ölçüde merkezden belirlenmesi sonucu belediyeler yerel ekonomiyi
geliştirici politika ve uygulamalar yapma imkanı bulamamaktadır.
3.8.3

Belediyelerin Yetkisi Hususunda Değerlendirmeler

Yönetmelik’e göre içkili yer bölgeleri tespit edilirken valilik veya kaymakamlığın görüşünün alınması
gerekmekte, ayrıca umuma açık istirahat ve eğlence yeri ruhsatı düzenlenebilmesi için ilgili kolluk
kuvvetinin görüşünün alınması gerekmektedir. Dolayısıyla içkili yer bölgeleri için valilik veya
kaymakamlığın, içkili iş yeri için kolluk kuvvetinin görüşü alınmaktadır. Oysa kolluk kuvveti vali ya da
kaymakama bağlıdır. Bu sebeple, aynı çerçevede aynı makamdan mükerrer görüş alınması söz
konusudur.
Yetkili kolluk kuvvetinden görüş alınacak iş yerlerinin kapsamı o kadar geniştir ki, ruhsatlandırılacak
yerlerin çoğu bu kapsama girmektedir. Yetkili kolluk kuvvetinin görüşünün alınması 2559 sayılı Polis
Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 7. maddesinde de aynı şekilde düzenlenmiştir. Umuma açık istirahat
ve eğlence yerlerine valilik ve kaymakamlıklarca ruhsat verilirken 2004 yılında yapılan değişiklikle bu
yetki yerel yönetimlere verilmiştir. O tarihte ruhsat verme yetkisi her ne kadar yerel yönetimlere
devredilmişse de kontrol yetkisi kolluk makamlarında bırakılmıştır.
Ancak yerel yönetimin bu yetkisini kullanırken merkezi yönetime bağlı kolluk kuvvetinden görüş
alması, Anayasa’nın 127. maddesinin “yerinden yönetim” hükmüyle ve Avrupa Yerel Yönetimler
Özerklik Şartı’nın “yerel yönetim özerkliği” ilkeleriyle uyumlu gözükmemektedir.
Umuma açık istirahat ve eğlence iş yerlerine ilişkin hususların 3572 sayılı Kanun yerine 2559 sayılı
Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nda düzenlenmesi, bu iş yerlerine yönelik güvenlik odaklı bir bakışı
yansıtmaktadır. Bu iş yerleri aynı zamanda kolluk kuvveti tarafından da denetlenmektedir.
Geçmişten gelen bir alışkanlıkla kentlerimizde içkili yer bölgesi tespit edilmesi öngörülmektedir. Oysa
mevzuatımız nerelerde içkili yer veya umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılamayacağını
belirlemiştir. Ayrıca, kentin bazı alanlarının, “içkili yer bölgesi” olarak belirlenmesi ve bu bölgeler
belirlendikten sonra ayrıca kolluk görüşü alınması hem idare bakımından hem de iş yeri sahipleri
bakımından oldukça külfetlidir. Üstelik bu iş yerlerinin tamamını eğlence yeri olarak ele almak fazlaca
kısıtlama yapmak demektir. Aksi takdirde kahvehane ile meyhane açmak aynı prosedürlere,
kısıtlamalara ve yaptırımlara tabi olmaktadır.
3.8.4

İş Yeri Açma İzin Harcı Hususunda Değerlendirmeler

İş yeri açma izin harcı, iş yerinin açılması sırasında bir defaya mahsus olmak üzere tahsil edilmektedir.
Tahsil edilen harç, belediyenin bu hizmet için çalıştırdığı personelin ücretini bile karşılamamaktadır.
Üstelik iş yerleri çalıştığı sürece belediyenin denetimine tabidir. Örneğin, Çankaya Belediyesi’nin
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde 31 personel çalışmaktadır. Belediyenin 2018 yılı harç geliri
1.205.739 TL. iken aynı yıl sadece personel gideri 3.555.872 TL’dir. Belediyenin 2018 yılına ait
683.700.827 TL toplam bütçe geliri içinde iş yeri açma ruhsat harcının oranı %0,17 civarındadır. Harç
bir hizmet karşılığı alındığından en azından belediyenin bu hizmet için yaptığı masrafları karşılaması

gerekir. Personel giderlerini karşılaması için Çankaya Belediyesi’nin harç gelirlerinin en az üç kat
artması gerekmektedir.
Belediyelerin iş yeri açma izin harcı gelirlerinin (2014-2018 yılları) vergi gelirleri ve toplam gelirleri
içindeki payı aşağıdaki grafikte gösterilmektedir.
Grafik 1: İş yeri Açma İzin Harcının Toplam Belediye Gelirleri ve Toplam Belediye Vergi Gelirleri
İçindeki Payının Gelişimi (2014-2018, On binde)
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Belediyelerin harç gelirleri içinde yer alan “İş yeri Açma İzni Harcı” tahsilatının toplam belediye harç
gelirleri içindeki payı 2014 yılında on binde 68 seviyesindeyken bu oran 2018 yılında on binde 54,9’a
düşmüştür. Bu oran aynı dönemde toplam belediye gelirleri içinde on binde 10,2’den on binde 7,1’e
gerilemiştir. Kanundaki harç miktarı değişmediğinden bu oran her sene düşmekte ve maliyet etkin
bir gelir kalemi olmaktan uzaklaşmaktadır. 2018 yılı itibarıyla belediyelerin iş yeri açma izin harcı
toplamı 79,4 milyon TL ile 2016 yılı seviyesinin de altına düşmüştür.
İş yeri açma ruhsat harcı konusunda esas sıkıntı harcın miktarının alt ve üst sınırlarının Kanun ile
belirlenmesi, ancak belediye bazında harcın miktarını belirlemenin fiilen mümkün olmamasıdır.
Bunun için sosyal ve ekonomik gelişmişlik bakımından belediyelerin her üç yılda bir gruplandırılması,
belediye meclislerinin kendi şehirlerinin gelişmişlik durumuna göre semtler itibariyle harcı
belirlemesi, ilgili bakanlıkların uygun görüş vermesi ve Cumhurbaşkanı’nın onaylaması
gerekmektedir. Bir harcın bu kadar uzun süreçle ve çok sayıda otoritenin kararıyla belirlenmesi fiilen
mümkün olmadığından, 2464 sayılı Kanunda yer alan maktu vergi ve harç tarifeleri ile ilgili olarak,
10/2/2014 tarihli ve 2014/5896 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2013 yılında belediye meclisleri
tarafından belirlenen miktarlar, Cumhurbaşkanı kararına kadar uygulanacaktır. Dolayısıyla maktu
tutarlar olarak seviye 2005 yılında belirlendiği için bu tutarlar içinde kalmak üzere değiştirilen tutarlar
2005 yılında değiştirilen seviye içinde kalmıştır.
Belediye harçlarının belirlenmesi ve güncellenmesi konusunda Anayasa’nın 72. Maddesi “Vergi,
resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır. Vergi, resim,

harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin
hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi
Cumhurbaşkanına verilebilir” uygulanmaktadır. Geçmişte Anayasa Mahkemesi bu hükmü tavizsiz
şekilde uygulamış ve esnekliğe izin vermemiştir. Ancak, mahkeme bu tavrını 10.04.2013 tarih ve
2013/55 sayılı kararı ile değiştirmiş, kanunun koyduğu sınırlar içinde yerel nitelikli belediye vergi ve
harç tarifelerinin belediye meclisleri tarafından belirlenmesinin demokratik devlet ilkesine uygun
olduğunu belirtmiştir.
Belediyelerin, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı karşılığında alacakları harcın belirlenmesi süreci oldukça
karmaşık olduğu gibi Kanun’la getirilen sınırlar günün ekonomik şartlarına da uygun değildir.
Belediyelerin tahsil ettiği iş yeri izin harçlarının belediye gelirleri içindeki payı Grafik 1’de görüleceği
üzere binde birin altındadır. Bu durum vergi ekonomisine uygun değildir.
Mevcut düzenleme iş yerlerinin niteliğini, sıhhi olup olmadığını, sürekli denetim gerekip
gerekmediğini dikkate almamaktadır. Ayrıca bu harç, iş yeri açılırken bir defa alınmaktadır. Halk
sağlığı ve kamu güvenliği bakımından önem arz etmeyen iş yerlerinden bir defa harç alınması yerinde
olabilir. Ancak sürekli belediyenin denetiminde olması gereken iş yerlerinden yıllık harç alınabilir.
Beldenin ve semtlerin ekonomik ve sosyal gelişmişliklerini dikkate alacak şekilde harcın
belirlenmesinde belediye meclislerine yetki verilmelidir. Kanunla getirilen alt ve üst limitlerin her yıl
diğer kamu gelirlerinde olduğu gibi enflasyon oranında güncellenmesine imkân tanınmalıdır.
Ruhsatsız açılan sıhhi iş yerlerinin kapatılması yönünde düzenleme yapılmadığı takdirde iş yeri açma
izin harcı bir buçuk ya da iki kat alınabilir. Aksi takdirde birçok iş yeri ruhsatsız açılmaya devam
edecektir.
3.8.5

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunla İlgili Değerlendirmeler

6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un amaçları arasında perakende
işletmelerin açılış ve faaliyete geçiş işlemlerinin kolaylaştırılması da bulunmaktadır.
Bu kanuna göre iş yeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusu doğrudan veya PERBİS (perakende bilgi
sistemi) üzerinden yetkili idareye yapılacak ve iş yeri açma ve çalışma izni PERBİS üzerinden
verilecektir. Doğrudan yapılan başvurular, yetkili idare tarafından PERBİS’e işlenecektir.
Yetkili idare (belediye veya il özel idaresi) tarafından yapılan ön değerlendirme sonucu uygun bulunan
başvurular üç iş günü içinde, perakende işletmenin açılış ve faaliyete geçişinde gerekli kayıt ve benzeri
işlemleri yapmakla görevli ve yetkili kurum ve kuruluşlara PERBİS üzerinden iletilecektir. Bu iletimle
birlikte, ilgili kurum ve kuruluşlara da gerekli başvuru yapılmış sayılacaktır. İlgili kurum ve kuruluşlar
tarafından, mevzuatı çerçevesinde gerekli değerlendirmeler yapılacak ve yönetmelikle belirlenen
esaslara uygun olarak perakende işletmenin açılış ve faaliyete geçişi için gerekli olan bilgi ve belgeler
PERBİS’e işlenerek yetkili idareye iletilecektir.
Bunun üzerine mevzuatta öngörülen şartları taşıyan perakende işletmelere, yetkili idare tarafından
PERBİS üzerinden iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenecektir. Ruhsat değişikliğine ilişkin işlemler
de PERBİS üzerinden gerçekleştirilecektir. Ancak aradan geçen süre içinde henüz PERBİS sistemi
kurulamamıştır.

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
tarafından 6/8/2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 6585 sayılı Perakende Ticaretin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bu Yönetmelik’te iş yerlerinin çalışma saatleri ile ilgili dikkat çeken
düzenlemeler yapılmıştır.
İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’in 33’üncü maddesine göre, umuma açık
istirahat ve eğlence yerlerinin açılış ve kapanış saatleri belediye sınırları içinde belediye encümeni,
belediye sınırları dışında il encümeni tarafından tespit edilir. Yönetmelikte diğer iş yerleri için bir
düzenleme yapılmamıştır.
Ancak 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 13’üncü maddesine göre,
mesleğe, mevsime ve turizme özgü şartlar ve benzeri hususlar gözetilerek perakende işletmelerin bir
kısmının veya tamamının çalışma saatleri, meslek kuruluşlarının müşterek teklifi üzerine yetkili
idarenin görüşü alınmak suretiyle vali tarafından belirlenebilir. Bölge ve ülke düzeyinde belirlemeye
ise Bakanlık yetkilidir.
Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik’in 13’üncü ve 15’inci
maddelerinde de çalışma saatleri düzenlenmiştir. Buna göre çalışma gün ve saatlerinin
belirlenmesinde ilçe ve il düzeyinde vali, ülke düzeyinde Bakanlık yetkilidir. Yönetmelik’te vali veya
Bakanlığa çalışma günlerini de belirleme yetkisi verilmesi birincil mevzuatta yani dayanak kanunda
olmayan bir yetkinin ikincil mevzuatla verilmesi anlamına geleceğinden hukuki güvenlik ve belirlilik
ilkelerine aykırılık teşkil edebilecektir.
Kanunun 13’üncü maddesine göre belirlenen çalışma saatlerine aykırı hareket edenlere bin Türk
lirası idari para cezası verilecektir. Bu suçun bir takvim yılı içinde her bir tekrarı için iki katı idari para
cezası uygulanacaktır. Suçun büyük mağaza, zincir mağaza, bayi işletme ve özel yetkili işletme
tarafından işlenmesi hâlinde yirmi katı, alışveriş merkezi tarafından işlenmesi hâlinde ise elli
katı uygulanır (madde 18). Kanun’da 2016 yılında belirlenen bu cezalar her sene yeniden değerleme
oranında da artırılacaktır. 2020 yılında bu ceza 1.899 TL olarak uygulanacaktır. Fiilin tekrarı halinde
ceza sürekli katlanacaktır.
Yetkili idareler belirtilen idari para cezasını doğrudan veya Bakanlık’ın talebi üzerine (belediye veya il
özel idaresi) uygulamaya yetkilidir. Bu Kanun’a göre verilen idari para cezaları, tebliğ tarihinden
itibaren bir ay içinde ödenecektir (madde 18).
PERBİS’in faaliyete geçmesi halinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarıyla ilgili işlemler hızlanacaktır.
Çünkü iş yeri sahipleri her kuruma ayrı ayrı başvuru yapmayacaktır. Elektronik ortam üzerinden
belediye ya da il özel idaresine yapılan başvuru üzerine diğer kurumlar gerekli evrakları elektronik
ortamda göndereceklerdir. Böylece iş yeri açmanın bürokratik ve mali külfeti azalacaktır.
6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun iş yerlerinin (perakende) açılışı ve
çalışmasıyla ilgili düzenlemeler getirmektedir. Ancak bu Kanun’la, iş yerlerinin açılışını düzenleyen
3572 sayılı İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun arasında bir ilişki kurulmamıştır. 3572
sayılı Kanun’da herhangi bir yaptırım öngörülmez iken perakende ticaret yapan iş yerleri hakkında
çok ağır yaptırımlar getirilmiştir. Kanun’da kabahat kapsamındaki fiiller için çok yüksek para cezaları
öngörülmüştür. Çalışma saatlerinin ihlal edilmesi halinde verilecek para cezaları buna örnektir.

3.8.6

Yerel Ekonomik Kalkınmanın Desteklenmesine İlişkin Değerlendirme

Ruhsatlandırma prosedürleri, şehirde yeni yatırımı ve girişimciliği teşvik etmek için bir araç olarak
kullanılabilir. Ancak Tablo 1’den anlaşıldığı üzere bir işletme açmak için genellikle birden fazla
kurumdan izin alınması gerekmektedir. Yerel seviyede ruhsatlandırma işleminin merkezi düzeyde
işleme tabi tutulması gereken enerji, petrol ve madencilik sektörleri dışında kalan çalışır durumdaki
iş yerleri için yeterli bulunması önerilmektedir.
Yatırım ortamını geliştirmek için ülke genelinde çalışmalar yürütülmektedir. Bu faaliyetler için yatırım
yeri, çevre ve imar izinleri üzerinde çalışmak üzere bir teknik komite kurulması gerekmektedir. Ancak
iş yeri ruhsatlarının düzenlenmesine ilişkin prosedürlerin kolaylaştırılmasına ve farklı kurumlar
tarafından verilen izinlerin ve ruhsatların birleştirilmesine yönelik bir somut çalışma yoktur.
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, bir çay ocağı veya gıda maddeleri
satan bir market ya da restoranın Tarım ve Orman Bakanlığından bir işletme tescil belgesi almasını
ve Bakanlık’tan aldığı bu belgenin yanı sıra bağlı bulunduğu belediyeden de bir iş yeri açma ve çalışma
ruhsatı almasını öngörmektedir. Ayrıca iş yerinin büyüklüğüne göre çevresel veya teknik gerekliliklere
bağlı olarak bazı ek izinlerin de alınması gerekebilir. Bu ruhsatların her biri mali bir yük getirmekte ve
iş yerinin açılmasını gecikmeye neden olmaktadır. Bu ruhsatların talep edilmesinin makul olup
olmadığı kontrol edilmeli ve gereksiz olanlar ya kaldırılmalı ya da birleştirilmelidir. Belediyeler
tarafından verilen bazı ruhsatlar gereksiz olabilir. Örneğin avukatlık ve mimarlık/mühendislik
bürolarının belediyelerden iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alması gerekmemektedir.
5393 sayılı Belediyeler Kanunu’nun 14’üncü maddesi, belediyelere “ekonominin ve ticaretin
geliştirilmesi” görevini vermektedir, ancak bu görevi yerine getirmeleri için belediyelere herhangi bir
araç sağlamamıştır. Kanun’da ekonominin ve ticaretin nasıl geliştirileceğine dair bir açıklama mevcut
değildir. Ayrıca Türkiye’de önceden inşa edilmiş binalarla ilgili imar sorunları da yaygındır. İmar
yasasında bu yerlerde bulunan işletmelere ruhsat verilmesine ilişkin belediyelere bir esneklik
tanınmamaktadır. Belediyelere iş yeri açma izni harcı ile ilgili bir yetki de verilmemiştir. Bu harç, iş
yerlerinin metrekare cinsinden büyüklüğüne göre tahsil edilmektedir. Belediyelerin teşvik etmek
istedikleri sektörlere veya yeni girişimcilere yönelik bir yetkisi bulunmamaktadır. Bu sorunların
Yönetmelik’te sıkı bir şekilde düzenlenmesiyle ülkede bir standart yakalanmaktadır ancak bu durum
yerel inisiyatiflere zarar vermektedir.
Yerel ekonomik kalkınmayı desteklemeleri için belediyelere iş yerlerine ruhsat verme yetkisi
verilmelidir. Belediye meclisinin halk sağlığı ve güvenliğini etkilemeyen ve “sıhhi” olarak
sınıflandırılan iş yerlerini iş yeri açma harcı ve ilgili diğer harçlardan muaf tutabilmesi gerekmektedir.
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