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16 Nisan 2021 tarihli ve 3835 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 17 Nisan 2021 tarihli ve 31457
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik ile İşyeri Açma ve Çalışma
Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılmış olup Yönetmeliğin tam metni ekte yer almaktadır.
Öte yandan söz konusu Yönetmelikte;
1- İşyerlerinde Aranacak Genel Şartlar maddesinde: Karayolu kenarında açılacak işyerleri için
karayolu trafik güvenliğinin sağlanmış olması şartına, “Geçiş yolu izin belgesinin alınmış olması” şartı
eklenmiştir.
2- İşletmecinin Değişmesi ve İşyerinin Nakli maddesinde: İşyeri devirlerinde, devredilecek iş
yerinin fiziki durumu ile ruhsat dosyasındaki bilgi ve belgelerden yalnızca işletmecinin kusuru sebebiyle
oluşmuş mevzuata aykırılıkların giderilmesi zorunlu hale getirilmiş, böylelikle işletmecinin kusuru
bulunmayan hallerin, iş yerlerinin devrine engel teşkil etmesi önlenmiş, ayrıca aykırılıkların ve
noksanlıkların giderilmesi için bu bağlamda tanınan altı aylık sürede kaldırılmıştır.
3- Mesleki Eğitim ve Yeterlilik maddesinde: Ustalık belgesi, diploma ya da kurs bitirme
belgelerinin iş yeri açacak kişilerde veya buralarda çalışacak kişilerin tamamında aranması yerine iş
yerindeki her bir meslek dalında çalıştırdıkları en az birer çalışanda bulunmasının yeterli olduğu
düzenlenmiştir.
4- Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin Açılması maddesinde: Gazino, pavyon,
meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler kapsamında açıkta alkollü içki
satışı ve sunumu yapılan işyerleri ile nargilelik tütün mamulü sunumu yapılan işyerlerine, önce
kesinleşmemiş ruhsat verileceği, söz konusu işyerlerinin “Açık alkollü içki satış belgesi” ile “Nargilelik
tütün mamulü sunum belgesini” bir aylık süre içinde yetkili idareye ibraz ederek ruhsatlarını kesin
ruhsata dönüştereceği, süresi içinde bu belgeleri ibraz edemeyen işyerlerinin geçici ruhsatlarının iptal
edileceği düzenlenmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.
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