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    Ekli "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik ve Bazı Yönetmeliklerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; 
Bakanlar Kurulu'nca 12/3/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

    Madde 1- 29/6/2009 tarihli ve 2009/15188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu 
Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

    "(5) İş başvurularında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı dışında adaylardan kimlik 
bilgilerine ilişkin olarak ayrıca bilgi veya belge istenmez. Ancak, kamu kurum ve kuruluşu tarafından 
adayın Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanının teyidi amacıyla adaydan nüfus cüzdanının 
aslını göstermesi talep edilebilir. İş başvurularında adlî sicil ve askerlik hususlarına ilişkin olarak 
adayların beyanları esas alınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili mevzuat gereği adaylardan talep 
ettikleri belgelerin suretleri, asıllarının adaylarca ibraz edilmesi kaydıyla tasdik edilerek işleme alınır." 

     

    Madde 2- 3/11/2004 tarihli ve 2004/8106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Özel 
Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının; (b) bendinin (1) numaralı alt 
bendinde yer alan "noter tasdikli" ibaresi "kurumca tasdikli" şeklinde, (c) bendinin (2) numaralı alt 
bendinde yer alan "Cumhuriyet başsavcılığından alınacak adli sicil kaydı" ibaresi "adlî sicil beyanı" 
şeklinde, (d), (e) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

    "d) Yurdun faaliyet göstereceği bina kurucuya ait ise malik olduğuna dair beyan. 

    e) Binanın kiralık olması hâlinde en az bir yıllık kiracı olunduğuna dair beyan. 

    f) Kurucu, bina üzerinde intifa hakkına sahip ise intifa hakkına sahip olduğuna dair beyan," 

     

    Madde 3- 26/5/2008 tarihli ve 2008/13763 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık. Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 6 
ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

    "b) Aile üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları beyanı," 

     

    Madde 4- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

    '"a) Ortaöğretim okul pansiyonlarının açık kontenjanlarıyla bünyesinde sınavsız ve/veya ortaöğretim 
yerleştirme puanı ve özel yetenek sınavıyla öğrenci alan birden fazla okul türü bulunan kurum 
pansiyonları için ayrı ayrı belirlenen açık kontenjanları, Mayıs ayı içinde tespit eder ve aynı ayın 
sonuna kadar Bakanlığın ilgili birimlerine bildirir." 



     

    Madde 5- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendi yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

     

    Madde 6- Aynı Yönetmeliğe ekli (Ek-1) sayılı Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren 
Beyannamede yer alan '"Aile nüfus kayıt örneği" ibareleri '"Aile üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik 
numaraları beyanı" şeklinde değiştirilmiştir. 

     

    Madde 7- Aynı Yönetmelikte yer alan "Eğitim Teknolojileri" ibareleri "Yenilik ve Eğitim Teknolojileri", 
"2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu" ibareleri "2828 sayılı Sosyal 
Hizmetler Kanunu" şeklinde değiştirilmiştir. 

     

    Madde 8- 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

    "(4) Binaların yangın algılama ve söndürme projeleri, tesisat projelerinden ayrı olarak hazırlanır. Bir 
kat alanı 2000 m"'den fazla olan katların tahliye projeleri, mimarî projelerden ayrı olarak hazırlanır. 
Tahliye projeleri diğer yapılarda mimarî projelerde gösterilir. Projeler; ruhsat vermeye yetkili merciler 
tarafından onaylanarak uygulanır. Yorumlanması gereken, açıklık gerektiren veya belirsiz olan 
konularda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görüşü alındıktan sonra işlem ve uygulama yapılır." 

     

    Madde 9- 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri 
Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

    "Birden fazla işyerinin bir arada bulunduğu iş hanı. çarşı ve benzeri işyerlerinde yangına karşı 
gerekli önlemlerin alındığını gösteren itfaiye raporu bu binaların yönetimi tarafından alınır ve yapıda 
değişiklik olmadığı sürece buralardaki işyerleri için ayrıca münferit itfaiye raporu aranmaz. Yangın 
tedbirlerini etkileyecek şekilde yapıda değişiklik yapılması durumunda yalnızca yapısında değişiklik 
yapılan işyerinin sahibinden münferit itfaiye raporu istenir." 

     

    Madde 10- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ilgili ise ticaret siciline" 
ibaresinden sonra gelmek üzere "veya esnaf siciline"' ibaresi eklenmiştir. 

     

    Madde 11- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra 
eklenmiş ve sonraki fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir. 

    "Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile gayrisıhhî müesseseler hariç olmak üzere, sıhhî 
işyerleri için adresin değişmemesi kaydıyla faaliyet konusunun değiştiği durumlarda ruhsat 
başvurusunda bulunulması halinde, dosyadaki bilgi ve belgeler esas alınarak yeni faaliyet konusu ile 
ilgili şartlar karşılanmak kaydıyla başvuru sahibi adına tekrar ruhsat düzenlenir." 

     



    Madde 12- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

    "4) Sorumlu müdürün adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve sorumlu müdür sözleşme 
tarihinin beyanı," 

     

    Madde 13- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

    "Birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerde, ruhsat başvurusu sırasında beyan edilen sorumlu müdür 
sözleşmesinin işyerinde bulundurulması zorunludur. Yetkili idareler tarafından yapılacak denetimlerde 
sorumlu müdür sözleşmesinin işyerinde bulunmaması veya bu sözleşmeyle ilgili hatalı beyanda 
bulunulduğunun tespit edilmesi hâlinde onbeş gün içinde bu eksikliğin giderilmesi istenir. Bu süre 
sonunda eksikliklerin giderilmemesi hâlinde bu işyerleri hakkında işyeri ruhsatının iptaline ilişkin 
hükümler uygulanır. Ruhsat başvurusunda bu sözleşmeyle ilgili gerçeğe aykırı beyanda bulundukları 
tespit edilen işyeri sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunulur." 

     

    Madde 14- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

    "Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde, ruhsat başvurusu sırasında mes'ul müdürün adı, 
soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve mes'ul müdür sözleşme tarihinin beyanı yeterlidir. 
Yetkili idareler tarafından yapılacak denetimlerde mes'ul müdür sözleşmesinin işyerinde bulunmaması 
veya bu sözleşmeyle ilgili hatalı beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi hâlinde onbeş gün içinde bu 
eksikliğin giderilmesi istenir. Bu süre sonunda eksikliklerin giderilmemesi hâlinde bu işyerleri hakkında 
işyeri ruhsatının iptaline ilişkin hükümler uygulanır. Ruhsat başvurusunda mes'ul müdür sözleşmesiyle 
ilgili gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilen işyeri sahipleri hakkında suç duyurusunda 
bulunulur." 

     

    Madde 15- Aynı Yönetmeliğin 36 nci maddesinin ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

    "Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde çalıştırılacak kişilerin adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti 
kimlik numarası, adlî sicil ve bulaşıcı hastalığı bulunmadığına dair beyanlarının yetkili idareye verilmesi 
şarttır. 

    Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde çalıştırılacak kişilerin, bulaşıcı hastalığı bulunmadığına 
dair resmî sağlık kurumundan alınacak sağlık raporu, bu kişiler işe başlamadan önce temin edilir ve bu 
kişiler çalıştığı sürece altı ayda bir yenilenerek işyerinde hazır bulundurulur. Bu raporlar ruhsat verme 
aşamasında yetkili idare tarafından istenmez; ancak, yapılacak denetimlerde bu raporların görevlilere 
gösterilmesi gerekir." 

    "Sahneye münhasır olarak sanatını icra edecek sanatçılar için yukarıdaki bilgi ve belgeler 
istenmez." 

     

    Madde 16- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

    "36 rıcı maddeye aykırılığın veya 2559 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen hususların tespiti 
hâlinde, yetkili idare tarafından 2559 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen usûle göre idari para 
cezası uygulanır."' 



     

    Madde 17- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

    "İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesi sırasında istenecek belgelere ilişkin usûl ve esaslar 

    Ek Madde 1- Sıhhî ve gayrisıhhî işyerleri 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. 

    Yetkili idare, kendi kayıtlarında bulunan ve değişmediği başvuru sahibince beyan edilen bilgi ve 
belgeleri başvuru sahiplerinden talep edemez. 

    İşyeri 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. 

    İşyeri 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. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alma başvuruları 
sırasında başvuru sahiplerinden vergi levhası sureti veya vergi mükellefiyetine ilişkin başkaca bir belge 
talep edilemez. 

    İşyeri 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. İşyeri 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 kayıtlan 1/10/2003 tarihinden önce ticaret sicil gazetesinde yayımlanmış 
ise başvuru sahibinden ticaret sicil gazetesi talep edilir. 

    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 ahmr. Mülkiyet beyanının doğruluğu yetkili idarelerce Tapu ve Kadastro 
Bilgi Sistemi (TAKBÎS) üzerinden teyit edilir. 

    Başvuru sahiplerinden başvuru sırasında ruhsat harçlarının yatırıldığına dair makbuzlar istenmez: 
beyan esas alınır. Harçların yatırıldığına dair beyanın doğruluğu yetkili idarece kendi kayıtlarından teyit 
edilir. 

    Yetkili idare tarafından verilen ve daha önce verilmiş olan işyeri 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 işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvuru işlemleri sırasında istenen yapı 
kullanma izin belgesi bilgilerine Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden erişim için gerekli bilgiler başvuru 
sahiplerinden talep edilir. Yetkili idare, başvuru sahiplerine ait yapı kullanma izin belgesi bilgilerine 
Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden erişememesi durumunda yapı kullanma izin belgesinin suretleri 
veya kurumca onaylı suretlerini başvuru sahiplerinden talep edebilir." 

     



    Madde 18- Aynı Yönetmeliğin eki Örnek 1, Örnek 2 ve Örnek 4 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

     

    Madde 19- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

     

    Madde 20- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

     

 


