İŞYERİ RUHSATLANDIRMA VE DENETİM HİZMETİ
Kamu düzeninin sağlanması ve kaçak işyeri faaliyetinin önlenmesi için işyerlerinin kayıt altına alınması
çalışmaları Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından verilen işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile
sağlanmaktadır. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü; gerçek veya tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak
açacakları işyerlerini, 3572 sayılı kanun, bu kanuna bağlı yönetmelik, tebliğ ve yönergeler doğrultusunda
denetlemek ve ruhsatlandırmak ile mükelleftir.
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A2.H10. Stratejik Hedef: İşyeri ruhsatlandırma sürecini geliştirerek ruhsatlı işyeri oranını artırmak.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Çalışmaları
Yıllara Göre Verilen Ruhsat Sayısı (adet)
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Sıhhi İşyeri Ruhsatları: Çevre ve insan sağlığına risk oluşturma düzeyi düşük olan ve gayrisıhhî işyerleri
dışında kalan (bakkal, market, lokanta, kasap, giyim mağazası, her türlü satış, büro vb.) işyerleri bu
kapsama girmektedir. Hizmet standartları kapsamında işyerini, yönetmelikte belirtilen kriterlere uygun
hale getiren sıhhi işyerlerine 1 gün içerisinde çalışma ruhsatı düzenlenmektedir. 2019 yılında 2.611 adet
sıhhi ruhsat verilmiştir.
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Gayrisıhhî İşyeri Ruhsatları: Faaliyeti sırasında çevreye ve insanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve
sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğanın ve doğal kaynakların
kirlenmesine sebep olabilecek işyerleri bu kapsama girmektedir. Hizmet standartları kapsamında işyerini,
yönetmelikte belirtilen kriterlere uygun hale getiren gayrisıhhî işyerlerine 5 gün içerisinde çalışma
ruhsatı düzenlenmektedir. 2019 yılında 2268 adet gayrisıhhi işyeri ruhsatı verilmiştir.
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Gayrisıhhi İşyeri Ruhsatı (adet)
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Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Ruhsatları: Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi,
dinlenmesi ve konaklayabilecekleri (otel, içkili lokanta, bar, sinema, kahvehane, elektronik oyun yerleri,
lunaparklar vb.) işyerleri bu kapsama girmektedir. Hizmet standartları kapsamında işyerini, yönetmelikte
belirtilen kriterlere uygun hale getiren umuma açık işyerlerine 30 gün içerisinde çalışma ruhsatı
düzenlenmektedir. 2019 yılında 214 adet umuma açık işyeri ruhsatı verilmiştir.
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Ruhsatların İşyerine Teslimi: Hazır hale getirilen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları geciktirilmeden
görevli personelimiz tarafından çerçevelenerek esnafımıza iş yerinde elden teslim edilmektedir. 2019
yılında adrese teslim edilen ruhsat sayısı 5.044 adettir.
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereği gerçekleştirilen ruhsat ve denetim işleri karşılığında harç ve
ücret alınmaktadır. 2019 yılında bu faaliyetlerden 5.621.699,76 TL gelir elde edilmiştir.

İşyeri Denetimleri
İlçemiz sınırları içerisinde bulunan sıhhi, gayrisıhhî ve umuma açık, işyerlerinin denetimleri; saha
taraması, mükellef başvuruları, mevcut işyeri dosyalarının rutin denetimleri, çağrı ve çözüm
merkezimizden gelen şikâyetlere istinaden yapılmaktadır.
Sıhhi İşyeri Denetimleri: 2019 yılında 8.919 adet sıhhi işyeri denetimi yapılmıştır.
Gayrisıhhî İşyeri Denetimleri: 2019 yılında 6.257 adet gayrisıhhi işyeri denetimi yapılmıştır.
Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Denetimleri: 2019 yılında 1.357 adet umuma açık işyeri denetimi
gerçekleştirilmiştir.
2019 yılında 8.919 sıhhi, 6.257 gayrı sıhhi, 1.357 adet umuma açık denetim yapılmış olup, ayrıca yangın
yönetmeliği açısından 623 Sıhhı, 779 gayrı sıhhi işyerine 4.707 itfaiye denetimi yapılmıştır.2019 yılında
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü olarak toplamda 21.240 denetim yapılmıştır.
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Yıllara Göre Yapılan İşyeri Denetim Sayıları (adet)
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Yangın Önleme Denetimleri
3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğinin 5. Maddesinde belirtilen
işyerlerinin yangına karşı gerekli önlemleri aldığını gösteren itfaiye raporunu alması, diğer işyerlerinin ise
yangına karşı gerekli tedbirleri alma zorunluluğu getirilmiştir. Yönetmeliğin ilgili maddesi gereği ilçemiz
yetkisinde kalan işyerlerine gerekli denetimler yapılarak yangına karşı gerekli önlemler aldırılmaktadır.
Ayrıca işyeri açmak isteyen mükelleflerimizin işyeri ruhsatı almadan önce yangın güvenliği açısından
işyerlerine ön denetim yapılması talepleri değerlendirilmektedir. 2019 yılında 1402 işyerine yangın
güvenliği açısından 4707 denetim yapılmış olup, 762 işyerinin yangın güvenlik önlemi alması
sağlanmıştır.

Asansör Periyodik Kontrol Faaliyetleri
Belediyemiz sınırları içerisinde Ruhsat Denetim Müdürlüğü Asansör Muayene Hizmetleri birimi, 2019
yılında toplam 6.212 adet periyodik kontrol gerçekleştirmiştir. Takip muayene işlemlerinden sonra 3.238
adet asansöre; 244 adet kırmızı, 23 adet sarı, 1.971 adet mavi, 1.000 adet yeşil etiket verilmiştir. Ayrıca
170 adet tutanak (asansör çalışmadığından dolayı muayene yapılamayan, randevu saatine uymayan vb.)
işlemi yapılmıştır.
2019 yılında Ruhsat Denetim Müdürlüğü Muayene Hizmetleri birimi asansör periyodik kontrol
faaliyetlerinden 1.672.266,48 TL gelir elde etmiştir.

Takip Muayenesi Sonucu Etiketleme Oranları-2019
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