OLAY I
(K) Büyükşehir Belediyesi sınırları içersinde bulunan (A) Belediyesi tarafından, konut-fırın
kullanım amacıyla 12.01.2010 tarihinde yapı kullanma izin belgesi verilen ve tapu senedinde
de simit ve pide fırını niteliği bulunan Bay (M)’ye ait taşınmaz, Bay (B)’ye kiraya verilmiştir.
Zabıta tarafından 14.06.2010 tarihinde taşınmazda yapılan denetimde, Bay (B)’nin işyeri
açma ve çalışma ruhsatı olmaksızın faaliyette bulunduğu tespit edilmiştir. Bu tespitin
sonrasında (A) İli Valiliğince 19.10.2014 tarihinde, Bay (B)’nin fırını hakkında izin
almaksızın faaliyette bulunduğu gerekçesiyle, olay tarihinde yürürlükte bulunan 5179 Sayılı
Kanun’un 29/a bendi uyarınca faaliyetten men kararı verilmiştir. Bunun üzerine Bay (B),
21.10.2014 tarihinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almak için (A) Belediyesine başvuruda
bulunmuş; ancak bu başvuru, 25.07.2014 tarihinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına
İlişkin Yönetmelik’in 5/m bendinde değişiklik yapıldığı ve mevcut düzenleme uyarınca
(B)’ye ruhsat verilmesinin mümkün olmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir.
İlgili Mevzuat
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
Madde 5: İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri aşağıda belirtilen şartları taşımak
zorundadır:
(…)
m) Büyükşehir belediyesi ile nüfusu 100.000’i geçen belediye sınırları içinde ekmek fırınlarının bu
amaca tahsisli ayrık nizamda müstakil binalarda açılmış olması (Ancak, alışveriş merkezleri içinde
bulunan 1000 m2 ve üstü alana sahip hipermarket, süpermarket, grossmarket ve megamarket gibi
adlarla açılan işyerleri bünyesinde yer alan fırınlarda ayrık nizamda müstakil bina şartı aranmaz.),
Mülga 5197 Sayılı "Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
Madde 4 – “Gıda maddeleri üreten işyeri kurmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, bu işyerleri imalata
geçmeden önce Sağlık Bakanlığı'na müracaat ederek işyerinin taşıması gereken asgari teknik ve
hijyenik şartlara göre çalışma izni almak ve Sağlık Bakanlığının düzenleyeceği gıda işyerleri siciline
kaydolmak zorundadır. Çalışma iznine ait esas ve usuller yönetmelikle belirlenir”.(…).
Madde 29: Bu Kanuna uymayanlara uygulanacak cezai hükümler aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:
a) 4 üncü maddede belirtilen izin ve tescil işlemlerini yaptırmadan üretime geçen ve/veya bu ürünleri
mübadele konusu yapan gerçek veya tüzel kişiler; üretimden men edilir, üretilen ürünlere el konulur ve
birmilyar lira idari para cezası ile cezalandırılır. Bu işletmelerin, tescil ve izin işlemleri yapıldıktan
sonra üretim yapmalarına izin verilir.
Üretim izni alınmamış gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri satan veya
miadı dolmuş gıda maddelerini satan işyerlerindeki ürünlere el konulur ve bu ürünleri satan işyerleri
birmilyar lira idari para cezası ile cezalandırılır.
4 üncü maddede belirtilen izin ve tescil işlemlerini yaptıran; ancak, asgari teknik ve hijyenik
şartlarını muhafaza etmeden üretim yapan işyerleri, durumlarını düzeltinceye kadar faaliyetten men
edilir, üretilen ürünlere el konulur ve birmilyar lira idari para cezası ile cezalandırılır. Bu işletmelere,
mevcut durumlarını düzelttikten sonra üretim yapma izni verilir. İlgili mercilerce verilen otuz günlük
süre içerisinde, eksikliklerini gidermeyen işyerlerinin çalışmaya esas olan izinleri iptal edilir”.

Sorular
1- Olaydaki idari işlemleri tespit ve tasnif ediniz.
2- Olaydaki idari faaliyeti tespit ederek usulü hakkında bilgi veriniz.
3- Bay (B) hakkında tesis edilen işlemlerin hukuka uygun olup olmadığını tartışınız.

