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Diflhekimi muayenehanelerinin belediyeden ruhsat almas›, ifl yeri

açma ruhsat› ve izin harc› ödemesi konusunda ç›kan yönetmelik

nedeniyle karmafla yaflan›yor. Uzun zamand›r çözülemeyen bu 

problemi de¤erlendiren ‹DO Hukuk Dan›flman› Av. Behlül Ablak

TDB’nin verdi¤i hukuk mücadelesini anlatt›. 

Muayenehanelerin

ruhsatland›r›lmas›

Av.Behlül Ablak

‹stanbul Diflhekimleri Odas› Hukuk
Dan›flman›

behlul.ablak@mynet.com
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U
zun süredir çözülememifl bir prob-
lem olan “Diflhekimi muayenehane-
lerinin belediyeden ruhsat almas›, ifl

yeri açma ruhsat› ve izin harc› ödenmesi”
konusu son günlerde yeniden alevlendi.
Belediye Gelirleri Kanunu’na göre “Beledi-
ye s›n›rlar› veya mücavir alanlar içinde bir ifl
yeri açmak ‹fl Yeri Açma ‹zni Harc›na tabi-
dir.” (Madde 10)
1981 y›l›ndan beri yürürlükte olan bu kanun
hükmüne ra¤men, çal›flmak için belediye-
den ruhsat almak zorunda olmayan muaye-
nehane, yaz›hane, noter vb. iflyerleri beledi-
yeyle iliflkilendirilmeden kendi mevzuatlar›
çerçevesinde faaliyetlerini yürütmekteydi. 

Ancak, 10.08.2005 tarihli Resmi Gazete’de
yay›nlanarak yürürlü¤e giren “‹fl Yeri Açma
ve Çal›flma Ruhsatlar›na ‹liflkin Yönetme-
lik”ten sonra belediyeler, belediyeden ruh-
sat alma mecburiyeti olmayan ifl yerlerinden
de ‹fl Yeri Açma ‹zin Harc› istemeye bafllad›-
lar. Bunun üzerine, serbest meslek kurulufl-
lar› idare mahkemelerinde ve Dan›fltay’da
davalar açarak ifllemin yürütmesinin durdu-
rulmas›na dair karar ald›lar.

Hükümet yönetmeli¤i de¤ifltirdi
Bu davalar›n belediyelerin aleyhine sonuçla-
naca¤›n› anlayan hükümet 2007 y›l›nda ‹fl-
yeri Açma ve Ruhsatlar›na
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‹liflkin Yönetmeli¤in 6. maddesini de¤ifltirdi. 
Bu maddenin yeni hali flöyledir: “De¤iflik
birinci f›kra: 19/3/2007 – 2007/11882 K.)
Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak ifl
yeri açma ve çal›flma ruhsat› al›nmadan ifl
yeri aç›lamaz ve çal›flt›r›lamaz. ‹fl yerlerine,
bu yönetmelikte belirtilen yetkili idareler d›-
fl›nda di¤er kamu kurum ve kurulufllar› ile
ilgili meslek kurulufllar› taraf›ndan özel
mevzuat›na göre verilen izinler ile tescil ve
benzeri ifllemler bu yönetmelik hükümleri-
ne göre ruhsat alma mükellefiyetini orta-
dan kald›rmaz. ‹fl yeri açma ve çal›flma
ruhsat› al›nmadan aç›lan ifl yerleri yetkili
idareler taraf›ndan kapat›l›r.”
Yap›lan bu de¤ifliklikle ‹l Sa¤l›k Müdürlü-
¤ü’nce ruhsatland›r›lan muayenehanelerin
ayr›ca belediyeden ruhsat almas› zorunlulu-
¤u do¤du. Bunun üzerine Türk Diflhekimleri
Birli¤i de¤iflikli¤in iptali için “belediyelerin
sa¤l›k kurulufllar›n› ruhsatland›rmaya yetkisi
bulunmad›¤›, düzenlemenin sa¤l›k hizmeti
gereklerine ayk›r› oldu¤u” gerekçesiyle Da-
n›fltay’da dava açt›. Ancak bu dava, yönet-
melikte yap›lan de¤iflikli¤in kanuna uygun
oldu¤u gerekçesiyle reddedildi.

Yeniden ruhsatland›r›lamaz
Ancak, 10.08.2005 tarih ve 25902 say›l›
Resmi Gazete’de yay›nlanarak yürürlü¤e gi-
ren ‹fl Yeri Açma ve Çal›flma Ruhsatlar›na
‹liflkin Yönetmeli¤in geçici 1. maddesinde,

“Bu yönetmelik yürürlü-
¤e girmeden önce
mevzuat›na uygun

olarak ruhsatlan-
d›r›lm›fl bulunan
ifl yerleri

yeniden ruhsatland›r›lmaz” hükmü yer al-
maktad›r. Biz, 10.08.2005 tarihinden önce, ‹l
Sa¤l›k Müdürlü¤ü’nden uygunluk belgesi al-
m›fl özel sa¤l›k kurulufllar›n›n ayr›ca beledi-
yeden ruhsat alma yükümlü¤ü bulunmad›¤›
kan›s›nday›z.  Hatta yönetmelikte
19.03.2007 tarihinde yap›lan de¤ifliklikle
muayenehaneler belediye ruhsat› kapsam›-
na al›nm›fl oldu¤undan bu tarihten önce be-
lediyeler d›fl›nda baflka bir makam taraf›n-
dan ruhsatland›r›lan iflyerlerinin yeniden
ruhsat almalar›na gerek olmad›¤›n› düflünü-
yoruz. Bu durumda olanlar›n, belediyenin
yeniden ruhsatland›rma ifllemine karfl› yü-
rütmenin durdurulmas› ve ifllemin iptali için
idare mahkemesinde dava açmalar›nda ya-
rar görüyoruz.

Harç neye göre, ne kadar olmal›?
Diflhekimlerinin yak›nmalar›na neden olan
bir di¤er konu da “‹fl Yeri Açma Ruhsat›
Harc› veya ‹fl Yeri Açma ‹zin harc›”n›n neye
göre ve hangi miktarlarda al›naca¤›d›r. Bele-
diye Gelirleri Kanunu ve bu kanunda yer
alan “Çeflitli Harçlarla ‹lgili Hükümlerin Uy-
gulanmas›na ‹liflkin Yönetmelik” çerçeve-
sinde belirlenen alt ve üst s›n›rlar çerçeve-
sinde kalmak kayd›yla ifl yeri açma ruhsat
veya izin harc› belediye meclisince belirlenir.
Çeflitli belediyelerin farkl› uygulamalar› ve
baz› diflhekimlerinden astronomik rakamlar
istendi¤ine dair yak›nmalar üzerine ‹stanbul
Diflhekimleri Odas› bütün belediyelere yaz›
göndererek bu hususta uygulanan tarifenin
odaya bildirilmesini istemifltir. Belediyeler-
den cevaplar gelmeye bafllam›fl olup, bu
cevaplar odan›n Hukuk ve Mali Müflavirlik
servisi taraf›ndan de¤erlendirilmektedir.
Yasa ve yönetmelikle belirlenen s›n›rlar› afla-
rak belediye meclislerinde daha yüksek
harç karar› alan belediyeler tespit edildi¤i
takdirde aleyhlerinde yasal giriflimler baflla-
t›lacakt›r. Yüksek harç talebiyle karfl›laflan
ve yönetmeli¤in geçici 1. maddesi kapsa-
m›nda oldu¤unu düflünen diflhekimlerinin
baflvurulacak hukuki yollarla ilgili olarak ‹s-
tanbul Diflhekimleri Odas› ile iletiflim içinde
olmalar›nda yarar vard›r.�
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