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İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 
Nedir? 

Belediye sınırları ve mücavir alan-
lar dışı ile kanunlarda münhasıran 
il özel idaresine yetki verilen hu-
suslarda il özel idaresi, büyükşe-
hir belediyesi sınırları ve mücavir 
alanlar içinde büyükşehir beledi-
yesinin yetkili olduğu konularda 
büyükşehir belediyesi, bunların 
dışında kalan hususlarda büyükşe-
hir ilçe veya ilk kademe belediyesi, 
belediye sınırları ve mücavir alan-
lar içinde belediyeyi ve organize 
sanayi bölgesi sınırları içinde orga-
nize sanayi bölgesi tüzel kişiliği ta-
rafından 10.08.2005 tarih ve 25902 
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatla-
rına İlişkin Yönetmelik kapsamın-
daki işyerlerinin açılıp faaliyet gös-
termesi için verilen izindir.

Peyzaj Mimarlarınca Açılan Bü-
rolardan İşyeri Açma ve Çalışma 
Ruhsatı İstenebilir Mi? 

23 Nisan 2015 Tarihli ve 29335 Sa-
yılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 6645 sayılı Ka-
nun’un 78. Maddesiyle 14/6/1989 
tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma ve 
Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiş-
tirilerek Kabulüne Dair Kanunla 
27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
Kanunu uyarınca mühendis ve mi-
mar meslek mensuplarınca açılan 
bürolarla ilgili düzenlemelere gi-

dilmiş, Kanun’un 2.nci maddesinin 
birinci fıkrasına “27/1/1954 tarihli 
ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği Kanunu uya-
rınca mühendis ve mimar meslek 
mensuplarınca açılan bürolara” 
şeklinde eklenen (ı) bendi ile mü-
hendis ve mimar meslek mensup-
larınca açılan bürolardan işyeri 
açma ve çalışma ruhsatı istenme-
yeceği düzenlenmiştir. 

Ancak bu düzenleme, işyeri 
açma ve çalışma ruhsatı veren ve 
denetimini yapan yetkili idare-
lerce meslek mensuplarının şahsi 
mükellefiyetiyle sınırlı (şahıs şir-
keti) uygulanmakta; tüm mühen-
dislik ve mimarlık mensuplarında 
olduğu gibi peyzaj mimarlarının 
mesleki faaliyetlerini yürütebil-
mek için Türk Ticaret Kanunu kap-
samında kurdukları ve/veya ortak 
olduğu şirketler ise düzenlemeyle 
getirilen muafiyetten yararlana-
mamaktadır. 

Peyzaj Mimarlarınca Açılan Bü-
rolar Mesleki Faaliyetlerini Hangi 
Belge İle Yürütebilir? 

Serbest peyzaj mimarlığı hizmeti-
ni yürüten gerçek kişiler, 27/1/1954 
tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühen-
dis ve Mimar Odaları Birliği Kanu-
nunun 39 uncu maddesi uyarınca 
hazırlanan ve 21.03.2006 tarih ve 
26115 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yınlanarak yürürlüğe giren “TM-
MOB Peyzaj Mimarları Odası Ser-
best Peyzaj Mimarlık Müşavirlik 



Hizmetleri Uygulama, Mesleki De-
netim, Büroların Tescili ve Asgari 
Ücret Yönetmeliği” kapsamında 
Serbest Peyzaj Mimarlığı, Müşa-
virlik Hizmeti verebilmek için Mes-
lek Odamızdan alacakları “Büro 
Tescil Belgesi” ile bürolarını tescil 
ettirerek mesleki faaliyetlerine 
başlayabilecek, her yıl yenilemek 
suretiyle faaliyetlerini sürdürebile-
ceklerdir. 

Peyzaj mimarlarının mesleki faali-
yetlerini yürütebilmek için Türk Ti-
caret Kanunu kapsamında kurduk-
ları ve/veya ortak olduğu şirketler 
ise 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı 
Resmi Gazete’de yayınlanan İşye-
ri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına 
İlişkin Yönetmeliğinin yetkili idare-
lerden usulüne uygun olarak işyeri 
açma ve çalışma ruhsatı alınma-
dan işyeri açılamaz ve çalıştırıla-
maz hükmü gereği Yönetmelikte 
sıhhi müesseselerden istenilen 
şartları sağlamaları ve meslek 
odamızdan “Büro Tescil Belgesi” 
almaları, faaliyette bulundukları 
süre boyunca da her yıl Ocak ayı 
sonuna kadar belgelerini yenile-
meleri gerekmektedir.   
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