
İŞLETMECİLERİMİZİN DİKKATİNE 

(İŞYERİ RUHSATI İLE TABELA UNVANLARININ FARKLILIĞI HAKKINDA UYARI) 

 

İlçemiz sınırlarında faaliyette bulunan esnaflarımızın aşağıda açıklanan mevzuat hükümleri 

doğrultusunda hareket ederek işyerlerine ait tanıtıcı ya da reklam amacıyla kullandıkları tabela 

isimlerinin, Belediyemizden almış oldukları “İşyeri Açma Çalışma Ruhsatı” belgesine yazdırdıkları 

işyeri unvanları ile aynı olması gerekmektedir. 

1. Seyhan Belediye Meclisinin 05.02.2008 Tarih ve 462 Karar sayılı yazısında; 

 “…Karar tarihinden önce asılmış olmakla birlikte asılan bu tabelaların Ticaret Sicili, Esnaf 

Sicili veya Belediyemizce verilmiş İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı’nda geçen isim veya 

unvanlarının dışında Türkçe olmayan ya da Türkçe yazım kurallarına aykırı yazılmış her türlü isim 

tabelaları, afiş, ilan ve reklamların kaldırılması ya da düzeltilmesi, bu hususta işyeri sahiplerinin ikna 

edilmesi, yapılan uyarı ve verilen süreye rağmen kaldırılmayan ya da düzeltmeyenlerin tabelalarının 

Belediyemizin ilgili birimleri tarafından kaldırılması ve kayıtlı olduğu Ticaret veya Esnaf sicili veya 

ilgili Oda Başkanlıklarına bildirilmesi…”, 

2. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun; 

a. İşletme Adı başlıklı 53’üncü madde; “İşletme sahibi ile ilgili olmaksızın doğrudan doğruya 

işletmeyi tanıtmak ve benzer işletmelerden ayırt etmek için kullanılan adların da sahipleri tarafından 

tescil ettirilmesi gerekir. Tescil edilen işletme adları hakkında da 38, 45, 47, 50, 51 ve 52 nci maddeler 

uygulanır.” hükmü zarureti ile işletme adlarının usul ve esasları belirtilmiş ve de bu ilgili maddelerden 

olan,  

b. Bildirim ve Ceza başlıklı 51’inci maddesi; “Bütün mahkemeler, memurlar, ticaret ve sanayi 

odaları, noterler ve Türk Patent Enstitüsü görevlerini yaparlarken bir ticaret unvanının tescil 

edilmediğini, kanun hükümlerine aykırı olarak tescil edildiğini veya kullanıldığını öğrenirlerse 

durumu yetkili makamlara bildirmek zorundadırlar.” hükmü ile de ticari unvan ve işletme adları 

hakkındaki bildirim ve işlem yapma yükümlülüğü ifade edilmektedir. 

 

Yapılacak olan işyeri denetimlerinde, işyeri unvanı ile tabela unvanı hususlarına da dikkat 

edileceğinden dolayı işletmecilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına MEVCUT 

TABELA UNVANI İLE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATINDAKİ İŞYERİ UNVANI 

BÖLÜMLERİNİN AYNI OLMASINA YÖNELİK GEREKLİ DÜZENLEMELERİ 

YAPMALARI   

Rica olunur. 

 


