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Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne 

9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’in Ek-1, Sıhhi 
Müesseseler İçin Sınıflarına ve Özelliklerine Göre Aranacak Nitelikler, “J-Güzellik Salonları 
ile K-Masaj Salonları” başlıklı bölümlerinde;  

“J.10- Güzellik salonunda, faaliyet gösterilen süre boyunca, güzellik uzmanı olan bir 
sorumlu müdür bulunacaktır. Sorumlu müdür, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim 
Kanunu kapsamında ilgili alanda ustalık belgesine veya bu konuda ön lisans veya lisans 
diplomasına ya da yurtdışındaki eğitim kurumlarından alınmış ve ilgili mevzuata göre 
denkliği kabul edilmiş belgeye sahip kişi olacaktır. Sorumlu müdür, sadece bir salonda 
sorumlu müdürlük görevini üstlenebilecek ve sorumlu müdürlük yaptığı kuruluşta aynı 
zamanda mesleğini icra edebilecektir. Sorumlu müdür hem idari hem de uygulanan 
işlemlerden uygulayıcılarla birlikte sorumlu olacaktır.” 

“K.10- Masaj salonunda bir sorumlu müdür bulunacaktır. Sorumlu müdür; Milli 
Eğitim Bakanlığının ilgili mevzuatına göre açılmış okullar, kurumlar veya kurslardan 520 
saatlik genel masaj eğitimi sonunda alınmış diploma ile birlikte 3308 sayılı Kanun 
kapsamında ilgili alanda ustalık belgesine veya bu konuda ön lisans veya lisans diplomasına 
ya da yurtdışındaki eğitim kurumlarından alınmış ve ilgili mevzuata göre denkliği kabul 
edilmiş belgeye sahip olacaktır. Sorumlu müdür, sadece bir salonda sorumlu müdürlük 
görevini üstlenebilecek ve sorumlu müdürlük yaptığı kuruluşta aynı zamanda mesleğini de 
icra edebilecektir. Sorumlu müdür hem idari hem de uygulanan işlemlerden uygulayıcılarla 
birlikte sorumlu olacaktır.” 

Yetkili idareler tarafından yapılacak denetimlerde sorumlu müdür sözleşmesinin 
işyerinde bulunmaması veya bu sözleşmeyle ilgili hatalı beyanda bulunulduğunun tespit 
edilmesi hâlinde onbeş gün içinde bu eksikliğin giderilmesi istenir. Bu süre sonunda 
eksikliklerin giderilmemesi hâlinde bu işyerleri hakkında işyeri ruhsatının iptaline ilişkin 
hükümler uygulanır.  

Ruhsat başvurusunda bu sözleşmeyle ilgili gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit 
edilen işyeri sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunulur.” hüküm gereği işletmemin 
faaliyet alanında mesleki yeterliliğe sahip, aşağıda bilgileri bulunan kişiyi işyerimde çalışmak 
üzere “Sorumlu Müdür” olarak tayin ettiğimi, Sorumlu Müdür ile yapılan sözleşmeyi 
işyerimde bulunduracağımı, Sorumlu Müdür ile ilgili herhangi bir değişikliği zamanında 
Müdürlüğünüze bildireceğimi beyan ve taahhüt ederim.  
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