
 

SIHHI MÜESSESE İLE UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ İÇİN RUHSAT 

ALIRKEN RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İSTENEN BELGELER 

 

1.  Başvuru / beyan formu (eksizsiz doldurulacak) 

2.  Maliye Vergi Levhası fotokopisi ve muhasebeciden alınacak e-yoklama fişi) 

3.  Dükkan iç ve dış görüntüsünü içeren fotoğraf çıktıları renkli. 

4.  Dükkan Kaşesi 

5. Tabela ölçülerinin M2 bilgisi. (En x Boy)  

6.  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve  Adli Sicil Belgesi 

7.  İşyeri devir alınarak ruhsatlandırılacaksa:  

a. Devir ve ortaklık işlemlerinde noter tarafından düzenlenmiş işletme hakkı devir 

senedi (ölüm halinde veraset belgesinin aslının ibrazı)  

b. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı  

c. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 24.11.2004 tarihinden önce alınmış ise, Emniyet 

Ruhsatının aslı   

8.  Şirketlerden:  

a. Kuruluş gazetesi,  

b. Ticaret Sicil Gazetesi  

c. Oda Sicil Kayıt sureti  

d. İmza Sirküleri 

9.  Şahıslardan:  

a. Esnaf ve Sanatkârlar için Sicil Tasdiknamesi  

b. Esnaf Odası Kayıt belgesi  

c. Ticaret odasına kayıtlı şahıslar için Oda Sicil Kayıt Sureti ve İmza Beyanı  

d. 2 Adet Fotoğraf  

10.  MEB’den alınmış olan Ustalık Belgesi (ustalık belgesi başkasının adına ise noter 

onaylı iş sözleşmesinin aslı veya SGK işe giriş bildirgesi) 

11.  Kira sözleşmesi (kontratta faaliyet konusu yazacak) 

a. Kira sözleşmesi mülk sahibi adına vekâleten imzalanmış ise imzalayan kişinin 

vekalet örneği, mülkiyeti işletmeci adına ise tapu fotokopisi  

b. Vefat halinde veraset name ve varislerin imzası 

12.  Tapu senedi fotokopisi ve Yapı Kullanma İzin Belgesi(mülk sahibinde yoksa 

imardan alınacak) 

13.  İşyeri açılacak yer Pasaj/İşhanı veya Alış Veriş Merkezi ise yönetim muvafakati 

alıncaktır. 

14. Özel yapı şeklini gerektiren İşyerlerinden kullanım amacına uygun Yapı Kullanma 

İzin Belgesi (Otel, sauna, sinema, tiyatro vb. işyerleri için)  

15.  İşyeri açılacak yer Dükkan / İşyeri ise yönetim planında aksine hüküm yoksa kat 

maliklerinin oyçokluğu ile mesken ise tüm kat maliklerinin oybirliği ile işyeri açılışına 

muvafakat ettiklerine dair karar defterinin noter onaylı örneği.  

16. CANLI MÜZİK İZNİ ALINACAK İSE; Çevre ve Şehircilik Bakanlığından “Çevresel 

Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu” (Bakanlık web sitesinin Çevre Referans 

Laboratuvarları bölümünde raporlar konusunda yetkilendirilmiş firmalardan.)  

17. Vekâleten işlem yapan kişilerden vekâletname örneği ve nüfus cüzdanı fotokopisi  

18. İşyeri planı ve m²’sini gösteren kroki.(iş yerinin, iç yerleşimini ve bulunduğu 

cadde/sokağı gösterecek şekilde olacak)YOKSA  EĞER İMARDAN ALINACAKTIR. 

19. İtfaiye Müdürlüğünden İtfaiye Raporu 

20.Emlak çtv kaydı ve Su birimi abonelik kartı-mali hzimetler müdürlüğü borcu yoktur 

yazısı 

 



 

 

 

ÇALIŞACAK PERSONELLERDEN ALINACAK BELGELER(UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE 

EĞLENCE YERİ) 

1.  Bulaşıcı Hastalığı olmadığına dair Resmi Sağlık Kurumundan alınacak Sağlık Raporu 

(Bulaşıcı hastalığı olmadığına dair.)  

4. Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma 

açık yerler ile açık alkollü içki satılan yer ile nargilelik tütün sunum yapacak işyerleri 

örgün eğitim kurumlarından, ibadethaneler, öğrenci yurtları ve dershanelerden 

kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklıkta bulunması zorunludur.   

 

ÖZEL NİTELİKLİ İŞYERLERİ İÇİN AYRICA İSTENEN BELGELER (SIHHI İŞYERLERİ İÇİN) 

a.  Bilardo ve Spor Salonları için Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nden yazı   

b.  Baharatçılar ve doğal ürün satışları için Halk Sağlığı Müdürlüğü’nden bitkisel 

droglara mahsus satış belgesi  

c.  Kreş, gündüz bakımevi ve çocuk yuvaları için İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nden 

Çalışma İzin Belgesi  

e.  Sigorta Acenteleri için TOBB Sigorta Acentesi Levha Kaydı   

f.  Kapalı şişede içki satan yerler(bakkal, kuruyemiş market vb.)  ile nargilelik tütün 

sunumu yapacak işyerleri; örgün eğitim kurumlarından, ibadethaneler, öğrenci 

yurtları ve dershanelerden kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklıkta bulunması 

zorunludur.  

g. Su satış yerlerinden analiz raporu, bayilik sözleşmesi, markanın ruhsatı. 

 


