
Tüzel kişilerin (şirket) Umuma açık istirahat ve eğlence işyeri için ruhsat başvurusu sırasında 
istenen belgeler:

Şirketin kuruluş gazetesi ve son durum Ticaret Sicil Gazetesi 

Başvuru /Beyan Formu (eksizsiz doldurulacaktır) 

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur yazısı 

İşyeri devir alınarak ruhsatlandırılacaksa: 
a. Devir 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  

Vergi Levhası fotokopisi

İmza sirküleri (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti)

İtfaiye Raporu (işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin 5/h  maddesi gereği)

Yangın söndürme cihazı ve alım yada doldurma faturası

Tapu bilgileri (Tapu dökümü belediyemizde TAKBİS ile alınacaktır.)

Yapı Kullanma İzin Belgesi veya İmar Barışı Belgesi

Kiracı ise Kira sözleşmesi (Kira sözleşmesi mülk sahibi adına vekâleten imzalanmış ise imzalayan 
kişinin vekâlet örneği) (kontratta faaliyet konusu yazacak) (Vefat halinde veraset name ve 
varislerin imzası)

Özel yapı şeklini gerektiren İşyerlerinden kullanım amacına uygun Yapı Kullanma İzin Belgesi 
(Otel, sauna, sinema, tiyatro vb. işyerleri için)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından “Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu” (Bakanlık 
web sitesinin Çevre Referans Laboratuvarları bölümünde raporlar konusunda yetkilendirilmiş 
firmalardan.) 

Ticaret Sicil Gazetesi, Oda Sicil Kayıt Sureti ve İmza Sirküleri 

İşyeri açılacak yer mesken ise tüm kat maliklerinin oybirliği ile işyeri açılışına muvafakat 
ettiklerine dair bina yönetim karar defterinin noter onaylı örneği 

KEP (Kayıtlı Elektronik Posta adresi) - ŞİRKET KAŞESİ 

İşyeri planı ve m²’sini gösteren kroki.(iş yerinin, iç yerleşimini ve bulunduğu cadde/sokağı 
gösterecek şekilde olacak)

Yemek hazırlama sırasında atık yağ üreten yeme içme yerlerinden atık yağ sözleşmesi ve 
Taahhütnamesi

Mesul Müdürlük için Yönetim Kurulu Karar Tutanağı (Noter tasdikli asıl sureti)

Çalışacak personellerden alınacak belgeler:



Bulaşıcı Hastalığı olmadığına dair Resmi Sağlık Kurumundan alınacak Sağlık Raporu (Asıl)

Nüfus Cüzdanı Örneği (Beyan ile KPS tarafından alınabilir)

Adli Sicil Belgesi

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. 


