
UMUMA AÇIK İSTİRAHAT  ve EĞLENCE İŞYERLERİ İÇİN İSTENEN 

BELGELER 

 

A-Gerçek kişiler 

 

1 Başvuru / Beyan formu (Örnek 1 )                                       (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ) 

2 Ruhsat Müracaatı İzin Belgesi                                             (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ) 

3 Sicil Numarası                                                                      (Gelirler Müdürlüğü Belediye) 

4 Kat Mülkiyeti Kanununa tabii ise alınması 

gereken izin     
(Muvafakat name) 

5 Tapu ve Yapı kullanma izin belgesi    (Aslı veya Tasdikli Bir Sureti) 

6 Bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası.                                 

7 Kira kontratı                                                                          (Aslı veya Tasdikli Bir Sureti) 

8 Çalışanların T.C kimlik numarası, adli sicil ve 

bulaşıcı hastalığı bulunmadığına dair beyanı 
 

 

 

 

B-Tüzel kişi 

 

1 Başvuru / Beyan formu (Örnek 1 )                                       (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ) 

2 Ruhsat Müracaatı İzin Belgesi                                             (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ) 

3 Sicil Numarası                                                                      (Gelirler Müdürlüğü Belediye) 

4 Kat Mülkiyeti Kanununa tabii ise alınması 

gereken izin     
(Muvafakat name) 

5 Tapu ve Yapı kullanma izin belgesi    (Aslı veya Tasdikli Bir Sureti) 

6 Bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası.                                 

7 Kira kontratı                                                                          (Aslı veya Tasdikli Bir Sureti) 

8 Ticaret Sicil Gazetesi                                                             (Aslı veya Tasdikli Bir Sureti) 

9 İmza sirküleri                                                                         Aslı veya Tasdikli Bir Sureti) 

10 Mesul müdür beyanı                                                              (Ad Soyad ,T.C num. ve Sözleşme 

Tarihi) 

11 Çalışanların T.C kimlik numarası, adli sicil ve 

bulaşıcı hastalığı bulunmadığına dair beyanı 
 

 

 

-Meyhane, Kahvehane, Kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 32. maddesinin 6. fıkrası gereği 

resmi ve özel okul binalarından ve ilk ve orta öğretim öğrencilerinin barındığı öğrenci yurtları 

ile anaokullarından en az yüz metre uzaklıkta bulunması zorunludur. Özel eğitime muhtaç 

bireylerin devam ettikleri öğrenim kurumları için bu zorunluluk aranmaz. Ancak söz konusu 

özel eğitim kurumlarıyla yukarıda belirtilen türdeki işyerleri aynı binada bulunmadığına dair 

mesafe yazısı ve krokisi    (Ruhsat Denetim Müdürlüğü) 

 

-Alkollü içkilerin açık olarak satışının yapıldığı yerler 4250 sayılı kanun 9. maddesi gereği 

örgün eğitim kurumları ve dershaneler, öğrenci yurtları ve ibadethaneler arasında kapıdan 

kapıya en az yüz metre mesafenin bulunması zorunludur. (Ruhsat Denetim Müdürlüğü) 

 



-İçkili yerler bölgesi belediye meclisinin 02/09/2009 tarih ve 114 sayılı kararı ile 01/10/2014 

tarih ve 164 sayılı kararına göre; 

 

1) ATATÜRK CADDESİ: 

DÖRT YOL İSTİKAMETİNDEN BEŞYOL İSTİKAMETİNE DOĞRU 

SAĞ TARAF: Fenerbahçe lokalinin bulunduğu 16 nolu binanın olduğu yerden başlayıp, 

otobüs durağının yanındaki 30 nolu binada son bulmasına 

SOL TARAF: Yurt sokağının girişindeki 37 nolu binanın bulunduğu yerden başlayıp beşyol 

mevkiindeki 57 nolu binada son bulmasına 

 

2) GAZİOSMANPAŞA CADDESİ: 

Gama Lojmanları kavşağının devamında, Turgutalp kasabası istikametine doğru 51 nolu 

binanın bulunduğu yerden başlayıp,75 nolu binanın bulunduğu yerde son bulmasına 

 

3) TAHSİN BAYKAL CADDESİ: 

SOL TARAF: Başaran Sokak girişinden sonra 13 nolu binanın bulunduğu yerden başlayıp 

Feyza Sokak girişinde 27 nolu binada son bulmasına, Altay İş Hanı bitişiğindeki 47 nolu 

binanın bulunduğu yerden başlayıp, istiklal caddesine çıkışta bulunan 51 nolu binada son 

bulmasına, 

SAĞ TARAF: Altay İş Hanı karşısındaki 40 nolu binadan başlayıp İstiklal Caddesi 

çıkışındaki 54 nolu binada son bulmasına, 

4) MÜMTAZ BAŞ CADDESİ:  

Turgutalp kasabası istikametine doğru Bahadır Sokak girişinden sonra başlayıp Öğretmen 

Fikri Şengül Sokağının girişinde bulunan 38 nolu binada son bulmasına  

 

-Nargilelik tütün mamulü içilen işyerine ait alan/alanlar 19.02.2013 tarih ve 28564 sayılı 

Nargilelik Tütün Mamulü İçilen İşyerine ait Alan/Alanlara Sunum Uygunluk Belgesi 

Verilmesi İle Bu Yerlerin İşletilmesinde Uyulması Gerekli Hususlar Hakkında Tebliğin 

4.maddesi gereği, Nargilelik tütün mamülü içilen işyerine ait alan/alanların, Tütün Mamulleri 

ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte yer 

alan düzenlemelerle birlikte; 

a)Örgün eğitim kurumları, dershaneler ve öğrenci yurtlarına kapıdan kapıya en az 100 metre 

mesafede bulunması, 

b)Okul öncesi eğitim kurumlarının, dershaneler, özel eğitim ve öğretim kurumları dahil olmak 

üzere ilk, orta, lise ve yükseköğretim kurumlarının; kültür ve sosyal hizmet binalarının; bu 

binaların müstakil yapıları ile bunların eklentileri ve bahçelerinin, yerleşke sınırları içinde 

faaliyet gösteriliyor ise buraların, kapalı ve açık alanlarında yer almaması, 

c)Sağlık, kültür, sosyal hizmet ve spor hizmeti verilen yerlerin hizmetin ifa edildiği alanların 

müstakil yapıları ile bunların eklentileri ve bahçelerinin yerleşke sınırları içinde faaliyet 

gösteriliyor ise bunların kapalı ve açık alanlarında bulunmaması, 

ç)16/7/2009 tarihli 27290 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2009/13 sayılı Başbakanlık 

Genelgesinde belirtilen “kapalı alan” tanımına girmeyen alana sahip olması, zorunludur. 

 

 

CANLI MÜZİK İZNİ İÇİN İSTENEN BELGELER 
 

1 Ruhsat Fotokopisi  

2 Uygun görüş                                                                       (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 

3 Başvuru formu                                                                    (Gelirler Müdürlüğü Belediye) 

 


