RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE
YERLERİ İÇİN RUHSAT ALIRKEN İSTENEN BELGELER

1-Yarım kapaklı dosya
2-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ( Taşınmaz bilgi formu)
3- Başvuru beyan formu
4- Nüfus cüzdanı sureti
5- 2 adet fotoğraf
6- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi.
7-Maliyeden E-yoklama fişi (Beyan edilen adres için )
8- Esnaf Odası Mesleki Faaliyet Belgesi, Esnaf ve Sanatkar Sicil Tasdiknamesi (Bilecik)
9- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi, Ticaret Sicil Tasdiknamesi (Bilecik)
10-Ustalık Belgesi Meslek Dalına Göre
11- Çalışan kişinin ustalık belgesi getirilecek ise; kişinin işyerinde çalıştığına dair SGK kaydı

12-Adli Sicil Belgesi
13-Bulaşıcı hastalık olmadığına dair sağlık raporu
14-İtfaiye Müdürlüğünden Uygunluk Raporu
15-İşyeri Açma Ruhsati Harcı ve Belediyeye Borcu Yoktur Evrağı
Şirket veya tüzel kişilerBakımından
16-Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
17-Ticaret Odası Faaliyet Belgesi-Ticaret Sicili Tasdiknamesi (Bilecik)
18-Şirket Yetkilisinin İmza Sirküleri
İşyeri bakımından
19-Kiralıksa Kira Sözleşmesi
20-Tapu Fotokopisi
21-Yapı Kullanım İzin Belgesi
22- Tapuda mesken olarak görünen yerler için yönetim planında aksine hüküm yoksa kat
maliklerinin OY BİRLİĞİ ile alacağı karar tutanağı
23- Tapuda işyeri olarak görünen yerler için yönetim planında aksine hüküm yoksa kat maliklerinin
OY ÇOKLUĞU ile alacağı karar
(Muvafakat; bizzat tapu maliklerinden alınacaktır. Binada her bağımsız bölüm için ayrı
ayrı alınacaktır.)
Belediyece hazırlanacak belgeler
24-Emniyet Müdürlüğü Uygun Görüşü
25-Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün Uygunluk Tutanağı ( İşyeri Başvurusu alınmadan aşağıda
belirtilen hususlar incelenmeli)
-Mesafe krokisi (Meyhane,Kahvehane,Kıraaathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma
açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin resmi ve özel okul binalarından ve ilk ve orta
öğretim öğrencilerinin barındığı öğrenci yurtları ile anaokullarından, kapıdan kapıya en az 100
metre uzaklıkta bulunması zorunludur. Özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim
kurumları ile okullar dışındaki diğer özel öğretim kurumları için bu zorunluluk aranmaz. Ancak Söz
konusu Özel öğretim kurumlarıyla bu işyerleri aynı binada bulunamaz.)
-Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli
maddeler üretilen, satılan, kullanılan, depolanan yerler ile gaz dolum tesislerine mevzuatın
öngördüğü uzaklıkta bulunması

ÇALIŞACAK PERSONELLERDEN ALINACAK BELGELER
1. Bulaşıcı hastalığı olmadığına dair resmi sağlık kurumundan alınacak sağlık raporu (Bulaşıcı
hastalığı olmadığına dair.)
2. Nüfus Cüzdanı Örneği
3. Adli Sicil Belgesi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------–
–

Müracatlardan Önce; İşyerinin tapu fotokopisi ile Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne
taşınmaz bilgi formu(İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden) getirilmesi gerekmektedir.
Tapu kaydında niteliği depo olan yere depo dışında ruhsat düzenlenmez.( İşyeri açılması
için Tapu kaydında cins değişikliği yapıldıktan sonra ruhsat düzenlenir)

-

Özel yapı şeklini gerektiren işyerlerinden kullanım amacına uygun Yapı Kullanma İzin
Belgesi (Otel, sauna, sinema, tiyatro vb. işyerleri için)
Vekâleten işlem yapan kişilerden vekâletname örneği ve nüfus cüzdanı fotokopisi

-

Özel Nitelikli İşyerleri İçin Ayrıca Belgeler İstenir

-

