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 UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ 

RUHSAT BAŞVURU AŞAMASINDA 

İSTENEN EVRAKLAR 

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri: Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, 

dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri 

konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve 

benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathaneler; kumar ve kazanç kastı 

olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zekâ geliştirici 

nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının 

içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet kafeler, lunaparklar, sirkler ve 

benzeri yerlerdir. 

 

ÖNEMLİ: Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için açacağınız ve yatırımını 

yapacağınız işyerini kiralamadan önce Müdürlüğümüze danışarak bilgi alabilirsiniz. 

İş yerlerinden faaliyet konusuna göre istenen kriterler ve ek evraklar internet sitemizde 

mevcuttur. 

Şahıslardan İstenilen Evraklar 

  

Şirketlerden İstenilen Evraklar 

1 
E-Vergi Levhası Sorgulaması 

Müdürlüğümüzce yapılacaktır. 
1 

E-Vergi Levhası Sorgulaması 

Müdürlüğümüzce yapılacaktır. 

2 

Tapu Fotokopisi (Tapu kayıtlarına idare 

tarafından erişilmesinin mümkün olduğu 

durumlarda, başvuru sahiplerinden tapu 

sureti alınmaz.) 

2 

Tapu Fotokopisi (Tapu kayıtlarına idare 

tarafından erişilmesinin mümkün olduğu 

durumlarda, başvuru sahiplerinden tapu 

sureti alınmaz.) 

3 

Kira Sözleşmesi (Sözleşmenin aslı 

kontrol edildikten sonra 

Müdürlüğümüzce fotokopisi 

çekilecektir.) 

3 

Kira Sözleşmesi (Sözleşmenin aslı 

kontrol edildikten sonra 

Müdürlüğümüzce fotokopisi 

çekilecektir.) 

4 

Muvafakatname (İş yeri Tapuda Mesken 

ise; Kat Maliklerinden oy birliği (%100) 

ile alınacaktır.) 
4 

Muvafakatname (İş yeri Tapuda Mesken 

ise; Kat Maliklerinden oy birliği (%100) 

ile alınacaktır.) 

5 

Muvafakatname ( İş yeri için yönetim 

planında aksine bir hüküm yoksa kat 

maliklerinin oy çokluğu (%51) ile 

alınacaktır.) 

5 

Muvafakatname ( İş yeri için yönetim 

planında aksine bir hüküm yoksa kat 

maliklerinin oy çokluğu (%51) ile 

alınacaktır.) 

6 Oda Kayıt Belgesi 6 
E-ticaret sicil gazetesi sorgulaması 

Müdürlüğümüzce yapılacaktır. 

7 
Ustalık Belgesi (Ustalık belgesi istenen 

yerler internet sitemizde mevcuttur.) 
7 

Ustalık Belgesi (Ustalık belgesi istenen 

yerler internet sitemizde mevcuttur.) 

8 
Faaliyet konusuna göre ek evraklar ve 

proje istenebilir. 
8 

Vekâletname ve imza sirküsü (Belgelerin 

aslı getirilecek.) 

  9 Mesul Müdür Kararı 

  10 
Faaliyet konusuna göre ek evraklar ve 

proje istenebilir. 




