T.C.
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
G.S.M. RUHSAT DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Büyükşehir Belediyesi Tarafından Yapılan veya Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne Ait Olup
Kiraya Verilen Yerlerde Açılacak Sıhhi Müesseselerden İstenen Belgeler
1- Dilekçe
2- Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuru / Beyan Formu –( ÖRNEK.1)
3- Tapu veya Kira Kontratı
4- Vergi Levhası
5- İmza Sirküleri
6- Şahıs firması için; firma sahibinin Nüfus Cüzdan Sureti,
7- Ustalık Belgesi
8- Ticaret Odasına kayıtlı ise Ticaret Sicil Gazetesi, Oda Kayıt Belgesi
9- Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı ise Sicil Tasdiknamesi, Oda Kayıt Belgesi
10- İşyerinin özelliğine göre İtfaiye Raporu / Yangın Tüpü Makbuzu
11- Adres yazısı (ilgili belediyesinden)
12- Kullanım alanı için yapı kullanma izin belgesi
13- Atık yağ sözleşmesi (lokanta, vb yerler için)
Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri İçin Ek Olarak İstenen Belgeler:
14- Mesul Müdürün adı soyadı TC. Kimlik numarasının beyanı
15- İlçe Emniyet Müdürlüğünün uygun görüş yazısı
16- Sağlık İl Müdürlüğünün uygun görüş yazısı
17- Çalıştırılacak kişilerin adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adlî sicil ve bulaşıcı
hastalığı bulunmadığına dair beyanlarının yetkili idareye verilmesi şarttır.
18- Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile
açık alkollü içki satılan yerlerin açılmasına izin verilirken mesafe ölçümünde, bina ve tesislerin
varsa bahçe kapıları, yoksa bina kapıları; kapıların birden fazla olması durumunda en yakını esas
alınır. Yüz metre uzaklığın ölçümünde, mevcut cadde ve sokaklar üzerinden yaya yolu kullanılarak,
yaya kurallarına göre gidilebilecek en kısa mesafe dikkate alınır. Bu tür yerlerin açılmasına izin
verilirken, o yerin en az yüz metre civarında okul bulunup bulunmadığının yanı sıra bu işyerlerinin
özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim kurumları ve okullar dışındaki diğer özel
öğretim kurumları ile aynı binada olup olmadığı ve içkili yer bölgesinde bulunup bulunmadığı
yetkili idarelerce tespit edilir.
Not:

*İşletmenin özelliğine göre bu bilgi ve belgelerin bir kısmından sarfinaz edilebileceği gibi
ek bilgi ve belgeler de istenebilir.
*Evraklar asıl veya ilgili kurum ve/veya noter tasdikli olacaktır.
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