
 
 

 

 
GEREKEN BELGELER (Diskotek İşletmeciliği) : 

 

 2 adet fotoğraf (şirket işletmesi ise gerekli değildir) 

 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve İkametgâh Belgesi   

 Adli Sicil Kaydı Belgesi  

 Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıtlı olunduğuna dair herhangi bir belge  

 İşletici Kimlik Bildirme Belgesi (Form-1) (fotokopi) 

 İmza Sirküleri ve Ticaret Sicil Gazetesi (fotokopi) (şahıs işletmesi ise gerekli değildir) 

 Vergi Levhası (fotokopi) 

 Oda Faaliyet Belgesi ve Oda Sicil Tasdiknamesi (fotokopi) 

 Tapu ve Yapı Kullanma İzin Belgesi (fotokopi) 

 Kira Sözleşmesi (tapuda adı geçen mülk sahibi/sahipleri ile yapılmalıdır) (aslı ya da noter tasdikli sureti) (işyeri kiralık ise) 

 İşyeri Krokisi (yetkili bir kişiye çizdirilmelidir, üzerinde uzunluk ölçüleri, m² toplamı, çizen kişinin kaşesi ve imzası bulunmalıdır) 

 İtfaiye Uygunluk Raporu 

 ASAT İşyeri Açma Ruhsatı Görüş Belgesi  

 Güvenlik Kameraları ve Kayıt Sistemi bulunmalıdır (700 TVL IR LED dış mekan kamerası ya da 1080 HP HD dış mekan kamerası)  

 Tuvalet bulunmalıdır (Bedensel engellilerin de kullanabileceği şekilde düzenlenmelidir) 
 
 

 
 

DİSKOTEK İŞLETMECİLİĞİNDE YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN KRİTERLER : 
 

 Kapalı alanı en az 60 m² olmalıdır.  

 Tapuda adı geçen mülk sahibinin/sahiplerinin vefat etmiş olması durumunda; “veraset ilamı” çıkartılmalı ve 
     gereken belgeler arasına “Veraset İlamı (fotokopi)” da konulmalıdır. Ayrıca kira sözleşmesinde veraset ilamında adı geçen 

mirasçının/mirasçıların da imzası/imzaları bulunmalıdır. 

 "Örgün Eğitim Kurumları", "Dershaneler", "Öğrenci Yurtları" ve "İbadethaneler"e kapıdan kapıya en az 100 metre mesafede,                  
 "Oto Yolları" ve "Kara Yolları"nın her iki tarafında, sınır çizgisine en az 200 metre mesafede bulunmalıdır. 

  
 

 

NOT: Yukarıda açıklanan konular hakkında ve diğer konularda detaylı bilgi için Alanya Belediyesi İşyeri Açma Ruhsatı Servisi'ne           
başvurunuz. 



 
 

 
                                                              

                                                   
T.C.   

ALANYA BELEDİYESİ 
SIHHİ YÖNDEN UYGUNLUK KONTROL FORMU 

 ( DİSKOTEK İŞLETMECİLİĞİ ) 
 

 
YAPI KRİTERLERİ 
Mutfakta tavana kadar fayans yapılmış olacak. Uygun mu? Evet  (    ) Hayır (    ) 
Yerler  kolay yıkanabilir malzemeden (seramik) olacak. Uygun mu? Evet  (    ) Hayır (    ) 

Mutfak sıcaklığını 25 derecede tutacak klima tertibatı mevcut mu?  Evet  (    ) Hayır (    ) 

Bulaşık yıkma yeri ayrı planlanmalı. Uygun mu? Evet  (    ) Hayır (    ) 
 

EKİPMAN VE DONANIM KRİTERLERİ 
Sanayi tipi bulaşık makinesi mevcut mu ?  Evet  (    ) Hayır (    ) 

Yangın ve can güvenliği önlemleri alınmış mı? (yangın tüpü mevcut mu?) Evet  (    ) Hayır (    ) 

Acil müdahaleler için ilk yardım dolabı mevcut mu ?  Evet  (    ) Hayır (    ) 
 
TUVALET VE LAVABO KRİTERLERİ 
Tuvalet duvarları en az 1,5 m. fayans kaplı mı ? Kalan duvarlar yıkanabilir mi ? Evet  (    ) Hayır (    ) 

Zemin seramik kaplı mı ? Kolay yıkanabilir mi? Evet  (    ) Hayır (    ) 

Lavabolarda sıvı sabun, kağıt havlu ve kurutma makineleri mevcut mu ? Evet  (    ) Hayır (    ) 

Tuvalet kapıları yiyecek üretilen bölüme doğrudan açılmayacak şekilde mi ? Evet  (    ) Hayır (    ) 
 
 


