
 
GEREKEN BELGELER (Tekel Büfe 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 (işyerinde tuvalet var ise) 

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

 
 

 
 
 

 
TEKEL BÜFE İŞLETMECİLİĞİNDE YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN KRİTERLER : 

 

 Kapalı alanı en az 30 m² olmalıdır. 

 Tekel Büfe İşletmeciliğinde Satılabilecek Ürünler : Tekel Ürünleri, şişeli meşrubat, meyve suyu, su,      
      alkollü ve alkolsüz içecekler, kuruyemiş, ambalajlı çerez ve şekerleme türü yiyecekler, gazete, mecmua vs. 

 "Örgün Eğitim Kurumları", "Dershaneler", "Öğrenci Yurtları" ve "İbadethaneler"e kapıdan kapıya en az 100 metre mesafede   
 bulunmalıdır.   

 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.  

 İşyerinin “mesken”e açılması durumunda; “muvafakatname” alınmalıdır. 
(en az 8 daireli apartmanlarda; apartman yönetim karar defterinde, kat maliklerinin imzalarının bulunduğu, ilgili karar sayfasının noter 

         tasdikli sureti) 

 Bu işyerinde 18 yaşından küçüklere ve fazla alkollülere tütün mamulü ve içki satışı yapılması, bandrolsüz tütün mamulü ve içki satışı   
     yapılması yasaktır. 

 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


