
 
GEREKEN BELGELER (İnternet Salonu 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) 

 Ustalık Belgesi (Internet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Belgesi) (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) 

 Muvafakatname  (en az 8 daireli apartmanlarda; apartman yönetim karar defterinde, kat maliklerinin imzalarının bulunduğu, ilgili karar 
                               sayfasının noter  tasdikli sureti) 

 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) 
 
 

 
 

İNTERNET SALONU İŞLETMECİLİĞİNDE YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN KRİTERLER : 
 

 Kapalı alanı en az 60 m² olmalıdır. 

 Bay ve bayanlar için en az "iki adet tuvalet" bulunmalıdır ve tuvaletler "bedensel engelliler" in de kullanabileceği şekilde 
düzenlenmelidir.  

 Zemin birinci sınıf seramikle kaplanmış olmalıdır. 

 Klima bulunmalıdır. 

 Havalandırması yapılmış olmalıdır. 

 Yeterli aydınlatma sağlanmalıdır.   

 Yönetmelikte belirtilen yaşın altındakilerin girmesinin yasak olduğunu belirtir bir tabela işyerinin girişinde görülebilecek şekilde 
asılmalıdır. 

 Dışarıdan bakıldığında işyerinin içerisi görülebilmelidir. İşyerinin dışa bakan cepheleri perde, jaluzi vb. ile kapatılmamalıdır. 

 Bodrum katta ve bodrum kat bağlantılı yerlerde internet salonu açılamaz. 

 Internet salonları oyun salonları gibi kullanılamaz. Ağ sistemi içerisinde ve dışında bilgisayarlarda çeşitli oyunlar oynatılamaz, filmler 
gösterilemez. Oyun ve film amaçlı kullanılan playstationlar kullanılamaz. 

 İnternetle ilgili çalışmalar dışında hiçbir faaliyet gösterilemez. 

 “Örgün Eğitim Kurumları”, “Dershaneler”, “Öğrenci Yurtları” na kapıdan kapıya en az 100 metre mesafede bulunmalıdır.  
 

 
 

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


