
    
                     
         LOKANTA,RESTEURANT,KAFETERYA,PASTANE VE BİLUMUM YEME İÇME 
YERLERİ VE DİĞERLERİ İÇİN İSTENEN BELGELER VE  YERİNE GETİRİLMESİ 
GEREKEN KRİTERLER. 
   
1-Nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah senedi .(muhtarlık tasdikli) 
2-2 adet fotoğraf 
3-Tapu fotokopisi.  
4-Yapı kullanma izni kağıdı. 
5-Kiralıksa Kira mukavelesi aslı veya Noter tasdikli sureti. 
6-Vergi levhası fotokopisi. 
7-İlgili Esnaf odası  veya Ticaret odası kaydı fotokopisi. (Alanya) 
8-Ustalık belgesi meslek dalına göre. 
9-Sigorta veya bağ kur belgesi ,yada emeklilik cüzdanı fotokopisi. 
10-Çöp konteynır alınacak ve faturası. 
11-İşyerinde  su abonesi kartlı sayaç takılacak  
12-Aynı adrese daha önce verilmiş Açma ruhsatı varsa Belediyeye geri iade edilecek. 
13-İtfaiyeden yangın  önlemi alınmıştır raporu gelecek. 
14-Emniyete kimlik bildiriminde bulunduğuna dair kimlik bildirimi belgesi fotokopisi. 
15-İmza sirküleri,Ticaret Sicil gazetesi fotokopisi (Şirket olması halinde ) 
16-C.Savcılığından yeni tarihli sabıka kaydı (sabıkası olanlar mahkeme kararları ile birlikte) 
getirilecek. B.M.Kararı 28.10.2004 
17-Kat maliklerinden oy çokluğu ile karar verilmesi İçkili Lokanta hizmeti için (noter) 
18-Okullar ve Dini tesislere en az 100 metre Diğer kamu binalarına 30 metre uzakta bulunması zorunludur. 
 
 YERİNE GETİRİLMESİ İSTENEN KRİTERLER 
a)Kapalı alanı en az 60  m2  olacak.     
b)Bay ve bayanlar için en az iki adet tuvalet olacak,(Bedensel engellilerinde kullanabileceği 
şekilde düzenlenecek.)M.K.7 Ekim 2004 
c)Sanayi tipi bulaşık makinası,ve Yağ tutucu takılacak lavabo altına. 
d)Klima,Jeneratör bulunacak,Bacaya bağlı ocak üstünde davlumbaz olacak. 
e)Mutfak kısmı duvarlar komple fayans olacak. 
f) Mutfak kısmı üç bölümden oluşacak ve hijyenik şartları taşıyacak. 
g)Binanın dışından baca çıkarılmayacak,çıkarılması halinde o parsel içerisinde bulunan binadaki 
bağımsız bölüm sahiplerinden izin alınacak ve baca kamuflaj yapılarak binanın renginde 
boyanacak,(Meclis kararı 7 Temmuz 2005) 
h)Aşçılık için ustalık belgesi bulunacak. 
I) Mutfakta sıcak su tertibatı ve sıcak su bulunacak  
İ)Salondan ayrı bir yerde hizmetliler için bir soyunma odası veya dolabı bulunacaktır. 
J)İşyerinin durumunu gösterir detaylı yerleşim krokisi çizdirilecek  teknik bir kişiye. 
 Bu yerleşim krokisi izinsiz değiştirilemeyecek 
k)Sulu filitre gerektiren fırınlarda mutlaka aboneye bağlı ayrı bir su sayacı takılı olacak,Lokanta 
ve benzeri yerlerde Odunlu fırın olması halinde baca çıkışlarında sulu filitre takılması 
mecburidir.(Meclis kararı 07.Temmuz 2005) 
l)Kat maliklerinden muvafakat (Noter) alınacak 
Meclis karar tarihleri  4 Şubat 2000 / 5 Şubat 2003  / 27 Temmuz 2004 ve 21.10.2004  
 



NOT:Yukarıda açıklanan ve istenen kriterlerden anlaşılamayan durumlarda işyeri açma ruhsatı servisine 
müracaat edilmesi ve daha geniş bilgi alınması gerekir.  
 
 
BAR İŞLETMECİLERİNDEN YERİNE GETİRİLMESİ İSTENEN BELGE VE 
KRİTERLER 
  
1-Nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah senedi .(muhtarlık tasdikli) 
2-2 adet fotoğraf 
3-Tapu fotokopisi.  
4-Yapı kullanma izni kağıdı. 
5-Kiralıksa Kira mukavelesi aslı veya Noter tasdikli sureti. 
6-Vergi levhası fotokopisi. 
7-İlgili Esnaf odası  veya Ticaret odası kaydı fotokopisi. (Alanya) 
8-Sigorta veya bağ kur belgesi ,yada emeklilik cüzdanı fotokopisi. 
9-Çöp konteynır alınacak ve faturası. 
10-İşyerinde su abonesi kartlı sayaç takılacak  
11-Aynı adrese daha önce verilmiş Açma ruhsatı varsa Belediyeye geri iade edilecek. 
12-İtfaiyeden yangın  önlemi alınmıştır raporu gelecek. 
13-Emniyete kimlik bildiriminde bulunduğuna dair kimlik bildirimi belgesi fotokopisi. 
14-İmza sirküleri,Ticaret Sicil gazetesi fotokopisi (Şirket olması halinde) 
15-C.Savcılığından yeni tarihli sabıka kaydı (sabıkası olanlar mahkeme kararları ile birlikte) 
getirilecek. B.M.Kararı 28.10.2004 
16-Kat maliklerinden oy çokluğu ile karar verilmesi İçkili Lokanta hizmeti için (noter) 
17-Okullar ve Dini tesislere en az 100 metre Diğer kamu binalarına 30 metre uzakta bulunması zorunludur. 
 
 BAR İŞLETMECİLERİ İÇİN İSTENEN KRİTERLER. 
a)Kapalı alanı en az 60  m2  olacak. Dükkan içi  İrtifa  3.50 metreden aşağı olamaz   
b)Bay ve bayanlar için en az iki adet tuvaleti olacak.(Bedensel engellilerinde kullanabileceği 
şekilde düzenlenecek.) M.K.7 Ekim 2004 
c)Sanayi tipi bulaşık makinası,ve Yağ tutucu takılacak lavabo altına. 
d)Klima,Jeneratör bulunacak,Havalandırma sistemi yapılacak. 
e)Mutfak kısmı duvarlar komple fayans olacak. 
f)Barlarda Yemek ve benzeri yiyecek yapılmayacak.  
g)Mutfakta sıcak su tertibatı ve sıcak su bulunacak  
h)İşyerinin durumunu gösterir detaylı yerleşim krokisi çizdirilecek  teknik bir kişiye. 
 Bu yerleşim krokisi izinsiz değiştirilemeyecek 
I)Kat maliklerinden muvafakat alınacak. 
İ)Salondan ayrı bir yerde hizmetliler için bir soyunma odası veya dolabı bulunacaktır. 
j)Kat maliklerinden muvafakat(Noter) alınacak 
Meclis karar tarihleri  4 Şubat 2000 / 5 Şubat 2003 / 27 Temmuz 2004 ve 21.10.2004  
 
 
NOT:Yukarıda açıklanan ve istenen kriterlerden anlaşılamayan durumlarda işyeri açma ruhsatı servisine 
müracaat edilmesi ve daha geniş bilgi alınması gerekir.  
 
 
 



KAHVEHANELER İÇİN İSTENEN BELGE VE YERİNE GETİRİLMESİ İSTENEN 
KRİTERLER. 
  
 1-Nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah senedi .(muhtarlık tasdikli) 
2-2 adet fotoğraf 
3-Tapu fotokopisi.  
4-Yapı kullanma izni kağıdı. 
5-Kiralıksa Kira mukavelesi aslı veya Noter tasdikli sureti. 
6-Vergi levhası fotokopisi. 
7-İlgili Esnaf odası  veya Ticaret odası kaydı fotokopisi. (Alanya) 
8-Sigorta veya bağ kur belgesi ,yada emeklilik cüzdanı fotokopisi. 
 9-Çöp konteynır alınacak ve faturası. 
10-İşyerinde  su abonesi kartlı sayaç takılacak  
11-Aynı adrese daha önce verilmiş Açma ruhsatı varsa Belediyeye geri iade edilecek. 
12-İtfaiyeden yangın  önlemi alınmıştır raporu gelecek. 
13-Emniyete kimlik bildiriminde bulunduğuna dair kimlik bildirimi belgesi fotokopisi. 
14-İmza sirküleri,Ticaret Sicil gazetesi fotokopisi (Şirket olması halinde) 
 15-C.Savcılığından yeni tarihli sabıka kaydı (sabıkası olanlar mahkeme kararları ile birlikte) 
getirilecek. B.M.Kararı 28.10.2004 
 17-Kat maliklerinden oy çokluğu ile karar verilmesi İçkili Lokanta hizmeti için (noter) 
18-Okullar ve Dini tesislere en az 100 metre Diğer kamu binalarına 30 metre uzakta bulunması zorunludur. 
 
 
KAHVEHANELER İÇİN İSTENEN KRİTERLER:  
a) En az 60 m2 kapalı alana sahip olacak  
b) Bay ve bayanlar için iki adet tuvaleti  bulunacak,(Bedensel engellilerinde kullanabileceği 
şekilde düzenlenecek.) M.K.7 Ekim 2004 
c) Tavan taban arası iç yükseklik 3.50 metreden az olmayacak, 
d) Klima olacak,Havalandırması iyi yapılmış olacak,(Havalandırma camdan yapılmayacak) 
e) Aydınlatılması iyi yapılmış olacak, 
f)Bir bölümde kütüphane yapılacak,telefon bulunacak, 
g)Çay ocağı bölümü,tezgah çelik ve hijyenik şartlara uygun olacak, 
h)Kumar oynatılmayacak,  
ı) İçerinin dışarıdan görülecek şekilde dış cephenin cam yapılması 
İ)  İşyerinin durumunu gösterir detaylı İşyeri yerleşim krokisi çizdirilecek teknik bir kişiye. 
j)  Bu yerleşim durumunu izinsiz değiştirilemeyecektir. 
k)Kat maliklerinden muvafakat (Noter)alınacak.  
 Meclis karar tarihleri :4 Şubat 2000 / 27 Temmuz 2004 ve 21.10.2004 
 
 
NOT:Yukarıda açıklanan ve istenen kriterlerden anlaşılamayan durumlarda işyeri açma ruhsatı servisine 
müracaat edilmesi ve daha geniş bilgi alınması gerekir  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ÇAY OCAĞI AÇMAK İSTEYENLERDEN İSTENEN BELGE VE YERİNE 
GETİRİLMESİ İSTENEN KRİTERLER. 
  

  
 

1-Nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah senedi .(muhtarlık tasdikli) 
2-2 adet fotoğraf 
3-Tapu fotokopisi.  
4-Yapı kullanma izni kağıdı. 
5-Kiralıksa Kira mukavelesi aslı veya Noter tasdikli sureti. 
6-Vergi levhası fotokopisi. 
7-İlgili Esnaf odası  veya Ticaret odası kaydı fotokopisi. (Alanya) 
8-Sigorta veya bağ kur belgesi ,yada emeklilik cüzdanı fotokopisi. 
9-Çöp konteynır alınacak ve faturası. 
10-İşyerinde su abonesi kartlı sayaç takılacak  
11-Aynı adrese daha önce verilmiş Açma ruhsatı varsa Belediyeye geri iade edilecek. 
12-İtfaiyeden yangın  önlemi alınmıştır raporu gelecek. 
13-Emniyete kimlik bildiriminde bulunduğuna dair kimlik bildirimi belgesi fotokopisi. 
14-İmza sirküleri,Ticaret Sicil gazetesi fotokopisi (Şirket olması halinde ) 
15-C.Savcılığından yeni tarihli sabıka kaydı (sabıkası olanlar mahkeme kararları ile birlikte) 
getirilecek. B.M.Kararı 28.10.2004 
  
ÇAY OCAĞI KRİTERLERİ:  
a)Çay ocaklarında m2 şartı yoktur. 
b)Çay ocaklarında masa sandalye bulundurulması yasaktır.  
c) Aydınlatılması iyi yapılmış olacak, 
d) Çay ocağı bölümü tezgah çelik ve hijyenik şartlara uygun olacak, 
e)İşyerinin durumunu gösterir detaylı İşyeri yerleşim krokisi çizdirilecek teknik bir kişiye. 
j)  Bu yerleşim durumunu izinsiz değiştirilemeyecektir. 
 
Meclis karar tarihleri : 27 Temmuz 2004 ve 21.10.2004 
 
 
 
 
 
NOT:Yukarıda açıklanan ve istenen kriterlerden anlaşılamayan durumlarda işyeri açma ruhsatı servisine 
müracaat edilmesi ve daha geniş bilgi alınması gerekir 



 
 
 
BAKKAL İŞLETMECİLİĞİ YAPACAKLARDAN İSTENEN BELGE VE YERİNE 
GETİRMESİ GEREKEN KRİTERLER.  

          
 

1-Nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah senedi .(muhtarlık tasdikli) 
2-2 adet fotoğraf 
3-Tapu fotokopisi.  
4-Yapı kullanma izni kağıdı. 
5-Kiralıksa Kira mukavelesi aslı veya Noter tasdikli sureti. 
6-Vergi levhası fotokopisi. 
7-İlgili Esnaf odası  veya Ticaret odası kaydı fotokopisi. (Alanya) 
8-Ustalık belgesi meslek dalına göre. 
9-Sigorta veya bağ kur belgesi ,yada emeklilik cüzdanı fotokopisi. 
10-Çöp konteynır alınacak ve faturası. 
11-İşyerinde  su abonesi kartlı sayaç takılacak  
12-Aynı adrese daha önce verilmiş Açma ruhsatı varsa Belediyeye geri iade edilecek. 
13-İtfaiyeden yangın  önlemi alınmıştır raporu gelecek. 
14-Emniyete kimlik bildiriminde bulunduğuna dair kimlik bildirimi belgesi fotokopisi. 
15-İmza sirküleri,Ticaret Sicil gazetesi fotokopisi (Şirket olması halinde ) 
16-C.Savcılığından yeni tarihli sabıka kaydı (sabıkası olanlar mahkeme kararları ile birlikte) 
getirilecek. B.M.Kararı 28.10.2004 
 
BAKKAL AÇACAKLAR İÇİN İSTENEN KRİTERLER: 
 
a )En az 40 m2 kapalı alanı olacak, 
b )Klima,lavabo,Buz dolabı,Meşrubat dolabı,Derin dondurucu bulundurulacak. 
c )Ustalık belgesi olacak.3308 sayılı çıraklık eğitim kanunun ilgili maddesi gereği  
 d )Bakkalda satılabilecek mallar:Tekel ürünleri,Ekmek,Temizlik ve sarf malzemeleri 
parfümeri, Şarküteri, Bakliyat,  Dondurulmuş ürünler,Manav reyonu(Konumunun uygun olması 
ve Belediyenin izni halinde) 
e)Detaylı işyeri yerleşim krokisi çizdirilecek teknik bir kişiye. 
f)Bu yerleşimi izinsiz değiştiremeyecek.  
 
NOT:Dükkan Dışına  eşya çıkarılması yasaktır. 
 
Meclis karar tarihleri: 21 Haziran 2001 / 27 Temmuz 2004 ve 21.10.2004 
 
 
 
 
 
NOT:Yukarıda açıklanan ve istenen kriterlerden anlaşılamayan durumlarda işyeri açma ruhsatı servisine 
müracaat edilmesi ve daha geniş bilgi alınması gerekir 



 
 
 
MARKET AÇMAK İSTEYENLERDEN İSTENEN BELGE VE YERİNE GETİRİLMESİ 
GEREKEN KRİTERLER. 
          

    
 

1-Nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah senedi .(muhtarlık tasdikli) 
2-2 adet fotoğraf 
3-Tapu fotokopisi.  
4-Yapı kullanma izni kağıdı. 
5-Kiralıksa Kira mukavelesi aslı veya Noter tasdikli sureti. 
6-Vergi levhası fotokopisi. 
7-İlgili Esnaf odası  veya Ticaret odası kaydı fotokopisi. (Alanya) 
8-Ustalık belgesi meslek dalına göre. 
9-Sigorta veya bağ kur belgesi ,yada emeklilik cüzdanı fotokopisi. 
10-Çöp konteynır alınacak ve faturası. 
11-İşyerinde  su abonesi kartlı sayaç takılacak  
12-Aynı adrese daha önce verilmiş Açma ruhsatı varsa Belediyeye geri iade edilecek. 
13-İtfaiyeden yangın  önlemi alınmıştır raporu gelecek. 
14-Emniyete kimlik bildiriminde bulunduğuna dair kimlik bildirimi belgesi fotokopisi. 
15-İmza sirküleri,Ticaret Sicil gazetesi fotokopisi  (Şirket olması halinde ) 
16-C.Savcılığından yeni tarihli sabıka kaydı (sabıkası olanlar mahkeme kararları ile birlikte) 
getirilecek. B.M.Kararı 28.10.2004 
 
MARKETLER İÇİN İSTENEN KRİTERLER:  
 
a )En az 75 m2 kapalı alanı olacak, 
b)Buzdolabı,Derin dondurucu,klima, 
c)Lavabo,tuvalet ve jeneratör bulundurulacak.(Bedensel engellilerinde kullanabileceği şekilde.) 
M.K.7 Ekim 2004 
d )Ayrıca ustalık belgesi olacak.(Şarküteri,Bakkal ve Gıda pazarları satış elemanlığı dalında) 
e )Satılabilecek ürünler :Bakkal ürünleri,İtriyat,Deniz malzemeleri,Züccaciye vb. 
f )Detaylı İşyeri yerleşim krokisi çizdirilecek teknik bir kişiye. 
g)Bu krokide belirtilen yerleşimi izinsiz değiştirilmeyecek. 
 
NOT:Dükkan Dışına  eşya çıkarılması yasaktır 
 
 Meclis karar tarihleri: 21 Haziran 2001 / 27 Temmuz 2004 ve 21.10.2004 
 
 
 
 
 
 
 
NOT:Yukarıda açıklanan ve istenen kriterlerden anlaşılamayan durumlarda işyeri açma ruhsatı servisine 
müracaat edilmesi ve daha geniş bilgi alınması gerekir  
 
 



 
KÜÇÜK SÜPER MARKET AÇMAK İSTEYENLERDEN İSTENEN BELGE VE 
KRİTERLER. 
  
         

    
 

1-Nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah senedi .(muhtarlık tasdikli) 
2-2 adet fotoğraf 
3-Tapu fotokopisi.  
4-Yapı kullanma izni kağıdı. 
5-Kiralıksa Kira mukavelesi aslı veya Noter tasdikli sureti. 
6-Vergi levhası fotokopisi. 
7-İlgili Esnaf odası  veya Ticaret odası kaydı fotokopisi. (Alanya) 
8-Ustalık belgesi meslek dalına göre. 
9-Sigorta veya bağ kur belgesi ,yada emeklilik cüzdanı fotokopisi. 
10-Çöp konteynır alınacak ve faturası. 
11-İşyerinde  su abonesi kartlı sayaç takılacak  
12-Aynı adrese daha önce verilmiş Açma ruhsatı varsa Belediyeye geri iade edilecek. 
13-İtfaiyeden yangın  önlemi alınmıştır raporu gelecek. 
14-Emniyete kimlik bildiriminde bulunduğuna dair kimlik bildirimi belgesi fotokopisi. 
15-İmza sirküleri,Ticaret Sicil gazetesi fotokopisi  (Şirket olması halinde ) 
16-C.Savcılığından yeni tarihli sabıka kaydı (sabıkası olanlar mahkeme kararları ile birlikte) 
getirilecek. B.M.Kararı 28.10.2004 
 
KÜÇÜK SÜPER MARKETLERDEN İSTENEN KRİTERLER: 
 
a ) En az 200 m2 Kapalı alanı olacak, 
b )Buz dolabı, Meşrubat dolabı,klima,lavabo Tuvalet,Jeneratör olacak,(Tuvalet bedensel 
engellilerinde kullanabileceği şekilde.) M.K.7 Ekim 2004 
c )Ustalık belgesi olacak. 
d) Market ürünlerini satmakla beraber Et ve Et ürünleri satılabilecek ,ancak hazır kıyma satışı 
yapılması yasaktır. 
e) Detaylı İşyeri yerleşim krokisi çizdirilecek teknik bir kişiye  
f)Bu krokide bertilen yerleşimi izinsiz değiştirilmeyecek.  
 
 
NOT:Dükkan Dışına  eşya çıkarılması yasaktır 
 
 
Meclis karar tarihleri: 21 Haziran 2001 / 27 Temmuz 2004 ve 21.10.2004 
 
 
NOT:Yukarıda açıklanan ve istenen kriterlerden anlaşılamayan durumlarda işyeri açma ruhsatı servisine 
müracaat edilmesi ve daha geniş bilgi alınması gerekir 



 
 
 
  
BÜFE VE TEKEL BAYİLERİ AÇACAKLARDAN İSTENEN BELGE VE KRİTERLER. 
  
        

    
 

1-Nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah senedi .(muhtarlık tasdikli) 
2-2 adet fotoğraf 
3-Tapu fotokopisi.  
4-Yapı kullanma izni kağıdı. 
5-Kiralıksa Kira mukavelesi aslı veya Noter tasdikli sureti. 
6-Vergi levhası fotokopisi. 
7-İlgili Esnaf odası  veya Ticaret odası kaydı fotokopisi. (Alanya) 
8-Sigorta veya bağ kur belgesi ,yada emeklilik cüzdanı fotokopisi. 
9-Çöp konteynır alınacak ve faturası. 
10-İşyerinde su varsa su abonesi kartlı sayaç takılacak  
11-Aynı adrese daha önce verilmiş Açma ruhsatı varsa Belediyeye geri iade edilecek. 
12-İtfaiyeden yangın  önlemi alınmıştır raporu gelecek. 
13-Emniyete kimlik bildiriminde bulunduğuna dair kimlik bildirimi belgesi fotokopisi. 
14-İmza sirküleri,Ticaret Sicil gazetesi fotokopisi  (Şirket olması halinde ) 
15-C.Savcılığından yeni tarihli sabıka kaydı (sabıkası olanlar mahkeme kararları ile birlikte) 
getirilecek. B.M.Kararı 28.10.2004 
 
 
 
 
BÜFE VE TEKEL BAYİİ KRİTERLERİ: 
 a) Yalnız sigara satışı En az 20 m2 kapalı alanı sigara ile birlikte içki satışı en az 30 m2 
olacak,M.K.Eylül 2005  
b)Buz dolabı meşrubat dolabı bulundurulacak  
c)Apartman altlarına büfe ruhsatı verilmez.Belediye Encümeni kararı gereği 
d)Satılacak ürünler:Tekel ürünleri,Şişeli meşrubat, meyve suyu,Su ile alkollü ve  alkolsüz 
içecekler,Kuruyemiş,Ambalajlı çerez ve şekerleme türü yiyecekler,gazete ,mecmua vs.  
e)Detaylı yerleşim krokisi çizdirilecek teknik bir kişiye. 
f)Bu yerleşimi izinsiz değiştiremeyecektir. 
 
 
NOT:Dükkan Dışına  eşya çıkarılması yasaktır 
 
 
 
Meclis karar tarihi:21 Haziran 2001 / 27 Temmuz 2004 ve 21.10.2004    
 
 
NOT:Yukarıda açıklanan ve istenen kriterlerden anlaşılamayan durumlarda işyeri açma ruhsatı servisine 
müracaat edilmesi ve daha geniş bilgi alınması gerekir  



  
CEP TELEFONU SATIŞ YERLERİNDEN İSTENEN BELGELER 
  
        

    
 

1-Nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah senedi .(muhtarlık tasdikli) 
2-2 adet fotoğraf 
3-Tapu fotokopisi.  
4-Yapı kullanma izni kağıdı. 
5-Kiralıksa Kira mukavelesi aslı veya Noter tasdikli sureti. 
6-Vergi levhası fotokopisi. 
7-İlgili Esnaf odası  veya Ticaret odası kaydı fotokopisi. (Alanya) 
8-Sigorta veya bağ kur belgesi ,yada emeklilik cüzdanı fotokopisi. 
9-Çöp konteynır alınacak ve faturası. 
10-İşyerinde su varsa su abonesi kartlı sayaç takılacak  
11-Aynı adrese daha önce verilmiş Açma ruhsatı varsa Belediyeye geri iade edilecek. 
12-İtfaiyeden yangın  önlemi alınmıştır raporu gelecek. 
13-Emniyete kimlik bildiriminde bulunduğuna dair kimlik bildirimi belgesi fotokopisi. 
14-İmza sirküleri,Ticaret Sicil gazetesi fotokopisi  (Şirket olması halinde ) 
15-C.Savcılığından yeni tarihli sabıka kaydı (sabıkası olanlar mahkeme kararları ile birlikte) 
getirilecek. B.M.Kararı 28.10.2004 
 
 
 
CEP TELEFONU SATIŞ YERLERİNDEN İSTENEN KRİTERLER 
 
Yalnız Telefon satış yerleri 
a)Telefon satış Yetki belgesi 
b)Bayi Sözleşmesi (Noter Tasdikli) 
 
Tamirat ve Aksesuar satışı için 
a)Haberleşme cihazları bakım onarım ustalık belgesi  
   Her iki faaliyetin birlikte yapılması halinde her iki madde şartlarının aranması 
 
Meclis kararı Eylül 2005 
 
 
 
 
NOT:Yukarıda açıklanan ve istenen kriterlerden anlaşılamayan durumlarda işyeri açma ruhsatı servisine 
müracaat edilmesi ve daha geniş bilgi alınması gerekir 



ERKEK BERBERLİĞİ AÇMAK İSTEYENLERDEN İSTENEN BELGE VE YERİNE 
GETİRİLMESİ İSTENEN KRİTERLER. 
  
         

  
1-Nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah senedi .(muhtarlık tasdikli) 
2-2 adet fotoğraf 
3-Tapu fotokopisi.  
4-Yapı kullanma izni kağıdı. 
5-Kiralıksa Kira mukavelesi aslı veya Noter tasdikli sureti. 
6-Vergi levhası fotokopisi. 
7-İlgili Esnaf odası  veya Ticaret odası kaydı fotokopisi. (Alanya) 
8-Ustalık belgesi meslek dalına göre. 
9-Sigorta veya bağ kur belgesi ,yada emeklilik cüzdanı fotokopisi. 
10-Çöp konteynır alınacak ve faturası. 
11-İşyerinde  su abonesi kartlı sayaç takılacak  
12-Aynı adrese daha önce verilmiş Açma ruhsatı varsa Belediyeye geri iade edilecek. 
13-İtfaiyeden yangın  önlemi alınmıştır raporu gelecek. 
14-Emniyete kimlik bildiriminde bulunduğuna dair kimlik bildirimi belgesi fotokopisi. 
15-İmza sirküleri,Ticaret Sicil gazetesi fotokopisi  (Şirket olması halinde ) 
16-C.Savcılığından yeni tarihli sabıka kaydı (sabıkası olanlar mahkeme kararları ile birlikte) 
getirilecek. B.M.Kararı 28.10.2004 
 
 
 
ERKEK BERBERLERİNİN YERİNE GETİRMESİ GEREKEN KRİTERLERİ: 
a)En az 30 m2 kapalı alanı ve tuvaleti olacak,(Tuvalet bedensel engellilerin kullanabileceği 
şekilde düzenlenecek.) M.K.7 Ekim 2004 
b) Ustalık belgesi olacak.  
c)Aletlerin dezenfeksiyonu için ışıklı dezenfeksiyon aleti bulundurulması. 
d)Kullanılıp atılabilen kan taşları dışında herhangi bir makinenin kullanılması yasaktır. 
e)Detaylı İşyeri yerleşim krokisi çizdirilecek teknik bir kişiye. 
f)Bu yerleşimi izinsiz değiştiremeyecek. 
 
 
Meclis karar tarihi:27 Temmuz 2004 ve 21.10.2004 
 
 
 
 
 
 
NOT:Yukarıda açıklanan ve istenen kriterlerden anlaşılamayan durumlarda işyeri açma ruhsatı servisine 
müracaat edilmesi ve daha geniş bilgi alınması gerekir 



 
 
 
 
KUAFÖR SALONU AÇMAK İSTEYENLERDEN İSTENEN BELGE VE YERİNE 
GETİRİLMESİ GEREKEN KRİTERLER. 
  
         

    
 

1-Nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah senedi .(muhtarlık tasdikli) 
2-2 adet fotoğraf 
3-Tapu fotokopisi.  
4-Yapı kullanma izni kağıdı. 
5-Kiralıksa Kira mukavelesi aslı veya Noter tasdikli sureti. 
6-Vergi levhası fotokopisi. 
7-İlgili Esnaf odası  veya Ticaret odası kaydı fotokopisi. (Alanya) 
8-Ustalık belgesi meslek dalına göre. 
9-Sigorta veya bağ kur belgesi ,yada emeklilik cüzdanı fotokopisi. 
10-Çöp konteynır alınacak ve faturası. 
11-İşyerinde  su abonesi kartlı sayaç takılacak  
12-Aynı adrese daha önce verilmiş Açma ruhsatı varsa Belediyeye geri iade edilecek. 
13-İtfaiyeden yangın  önlemi alınmıştır raporu gelecek. 
14-Emniyete kimlik bildiriminde bulunduğuna dair kimlik bildirimi belgesi fotokopisi. 
15-İmza sirküleri,Ticaret Sicil gazetesi fotokopisi  (Şirket olması halinde ) 
16-C.Savcılığından yeni tarihli sabıka kaydı (sabıkası olanlar mahkeme kararları ile birlikte) 
getirilecek. 
 
 BAYAN KUAFÖR SALONU İÇİN İSTENEN KRİTERLER: 
a)En az 75 m2 kapalı alanı ve tuvaleti olacak.(Tuvalet bedensel engellilerinde kullanabileceği 
şekilde düzenlenecek.) M.K.7 Ekim 2004 
b)  Ustalık belgesi olacak. 
c)Aletlerin dezenfeksiyonu için ışıklı dezenfeksiyon aleti bulundurulması. 
d)Kullanılıp atılabilen kan taşları dışında herhangi bir makinenin kullanılması yasaktır. 
e)Detaylı İşyeri yerleşim krokisi çizdirilecek teknik bir kişiye. 
f)Bu yerleşimi izinsiz değiştiremeyecek. 
          
Meclis karar tarihi:27 Temmuz 2004 ve 21.10.2004 
 
NOT:Bay bayan birlikte yapacaklar için en az kapalı alanı 80 m2 olacaktır. Ustalık belgeleri 
hem erkek hem de bayan olmak şartı ile  (Meclis kararı 07 Temmuz 2005)  
 
 
 
NOT:Yukarıda açıklanan ve istenen kriterlerden anlaşılamayan durumlarda işyeri açma ruhsatı servisine 
müracaat edilmesi ve daha geniş bilgi alınması gerekir  



 
 
 
GÜZELLİK SALONU AÇMAK İSTEYENLERDEN İSTENEN BELGE VE YERİNE 
GETİRİLMESİ İSTENEN KRİTERLER. 
  
         

    
 

1-Nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah senedi .(muhtarlık tasdikli) 
2-2 adet fotoğraf 
3-Tapu fotokopisi.  
4-Yapı kullanma izni kağıdı. 
5-Kiralıksa Kira mukavelesi aslı veya Noter tasdikli sureti. 
6-Vergi levhası fotokopisi. 
7-İlgili Esnaf odası  veya Ticaret odası kaydı fotokopisi. (Alanya) 
8-Ustalık belgesi meslek dalına göre. 
9-Sigorta veya bağ kur belgesi ,yada emeklilik cüzdanı fotokopisi. 
10-Çöp konteynır alınacak ve faturası. 
11-İşyerinde  su abonesi kartlı sayaç takılacak  
12-Aynı adrese daha önce verilmiş Açma ruhsatı varsa Belediyeye geri iade edilecek. 
13-İtfaiyeden yangın  önlemi alınmıştır raporu gelecek. 
14-Emniyete kimlik bildiriminde bulunduğuna dair kimlik bildirimi belgesi fotokopisi. 
15-İmza sirküleri,Ticaret Sicil gazetesi fotokopisi  (Şirket olması halinde ) 
16-C.Savcılığından yeni tarihli sabıka kaydı (sabıkası olanlar mahkeme kararları ile birlikte) 
getirilecek. B.M.Kararı 28.10.2004 
 
 
GÜZELLİK SALONLARINDAN İSTENEN KRİTERLER 
 
a)En az 75 m2 kapalı alanı olacaktır. 
b)Manikür,pedikür,epilasyon,makyaj yapılması. 
c)MEB’ait özel kurslardan ve okullardan mezun olduğuna dair sertifika veya diploması olması 
şarttır.(İşyeri sahibi veya çalışanlara ait) 
d)Sertifikalı çalışanlar için sözleşme akti yapılması. 
e)Saç kesimi ve cilt bakımı vermeyeceğine dair taahhütte bulunması. 
f)Manikür veya pedikür,epilasyon aletlerinin dezenfeksiyonu için dezenfeksiyon aletinin 
bulunması (OTOKLAV) şarttır 
g)Wc bulunması.(Wc nin bedensel engellilerinde kullanabileceği şekilde düzenlenecek.) M.K.7 
Ekim 2004 
h)Kabinleri gösterir proje (Kroki ) bulunması şarttır.  
Merkez Sağlık ocağından izin alınması 
B.M.Kararı 21.10.2004 ve 27 Temmuz 2004 
 
 
NOT:Yukarıda açıklanan ve istenen kriterlerden anlaşılamayan durumlarda işyeri açma ruhsatı servisine 
müracaat edilmesi ve daha geniş bilgi alınması gerekir  



 
 
 
OTO GALERİCİ VE RENT’A CARCILAR  İÇİN İSTENEN BELGE VE KRİTERLER. 
  
         

    
 

1-Nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah senedi .(muhtarlık tasdikli) 
2-2 adet fotoğraf 
3-Tapu fotokopisi.  
4-Yapı kullanma izni kağıdı. 
5-Kiralıksa Kira mukavelesi aslı veya Noter tasdikli sureti. 
6-Vergi levhası fotokopisi. 
7-İlgili Esnaf odası  veya Ticaret odası kaydı fotokopisi. (Alanya) 
8-Sigorta veya bağ kur belgesi ,yada emeklilik cüzdanı fotokopisi. 
9-Çöp konteynır alınacak ve faturası. 
10-İşyerinde su varsa su abonesi kartlı sayaç takılacak  
11-Aynı adrese daha önce verilmiş Açma ruhsatı varsa Belediyeye geri iade edilecek. 
12-İtfaiyeden yangın  önlemi alınmıştır raporu gelecek. 
13-Emniyete kimlik bildiriminde bulunduğuna dair kimlik bildirimi belgesi fotokopisi. 
14-İmza sirküleri,Ticaret Sicil gazetesi fotokopisi (Şirket olması halinde) 
15-C.Savcılığından yeni tarihli sabıka kaydı (sabıkası olanlar mahkeme kararları ile birlikte) 
getirilecek. B.M.Kararı 28.10.2004 
 
    
OTO GALERİLER VE RENT’A CAR KRİTERLERİ : 
a)En az 80 m2 kapalı alanı olacak . 
b)Ve bina çekme mesafeleri ile yola araç konulmayacak.(Bisiklet,Motorsiklet dahil) 
c)Rent’a car larda yanıcı patlayıcı madde bulundurulmayacak  
d)Detaylı İşyeri yerleşim krokisi çizdirilecek teknik bir kişiye. 
e)Bu yerleşimi izinsiz değiştiremeyecek. 
 
Kapalı mekanlarda LPG li araç bulundurulması yasaktır. 
 
NOT:Dükkan Dışına ve kamu alanına araç park edilmesi yasaktır 
 
 
Meclis karar tarihleri :11 Haziran  2004 / 27 Temmuz 2004 ve 21.10.2004 
 
 
 
NOT:Yukarıda açıklanan ve istenen kriterlerden anlaşılamayan durumlarda işyeri açma ruhsatı servisine 
müracaat edilmesi ve daha geniş bilgi alınması gerekir  
 
 
 
 
 



 
 
SADECE İNTERNET CAFE AÇMAK İSTEYENLERDEN İSTENEN BELGE VE 
YERİNE GETİRİLMESİ İSTENEN KRİTERLER 
 1-Nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah senedi .(muhtarlık tasdikli) 
2-2 adet fotoğraf 
3-Tapu fotokopisi.  
4-Yapı kullanma izni kağıdı. 
5-Kiralıksa Kira mukavelesi aslı veya Noter tasdikli sureti. 
6-Vergi levhası fotokopisi. 
7-İlgili Esnaf odası  veya Ticaret odası kaydı fotokopisi. (Alanya) 
8-Sigorta veya bağ kur belgesi ,yada emeklilik cüzdanı fotokopisi. 
9-Çöp konteynır alınacak ve faturası. 
10-İşyerinde  su abonesi kartlı sayaç takılacak  
11-Aynı adrese daha önce verilmiş Açma ruhsatı varsa Belediyeye geri iade edilecek. 
12-İtfaiyeden yangın  önlemi alınmıştır raporu gelecek. 
13-Emniyete kimlik bildiriminde bulunduğuna dair kimlik bildirimi belgesi fotokopisi. 
14-İmza sirküleri,Ticaret Sicil gazetesi fotokopisi (Şirket olması halinde ) 
15-C.Savcılığından yeni tarihli sabıka kaydı (sabıkası olanlar mahkeme kararları ile birlikte) 
getirilecek. B.M.Kararı 28.10.2004 
16-Kat maliklerinden oy çokluğu ile karar verilmesi internet hizmeti için (noter) 
17-Okullar ve Dini tesislere en az 100 metre Diğer kamu binalarına 30 metre uzakta 
bulunması zorunludur. 
SADECE İNTERNET HİZMETİ GÖREN CAFELER İÇİN KRİTERLER: 
a)İnternet Cafe yapılacak dükkanın en az    60  m2 kapalı alanı bulunacak.ve Zemin birinci sınıf 
seramikle kaplanmış olacak,İçerisi dışarıdan görülebilecek(perde,jaluzi vb.şekilde 
kapatılmayacak)şekilde dizayn edilecek.Yeterli aydınlat (m2 başına 15 Watt olacak)sağlanacaktır. 
Bodrum katta ve bodrum kat bağlantılı yerlerde internet cafe açılmayacak,yönetmelikte belirtilen 
yaşın altındakilerin girmesini yasak olduğunu belirtir bir tabelanın işyerinin girişine görülebilecek 
şekilde bir yere asılması. M.K. 04.05.2006   
b)İnternet salonları atari salonu gib kullanılamaz 
c) Bay ve bayanlar için İki adet tuvalet ve lavobası bulunacak.(Tuvalet bedensel engellilerinde 
kullanabileceği şekilde düzenlenecek.) M.K.7 Ekim 2004-04.05.2006 
d)Kliması ve havalandırması yapılmış olacak. 
e)Ağ sistemi içerisinde ve dışında bilgisayarlarda çeşitli oyunlar oynatılamaz,filimler 
gösterilemez,bilgisayar sistemi haricinde oyun ve film amaçlı kullanılan playstationlar 
kullanılamaz.   
f)İnternetle ilgili çalışmalar dışında  hiçbir faaliyet gösterilemez. 
g)Noterden internet hizmeti dışında faaliyet yapmayacağına dair taahhütname verecek. 
h)Detaylı işyeri yerleşim krokisi çizdirilecek teknik bir kişiye. Bu yerleşimi izinsiz 
değiştiremeyecektir. 
I) Sıcak su tertibatı bulunacaktır. 
Meclis karar tarihi:27 Temmuz 2004 /21.10.2004-04.05.2006 
Belediye Encümen kararı:02.03.2000/484  
NOT:Yukarıda açıklanan ve istenen kriterlerden anlaşılamayan durumlarda işyeri açma ruhsatı servisine 
müracaat edilmesi ve daha geniş bilgi alınması gerekir 



 
 
 
OYUNLU İNTERNET CAFE AÇACAKLAR İÇİN İSTENEN BELGE VE YERİNE 
GETİRİLMESİ GEREKEN KRİTERLER. 
  
 

    
 

1-Nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah senedi .(muhtarlık tasdikli) 
2-2 adet fotoğraf 
3-Tapu fotokopisi.  
4-Yapı kullanma izni kağıdı. 
5-Kiralıksa Kira mukavelesi aslı veya Noter tasdikli sureti. 
6-Vergi levhası fotokopisi. 
7-İlgili Esnaf odası  veya Ticaret odası kaydı fotokopisi. (Alanya) 
8-Sigorta veya bağ kur belgesi ,yada emeklilik cüzdanı fotokopisi. 
9-Çöp konteynır alınacak ve faturası. 
10-İşyerinde  su abonesi kartlı sayaç takılacak  
11-Aynı adrese daha önce verilmiş Açma ruhsatı varsa Belediyeye geri iade edilecek. 
12-İtfaiyeden yangın  önlemi alınmıştır raporu gelecek. 
13-Emniyete kimlik bildiriminde bulunduğuna dair kimlik bildirimi belgesi fotokopisi. 
14-İmza sirküleri,Ticaret Sicil gazetesi fotokopisi  (Şirket olması halinde ) 
15-C.Savcılığından yeni tarihli sabıka kaydı (sabıkası olanlar mahkeme kararları ile birlikte) 
getirilecek. B.M.Kararı 28.10.2004 
16-Kat maliklerinden oy çokluğu ile karar verilmesi İçkili Lokanta hizmeti için (noter) 
17-Okullar ve Dini tesislere en az 100 metre Diğer kamu binalarına 30 metre uzakta bulunması zorunludur. 
 
 
OYUNLU İNTERNET CAFELER İÇİN İSTENENKRİTERLER:  
a )En az 150 m2  kapalı alanı bulunacak. 
b)İrtifa (İç yükseklik) en az 350 metreden az olamaz.  
c )Çift tuvaleti olacak.(Tuvalet bedensel engellilerinde kullanabileceği şekilde düzenlenecek.) 
M.K.7 Ekim 2004 
d)Klima,ve havalandırması iyi yapılmış olacak. 
e)Kahvehane şartlarını taşıyacaktır. 
f)Detaylı işyeri yerleşim krokisi çizdirilecek teknik bir kişiye. 
g)Bu yerleşimi izinsiz değiştiremeyecek. 
 
 
Meclis karar tarihi :27 Temmuz 2004  /21.10.2004    
Belediye Encümen k.Tarihi:06.04.2000/793 
 
 
 
 
NOT:Yukarıda açıklanan ve istenen kriterlerden anlaşılamayan durumlarda işyeri açma ruhsatı servisine 
müracaat edilmesi ve daha geniş bilgi alınması gerekir 



 
 
 
KONAKLAMA TESİSİ  İÇİN İSTENEN BELGE VE YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN 
KRİTERLER. 
 
  
  
1-Nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah senedi .(muhtarlık tasdikli) 
2-2 adet fotoğraf 
3-Tapu fotokopisi.  
4-Yapı kullanma izni kağıdı. 
5-Kiralıksa Kira mukavelesi aslı veya Noter tasdikli sureti. 
6-Vergi levhası fotokopisi. 
7-İlgili Esnaf odası  veya Ticaret odası kaydı fotokopisi. (Alanya) 
8-Ustalık belgesi meslek dalına göre. 
9-Sigorta veya bağ kur belgesi ,yada emeklilik cüzdanı fotokopisi. 
10-Çöp konteynır alınacak ve faturası. 
11-İşyerinde  su abonesi kartlı sayaç takılacak  
12-Aynı adrese daha önce verilmiş Açma ruhsatı varsa Belediyeye geri iade edilecek. 
13-İtfaiyeden yangın  önlemi alınmıştır raporu gelecek. 
14-Emniyete kimlik bildiriminde bulunduğuna dair kimlik bildirimi belgesi fotokopisi. 
15-İmza sirküleri,Ticaret Sicil gazetesi fotokopisi  (Şirket olması halinde ) 
16-C.Savcılığından yeni tarihli sabıka kaydı (sabıkası olanlar mahkeme kararları ile birlikte) 
getirilecek. B.M.Kararı 28.10.2004 
 
 
KONAKLAMA TESİSLERİNDEN İSTENEN KRİTERLER:(Apart Otel, Motel, Pansiyon 
vs) 
a) Yangın merdiveni yapılmış olacak. 
b)Hijyenik şartları taşıyacak. 
c)Detaylı işyeri yerleşim krokisi çizdirilecek teknik bir kişiye. 
d)Bu yerleşimi izinsiz değiştiremeyecek.  
e)Otellerin mutfak kısmında yağ tutucu takılacak. 
f)Sanayi tipi bulaşık makinası takılacak. 
g)WC ler bedensel engellilerin kullanabileceği şekilde düzenlenecek.)  M.K.7 Ekim 2004 
Meclis karar tarihi:27 Temmuz 2004 /21.10.2004 
 
 
 
 
 
NOT:Yukarıda açıklanan ve istenen kriterlerden anlaşılamayan durumlarda işyeri açma ruhsatı servisine 
müracaat edilmesi ve daha geniş bilgi alınması gerekir  
 
 
 
 



 
 
HEDİYELİK EŞYA SATICILARINDAN İSTENEN BELGE VE YERİNE GETİRİLMESİ 
İSTENEN KRİTERLER. 
  
 

    
 

1-Nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah senedi .(muhtarlık tasdikli) 
2-2 adet fotoğraf 
3-Tapu fotokopisi.  
4-Yapı kullanma izni kağıdı. 
5-Kiralıksa Kira mukavelesi aslı veya Noter tasdikli sureti. 
6-Vergi levhası fotokopisi. 
7-İlgili Esnaf odası  veya Ticaret odası kaydı fotokopisi. (Alanya) 
8-Sigorta veya bağ kur belgesi ,yada emeklilik cüzdanı fotokopisi. 
9-Çöp konteynır alınacak ve faturası. 
10-İşyerinde  su abonesi kartlı sayaç takılacak  
11-Aynı adrese daha önce verilmiş Açma ruhsatı varsa Belediyeye geri iade edilecek. 
12-İtfaiyeden yangın  önlemi alınmıştır raporu gelecek. 
13-Emniyete kimlik bildiriminde bulunduğuna dair kimlik bildirimi belgesi fotokopisi. 
14-İmza sirküleri,Ticaret Sicil gazetesi fotokopisi  (Şirket olması halinde ) 
15-C.Savcılığından yeni tarihli sabıka kaydı (sabıkası olanlar mahkeme kararları ile birlikte) 
getirilecek. B.M.Kararı 28.10.2004 
 
 
 
HEDİYELİK EŞYA SATICILARI KRİTERLERİ: 
a)Dükkan en az 40 m2 kapalı alanı olacak 
b)Detaylı işyeri yerleşim krokisi çizdirilecek teknik bir kişiye. 
c)Bu yerleşimi izinsiz değiştiremeyecek.  
 
NOT:Dükkan Dışına  eşya çıkarılması yasaktır 
 
 
 
Meclis karar tarihi:27 Temmuz 2004 /21.10.2004 
 
 
 
 
NOT:Yukarıda açıklanan ve istenen kriterlerden anlaşılamayan durumlarda işyeri açma ruhsatı servisine 
müracaat edilmesi ve daha geniş bilgi alınması gerekir 



 
 
 
BUTİK İŞLETMECİLİĞİ YAPANLARDAN İSTENEN BELGE VE YERİNE 
GETİRİLMESİ İSTENEN KRİTERLER.   
 

 
1-Nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah senedi .(muhtarlık tasdikli) 
2-2 adet fotoğraf 
3-Tapu fotokopisi.  
4-Yapı kullanma izni kağıdı. 
5-Kiralıksa Kira mukavelesi aslı veya Noter tasdikli sureti. 
6-Vergi levhası fotokopisi. 
7-İlgili Esnaf odası  veya Ticaret odası kaydı fotokopisi. (Alanya) 
8-Ustalık belgesi meslek dalına göre. 
9-Sigorta veya bağ kur belgesi ,yada emeklilik cüzdanı fotokopisi. 
10-Çöp konteynır alınacak ve faturası. 
11-İşyerinde  su abonesi kartlı sayaç takılacak  
12-Aynı adrese daha önce verilmiş Açma ruhsatı varsa Belediyeye geri iade edilecek. 
13-İtfaiyeden yangın  önlemi alınmıştır raporu gelecek. 
14-Emniyete kimlik bildiriminde bulunduğuna dair kimlik bildirimi belgesi fotokopisi. 
15-İmza sirküleri,Ticaret Sicil gazetesi fotokopisi (Şirket olması halinde ) 
16-C.Savcılığından yeni tarihli sabıka kaydı (sabıkası olanlar mahkeme kararları ile birlikte) 
getirilecek. B.M.Kararı 28.10.2004 
 
 
 
BUTİK EŞYASI SATICILARI KRİTERİ: 
a)Dükkan büyüklüğü en az 60 m2 kapalı alanı olacak 
b)2 adet soyunma kabini olacak. 
c)Tuvalet,Lavabo,Kasa,Teşhir reyonu olacak.(Tuvalet bedensel engellilerinde kullanabileceği 
şekilde düzenlenecek) M.K.7 Ekim 2004 
d)Detaylı işyeri yerleşim krokisi çizdirilecek teknik bir kişiye. 
e)Bu yerleşimi izinsiz değiştiremeyecek  
 
 
NOT:Dükkan Dışına  eşya çıkarılması yasaktır 
 
 
Meclis karar tarihi:27 Temmuz 2004 /21.10.2004 
 
 
 
 
 
NOT:Yukarıda açıklanan ve istenen kriterlerden anlaşılamayan durumlarda işyeri açma ruhsatı servisine 
müracaat edilmesi ve daha geniş bilgi alınması gerekir  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
KAVAFİYE (AYAKKABI) İŞLETMECİLİĞİ YAPANLARDAN İSTENEN BELGE VE 
YERİNE GETİRİLMESİ İSTENEN KRİTERLER.   
 
 

    
 

1-Nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah senedi .(muhtarlık tasdikli) 
2-2 adet fotoğraf 
3-Tapu fotokopisi.  
4-Yapı kullanma izni kağıdı. 
5-Kiralıksa Kira mukavelesi aslı veya Noter tasdikli sureti. 
6-Vergi levhası fotokopisi. 
7-İlgili Esnaf odası  veya Ticaret odası kaydı fotokopisi. (Alanya) 
8-Ustalık belgesi meslek dalına göre. 
9-Sigorta veya bağ kur belgesi ,yada emeklilik cüzdanı fotokopisi. 
10-Çöp konteynır alınacak ve faturası. 
11-İşyerinde  su abonesi kartlı sayaç takılacak  
12-Aynı adrese daha önce verilmiş Açma ruhsatı varsa Belediyeye geri iade edilecek. 
13-İtfaiyeden yangın  önlemi alınmıştır raporu gelecek. 
14-Emniyete kimlik bildiriminde bulunduğuna dair kimlik bildirimi belgesi fotokopisi. 
15-İmza sirküleri,Ticaret Sicil gazetesi fotokopisi  (Şirket olması halinde ) 
16-C.Savcılığından yeni tarihli sabıka kaydı (sabıkası olanlar mahkeme kararları ile birlikte) 
getirilecek. B.M.Kararı 28.10.2004 
 
 
KAVAFİYE DÜKKANLARI KRİTERLERİ:(ayakkabı,çanta,cüzdan,deri aksesuarı ve kemer) 
a)Kavafiye dükkanları en az 60 m2 kapalı alanı olacak. 
b)Kavafiye dükkanlarında,Ayakkabı,Deri aksesuarı Çanta,Cüzdan,ve kemer satabileceklerdir. 
c)Kavafiye dükkanlarında 1 depo,2 istif bölümü,Tuvalet,Kasa ve ambalaj bölümü deneme reyonu 
ve teşhir bölümleri krokide mutlaka gösterilecektir. 
d)Tuvalet bedensel engellilerinde kullanabileceği şekilde düzenlenecek. M.K.7 Ekim 2004 
e)Detaylı işyeri yerleşim krokisi çizdirilecek teknik bir kişiye. 
f)Bu yerleşimi izinsiz değiştiremeyecek  
 
NOT:Dükkan Dışına  eşya çıkarılması yasaktır 
 
Meclis karar tarihi:27 Temmuz 2004 /21.10.2004 
NOT:Yukarıda açıklanan ve istenen kriterlerden anlaşılamayan durumlarda işyeri açma ruhsatı servisine 
müracaat edilmesi ve daha geniş bilgi alınması gerekir  
 
 
 
 
 
 



EMLAK KOMİSYONCULUĞU İŞLETMECİLİĞİ YAPANLARDAN İSTENEN BELGE 
VE YERİNE GETİRİLMESİ İSTENEN KRİTERLER.   
   

 
1-Nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah senedi .(muhtarlık tasdikli) 
2-2 adet fotoğraf 
3-Tapu fotokopisi.  
4-Yapı kullanma izni kağıdı. 
5-Kiralıksa Kira mukavelesi aslı veya Noter tasdikli sureti. 
6-Vergi levhası fotokopisi. 
7-İlgili Esnaf odası  veya Ticaret odası kaydı fotokopisi. (Alanya) 
8-Ustalık belgesi meslek dalına göre. (Emlak komisyonculuğu sertifikası ) 
9-Sigorta veya bağ kur belgesi ,yada emeklilik cüzdanı fotokopisi. 
10-Çöp konteynır alınacak ve faturası. 
11-İşyerinde  su abonesi kartlı sayaç takılacak  
12-Aynı adrese daha önce verilmiş Açma ruhsatı varsa Belediyeye geri iade edilecek. 
13-İtfaiyeden yangın  önlemi alınmıştır raporu gelecek. 
14-Emniyete kimlik bildiriminde bulunduğuna dair kimlik bildirimi belgesi fotokopisi. 
15-İmza sirküleri,Ticaret Sicil gazetesi fotokopisi  (Şirket olması halinde ) 
16-C.Savcılığından yeni tarihli sabıka kaydı (sabıkası olanlar mahkeme kararları ile birlikte) 
getirilecek. B.M.Kararı 28.10.2004 
 
    
EMLAK KOMİSYONCULARININ UYMASI  VE YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN 
KURALLAR: 
a)Emlak komisyonculuğu için en az 60 m2 kapalı alan şarttır. 
b)Emlak komisyonculuğu sertifikası bulunması mecburidir. 
c)Emlak komisyonculuğu bürosu kat mülkiyeti kanunu gereği bağımsız bir bölüm ve işyeri 
olmalı. 
d)Standartlara uygun müşterek veya münferit kullanma özelliğine  TS 8357’ye uygun WC-Lavabo 
bulunacaktır. (Tuvalet bedensel engellilerin kullanabileceği şekilde düzenlenecek.) M.K.7 Ekim 
2004 
e)Emlak komisyonculuğu hizmetlerine yönelik işlerin yapılmasında kullanılan teknik cihaz ve 
donanıma uygun büro mobilyası bulunmalı ve müşterinin kabulüne uygun oturma grupları 
düzenlenmeli. 
f)Emlak komisyonculuğunda bilgisayar bulunmalı. 
g)Detaylı yerleşim krokisi çizdirilecek teknik bir kişiye. 
h)Bu yerleşimi izinsiz değiştiremeyecektir. 
 
Meclis karar tarihleri:18 Haziran 2004 / 27 Temmuz  2004 ve 21.10.2004  
NOT:Daha geniş bilgi için Belediyemiz işyeri açma ruhsatı Servisinden ve Ticaret odasından 
Emlak çılar için geniş kapsamlı bilgi edinilebilir.   
 
 
 
 
 



 
 
2.EL EVKUR İŞLETMECİLİĞİ YAPANLARDAN İSTENEN BELGE VE YERİNE 
GETİRİLMESİ İSTENEN KRİTERLER.   

 
 
   
 

1-Nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah senedi .(muhtarlık tasdikli) 
2-2 adet fotoğraf 
3-Tapu fotokopisi.  
4-Yapı kullanma izni kağıdı. 
5-Kiralıksa Kira mukavelesi aslı veya Noter tasdikli sureti. 
6-Vergi levhası fotokopisi. 
7-İlgili Esnaf odası  veya Ticaret odası kaydı fotokopisi. (Alanya) 
8-Ustalık belgesi meslek dalına göre. 
9-Sigorta veya bağ kur belgesi ,yada emeklilik cüzdanı fotokopisi. 
10-Çöp konteynır alınacak ve faturası. 
11-İşyerinde  su abonesi kartlı sayaç takılacak  
12-Aynı adrese daha önce verilmiş Açma ruhsatı varsa Belediyeye geri iade edilecek. 
13-İtfaiyeden yangın  önlemi alınmıştır raporu gelecek. 
14-Emniyete kimlik bildiriminde bulunduğuna dair kimlik bildirimi belgesi fotokopisi. 
15-İmza sirküleri,Ticaret Sicil gazetesi fotokopisi  (Şirket olması halinde ) 
 
16-C.Savcılığından yeni tarihli sabıka kaydı (sabıkası olanlar mahkeme kararları ile birlikte) 
getirilecek. B.M.Kararı 28.10.2004 
 
 
2 .EL EV KUR SATICILARI 
 
 
 
 
a)Dükkan genişliği en az 100 m2 olacaktır. 
b)Dükkan  dışına eşya çıkarılması yasaktır. 
c)Hijyenik şartlar dahilinde çalışılacaktır.  
d)Detaylı yerleşim krokisi çizdirilecek  teknik bir kişiye. 
e)Bu yerleşimi izinsiz değiştiremeyecektir. 
 
 
 
 
 
NOT:Yukarıda açıklanan ve istenen kriterlerden anlaşılamayan durumlarda işyeri açma ruhsatı servisine 
müracaat edilmesi ve daha geniş bilgi alınması gerekir. 
 
 
Meclis karar tarihleri: 27 Temmuz  2004 ve 21.10.2004  
Belediye Encümen kararı 21.06.2001/1497 



   
 
 
PASTA SATIŞI İŞLETMECİLİĞİ YAPANLARDAN İSTENEN BELGE VE YERİNE 
GETİRİLMESİ İSTENEN KRİTERLER.   

 
 
   
 

1-Nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah senedi .(muhtarlık tasdikli) 
2-2 adet fotoğraf 
3-Tapu fotokopisi.  
4-Yapı kullanma izni kağıdı. 
5-Kiralıksa Kira mukavelesi aslı veya Noter tasdikli sureti. 
6-Vergi levhası fotokopisi. 
7-İlgili Esnaf odası  veya Ticaret odası kaydı fotokopisi. (Alanya) 
8-Ustalık belgesi meslek dalına göre. 
9-Sigorta veya bağ kur belgesi ,yada emeklilik cüzdanı fotokopisi. 
10-Çöp konteynır alınacak ve faturası. 
11-İşyerinde  su abonesi kartlı sayaç takılacak  
12-Aynı adrese daha önce verilmiş Açma ruhsatı varsa Belediyeye geri iade edilecek. 
13-İtfaiyeden yangın  önlemi alınmıştır raporu gelecek. 
14-Emniyete kimlik bildiriminde bulunduğuna dair kimlik bildirimi belgesi fotokopisi. 
15-İmza sirküleri,Ticaret Sicil gazetesi fotokopisi  (Şirket olması halinde) 
16-C.Savcılığından yeni tarihli sabıka kaydı (sabıkası olanlar mahkeme kararları ile birlikte) 
getirilecek. B.M.Kararı 28.10.2004 
 
PASTA SATIŞ YERLERİ İLE İLGİLİ KRİTERLER 
 
a)İşyeri en az 30 m2 kapalı alanı olacak ve işyerinde masa bulunmayacaktır. 
b)WC lavabo bulunması 
c)Bedensel engelliler için WC bulunması(M.K.7 Ekim 2004) 
d)Bağlı bulunduğu imalathanenin Alanya sınırları içinde olması ve hijyenik şartları taşıması. 
e)İmalathane sahibi kendi değilse satmakta olduğu ürünün menşeini Belediyece yapılacak kontrollerde 
ibraname vereceğini taahhüt etmesi. 
f)Bunların dışında pasta satış yerleri hijyenik şartları taşıması şarttır.    
g)Detaylı yerleşim krokisi çizdirilecek  teknik bir kişiye. 
h)Bu yerleşimi izinsiz değiştiremeyecektir. 
İlave alınan kararlar 07.Nisan 2005 tarihli meclis kararı 
a)Tarım ve köy işleri müdürlüğünden alınmış üretim izin belgesi. 
b)Gayri sıhhi müessese ruhsatı 
c)Gıda üretim sertifikası 
d)Gıda sicil sertifikası 
e)Sorumlu müdür çalıştırma zorunluluğu, 
f)Gıda maddeleri üreten işyerlerine ait çalışma izin belgesi, 
g)İşletmenin üretim yeri için HACCP belgesi olması şartı, 
h)İşletme için TSE tarafından alınmış ISO belgesi olması şartı, 
Meclis karar tarihleri: 27 Temmuz  2004 ve 21.10.2004 
 
  
 
NOT:Yukarıda açıklanan ve istenen kriterlerden anlaşılamayan durumlarda işyeri açma ruhsatı servisine 
müracaat edilmesi ve daha geniş bilgi alınması gerekir. 
 



 
 
 
MOBİLYA DÖŞEMECİLİĞİ  YAPANLARDAN İSTENEN BELGE VE YERİNE 
GETİRİLMESİ İSTENEN KRİTERLER.   

  
 
    
 

1-Nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah senedi .(muhtarlık tasdikli) 
2-2 adet fotoğraf 
3-Tapu fotokopisi.  
4-Yapı kullanma izni kağıdı. 
5-Kiralıksa Kira mukavelesi aslı veya Noter tasdikli sureti. 
6-Vergi levhası fotokopisi. 
7-İlgili Esnaf odası  veya Ticaret odası kaydı fotokopisi. (Alanya) 
8-Ustalık belgesi meslek dalına göre. 
9-Sigorta veya bağ kur belgesi ,yada emeklilik cüzdanı fotokopisi. 
10-Çöp konteynır alınacak ve faturası. 
11-İşyerinde su varsa su abonesi kartlı sayaç takılacak  
12-Aynı adrese daha önce verilmiş Açma ruhsatı varsa Belediyeye geri iade edilecek. 
13-İtfaiyeden yangın  önlemi alınmıştır raporu gelecek. 
14-Emniyete kimlik bildiriminde bulunduğuna dair kimlik bildirimi belgesi fotokopisi. 
15-İmza sirküleri,Ticaret Sicil gazetesi fotokopisi  (Şirket olması halinde ) 
 16-C.Savcılığından yeni tarihli sabıka kaydı (sabıkası olanlar mahkeme kararları ile 
birlikte) getirilecek. B.M.Kararı 28.10.2004 
 
 
 
 
MOBİLYA DÖŞEMECİLİĞİ KRİTERLERİ 
 
 
a)En az kapalı alanı 50 m2 olması şarttır. 
b)Ses izolasyonunun yapılması kesinlikle şarttır.  
c)Detaylı yerleşim krokisi çizdirilecek  teknik bir kişiye. 
d)Bu yerleşimi izinsiz değiştiremeyecektir. 
 
Meclis karar tarihleri: 27 Temmuz  2004 ve 21.10.2004 
  
 
 
NOT:Yukarıda açıklanan ve istenen kriterlerden anlaşılamayan durumlarda işyeri açma ruhsatı servisine 
müracaat edilmesi ve daha geniş bilgi alınması gerekir. 



 
ŞEHİR İÇİ VE ŞEHİRLER ARASI KARGO TAŞIMACILIĞI YAPANLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR 
 

 
    
 

1-Nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah senedi .(muhtarlık tasdikli) 
2-2 adet fotoğraf 
3-Tapu fotokopisi.  
4-Yapı kullanma izni kağıdı. 
5-Kiralıksa Kira mukavelesi aslı veya Noter tasdikli sureti. 
6-Vergi levhası fotokopisi. 
7-İlgili Esnaf odası  veya Ticaret odası kaydı fotokopisi. (Alanya) 
8-Ustalık belgesi meslek dalına göre. 
9-Sigorta veya bağ kur belgesi ,yada emeklilik cüzdanı fotokopisi. 
10-Çöp konteynır alınacak ve faturası. 
11-İşyerinde su varsa su abonesi kartlı sayaç takılacak  
12-Aynı adrese daha önce verilmiş Açma ruhsatı varsa Belediyeye geri iade edilecek. 
13-İtfaiyeden yangın  önlemi alınmıştır raporu gelecek. 
14-Emniyete kimlik bildiriminde bulunduğuna dair kimlik bildirimi belgesi fotokopisi. 
15-İmza sirküleri,Ticaret Sicil gazetesi fotokopisi  (Şirket olması halinde ) 
 16-C.Savcılığından yeni tarihli sabıka kaydı (sabıkası olanlar mahkeme kararları ile 
birlikte) getirilecek. B.M.Kararı 28.10.2004 
 
 
 
İSTENEN KRİTERLER 
 
1-Depolama yeri en az 100 m2 olacak 
2-Kat maliklerden muvafakat alınacak 
3-Şehir içi kargo servisi yapacaklar için irtibat bürosu olarak ruhsat verilecektir.ve yükleme ve boşaltma işlemi  
   yapılmayacaktır.( 6 teker ve üstü) 
 
  



 
METRE KARE ŞARTI ARANMADAN  RUHSAT VERİLEBİLECEK BAZI İŞYERLERİ AŞAĞIYA ÇIKARILMIŞTIR. 
 
1-Bijuteri. 
2-CD,Kaset vb. 
3-İç giyim,Çorap. 
4-Gömlek,pantolon,Kravat. 
5-Saat, 
6-Kitap,Gazete,Dergi. 
7-Aktar (Baharat çeşitleri) 
8-Deniz malzemeleri,Mayo,Havlu. 
9-Tuhafiye Giyim olmadan,Yün. 
10-Kozmetik,Parfümeri,İtriyat. 
11-Oyuncak. 
12-Kırtasiye. 
13-Terzi.  
14-Çilingir, Anahtarcı. 
15-Trafik takip bürosu. 
16-Elektrikçiler. 
17-Sıhhi tesisatçılar. 
18-Ayakkabı tamircileri. 
19-Sadece çanta satıcıları. 
20-  
21-Kuyumcular. 
22-Halı Kilim tic. 
23-Hırdavatcı 
24-  
25-Optikci (gözlükcü) 
26-Fotoğrafcı 
 
NOT:Yukarıda bazı işyeri isimleri yazılmış olup,Bu ve bunlara benzer işyerlerinden m2 şartı aranmadan 
işyeri açma ruhsatı verilmektedir. Daha geniş bilgi alınması için İşyeri açma Ruhsatı servisine müracaat 
edilmesi gerekir. 
 



İŞYERİ AÇMA RUHSATI ESNASINDA İSTENEN BELGELER 
1-Plastik şeffaf dosya bir adet 
2-Nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah senedi .(muhtarlık tasdikli) 
3-……. adet fotoğraf 
4-Tapu fotokopisi.   
5-Yapı kullanma izni kağıdı.işyeri olarak 
6-Kiralıksa Kira mukavelesi aslı veya Noter tasdikli sureti. 
7-Vergi levhası fotokopisi.  
8-İlgili Esnaf odası  ve Esnaf sicil kaydı veya Ticaret odası kaydı fotokopisi. 
9-Ustalık belgesi meslek dalına göre.    
10-Sigorta veya bağ kur belgesi ,yada emeklilik cüzdanı fotokopisi. 
11-Çöp konteynır alınacak  
12-İşyerinde su varsa su abonesi kartlı sayaç olacak  no: 
13-Aynı adrese daha önce verilmiş Açma ruhsatı varsa Belediyeye geri iade edilecek. 
14-İtfaiyeden yangın  önlemi alınmıştır raporu gelecek. 
15-Emniyete kimlik bildiriminde bulunduğuna dair kimlik bildirimi belgesi fotokopisi. 
16-İmza sirküleri,Ticari Sicil gazetesi ve Ticaret odası kaydı fotokopisi. 
17-Basit yol krokisi ve Detaylı yerleşim krokisi, teknik bir elemana çizdirilip imzalattırılacak. 
18-C.Savcılığından sabıka kaydı  Detayları ile birlikte.   
19-Tuvalet bulunan işyerlerinde tuvaletler bedensel engellilerin kullanabileceği şekilde düzenlenecek 
20-Umuma açık  içkili ve içkisiz eğlence yerleri Okul ve Dini tesislerden 100 mt. , diğer kamu binalarından ise 30 mt uzaklıkta açılacak.ve kat maliklerinden oy çokluğu ile 
karar tutanağı  (Noter tasdikli)  
GENEL BELGELER DIŞINDA AÇILMAK İSTENEN İŞE GÖRE YAPILMASI GEREKEN VE İSTENEN EK BELGE VE BİLGİLER.  
1-LOKANTA VE BENZERLERİ:Kapalı alanı en az    60    m2 olup,Bay ve bayanlar için en az iki adet tuvaleti,Sanayi tipi bulaşık makinası ,Klima  
   ,Jeneretör,Mutfak kısmı duvarlar komple fayans,Mutfak kısmı üç bölümden oluşacak ve hijyenik şartları taşıyacak,Binanın dışından baca  
   çıkarılmayacak,çıkarılması halinde o parsel içerisinde bulunan binadaki bağımsız bölüm sahiplerinden izin alınacak ve baca kamuflaj yapılacak,.Fırın 
olması halinde baca çıkışlarında sulu filtre takılacak ve aynı aboneye bağlı su sayacı takılacak ,Kat maliklerinden Muvafakat (Noter) alınacak 
2-KAHVEHANELER: en az     60    m2 kapalı alana sahip olacak bay ve bayanlar için iki adet tuvaleti  bulunacak, Tavan taban arası iç yükseklik  3.50  
   metreden az olmayacak,klima olacak,Havalandırması iyi yapılmış olacak,aydınlatılması iyi yapılmış olacak,bir bölümde kütüphane yapılacak,telefon     
   bulunacak,çay ocağı  bölümü tezgah çelik ve hijyenik şartlara uygun olacak,kumar oynatılmayacak,ve kat maliklerinden Muvafakat(Noter) 
alınacak. 
3-BAKKAL :En az    40    m2 kapalı alanı ,klima,lavabo,Buz dolabı,Meşrubat dolabı,Derin dondurucu bulundurulacak ayrıca ustalık belgesi  
   olacak. 
4-MARKET : En az   75    m2 kapalı alanı ,Buzdolabı,Derin dondurucu,klima,lavabo,tuvalet ve jeneretör bulundurulacak,ayrıca ustalık belgesi  
    olacak. 
5-K. SÜPER MARKET: En az    200    m2 Kapalı alanı, Buz dolabı, Meşrubat dolabı,klima,lavabo Tuvalet,Jenerötör olacak ayrıca ustalık  
    belgesi olacak. 
6-BÜFE VE TEKEL BAYİİ: Yalnız Sigara satışı En az    20    m2 Tekel ürünleri İçki ve benzerleri ile birlikte  30 m2  kapalı alanı olacak,Buz dolabı  
    meşrubat dolabı bulundurulacak (Apartman altlarına büfe ruhsatı verilmez.) 
7-ERKEK BERBERLERİ:En az  30  m2 kapalı alanı ve tuvaleti olacak, Ustalık belgesi olacak. 
8-KUAFÖR SALONU:En az    75    m2 Bay bayan olması halinde   80    m2 kapalı alanı ve tuvaleti olacak. Ustalık belgesi olacak. 
9-OTO GALERİ VE RENT’A CARLAR=:En az    80    m2 kapalı alanı olacak ve bina çekme mesafeleri ile yola araç konulmayacak. 
10-EMLAK KOMİSYONCULARI: En az kapalı     60     m2 alanı ve tuvaleti bulunacak  
11-İNTERNET  CAFELER:Oyun oynatılmamak kaydı ile en az    60    m2 kapalı alanı,  iki adet wc,kliması ve yeterli havalandırma,Zemin birinci sınıf 
seramik kaplanmış olacak,İçerisi dışarıdan görülebilecek (perde jaluzi vb. şekil de kapatılmayacak,Yeterli aydınlatma (m2 başına 15 walt 
olacak)sağlanacak.Bodrum kat ve bodrum bağlantılı olmayacak,Ruhsatta belirtilen yaşın altındakilerin girmesinin yasak olduğunu belirtir bir tabela 
asılması, ve hijyenik şartları taşıyacak,Noterden İnternet hizmeti dışında hiçbir faliyette bulunmayacağına dair taahhüt verecek,kat maliklerinden  oy 
çokluğu ile muvafakat(Noter) alınacak 
12-OYUNLU İNTERNET CAFELERDE İSE: En az    150   m2 kapalı alanı bulunacak,çift tuvaleti,klima,ve hijyenik  ve kahvehane şartlarını  
      taşıyacak, kat maliklerinden Muvafakat (Noter) alınacak.   
13-KONAKLAMA TESİSLERİNDE: Yangın merdiveni yapılmış olacak. 
14-PASTA SATIŞ YERLERİ :En az    30     m2 kapalı alanı bağlı bulunduğu imalathanenin alanya sınırları içerisinde bulunması ve ürünün menşeinin   
     Belediyece yapılacak kontrollerde ibraname vereceğine dair taahhütname vermesi. Ve 1 adet wc bulunması.  
15-GÜZELLİK SALONLARI =En az    75     m2  
16=MOBİLYA DÖŞEMECİLİĞİ: En az    50    m2 olması ve kesinlikle ses izalasyonu nun  yapılması şarttır.    
17-Hediyelik eşya satıcıları    40     m2 den aşağı olamaz. 
18-kavafiye (Ayakkabı,çanta,kemer,cüzdan ve deri ürünleri satışı)      60     m2 1adet wc bulunacak   
19-Butik işlet.  kapalı alan      60     m2 çift kabin ve tuvaleti olacak    
20-Kasaplar En az    30   m2 ve kat maliklerinden muvafakat  alınacak  en az bir adet wc bulunacak 
21-Ev kur  en az   100   m2 kapalı alanı mevcut olacak 
22-Kargo servisi yapacaklar için  100 M2 Kapalı alanı mevcut olup,kat maliklerinden izin alınacak Şehir içinde irtibat bürosu için izin verilip,Altı teker 
ve üstü araçların girmesi,yükleme boşaltma yapılması  yasaktır. 
NOT:Bunların dışında ve yukarıda açıklanan hususlardan anlaşılamayan konularda Belediyemiz İşyeri Açma Ruhsatı bürosuna başvurulması gerekir. 
İDARECE DOLDURULACAK HARÇLAR 
 
A.Y.K.H........................................................ 
Ç.K.H............................................................ 
A.R.H............................................................ 
B.E.H............................................................ 
M.D.H.......................................................... 
KDV %18…………………………………. 
 
Genel Toplam................................................, 



GAYRİ SIHHİ İŞYERİ AÇMA RUHSATI ESNASINDA İSTENEN BELGELER 
1-Plastik şeffaf dosya bir adet 
2-Nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah senedi .(muhtarlık tasdikli) 
3-……. adet fotoğraf 
4-Tapu fotokopisi. 
5-Yapı kullanma izni kağıdı.işyeri olarak 
6-Kiralıksa Kira mukavelesi aslı veya Noter tasdikli sureti. 
7-Vergi levhası fotokopisi.  
8-İlgili Esnaf odası  ve Esnaf sicil kaydı veya Ticaret odası kaydı fotokopisi. 
9-Ustalık belgesi meslek dalına göre.    
10-Sigorta veya bağ kur belgesi ,yada emeklilik cüzdanı fotokopisi. 
11-Çöp konteynır alınacak  
12-İşyerinde su varsa su abonesi kartlı sayaç olacak  no: 
13-Aynı adrese daha önce verilmiş Açma ruhsatı varsa Belediyeye geri iade edilecek. 
14-İtfaiyeden yangın  önlemi alınmıştır raporu gelecek. 
15-Emniyete kimlik bildiriminde bulunduğuna dair kimlik bildirimi belgesi fotokopisi. 
16-İmza sirküleri,Ticari Sicil gazetesi ve Ticaret odası kaydı fotokopisi. 
17-Basit yol krokisi ve Detaylı yerleşim krokisi 
18-C.Savcılığından sabıka kaydı  Detayları ile birlikte.   
19-Tuvalet bulunan işyerlerinde tuvaletler bedensel engellilerin kullanabileceği şekilde düzenlenecek 
20-Kapasite raporu alınacak Ticaret Odasından veya ilgili odadan 
 
GENEL BELGELER DIŞINDA AÇILMAK İSTENEN İŞE GÖRE YAPILMASI GEREKEN VE İSTENEN EK BELGE VE BİLGİLER.  
 
1=MOBİLYA DÖŞEMECİLİĞİ: En az    50    m2 olması ve kesinlikle ses izalasyonu nun  yapılması şarttır.    
2=FIRINLAR                               :300   m2 Brüt alanı  ve hijyenik şartları taşıyacak 
3=YUFKACI VE DONDURMA İMALATI YAPANLAR: En az    50   m2 kapalı alanı bulunacak 
4=SİMİT İMALATÇILARI         : En az   90    m2 kapalı alanı bulunacak  
5=MANDIRALAR VE PASTA İMALATÇILARI: En az  150  m2 kapalı alanı bulunacak. 
6=TEK ÜRÜN İMAL EDECEKLER  :En az    80    m2 kapalı alanı bulunacak birden fazla ürün imal edilmesi halinde   150     
m2  kapalı alan olacak 
7-Yemek Fabrikaları En az   200   m2 kapalı alanı mevcut olup,hijyenik şartları taşıyacak bay ve bayanlar için ayrı ayrı WC 
olacak Meclis kararı 06.Nisan 2006  tarih 7 Birleşim 
NOT:Bunların dışında ve yukarıda açıklanan hususlardan anlaşılamayan konularda Belediyemiz İşyeri Açma Ruhsatı bürosuna 
başvurulması gerekir. 
 
İDARECE DOLDURULACAK HARÇLAR 
 
A.Y.K.H........................................................ 
 
Ç.K.H............................................................ 
 
A.R.H............................................................ 
 
B.E.H............................................................ 
 
M.D.H.......................................................... 
 
KDV %18…………………………………. 
 
Genel Toplam................................................, 



GAYRİ SIHHİ İŞYERİ AÇMA RUHSATI ESNASINDA İSTENEN BELGELER 
1-Plastik şeffaf dosya bir adet 
2-Nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah senedi .(muhtarlık tasdikli) 
3-……. adet fotoğraf 
4-Tapu fotokopisi. 
5-Yapı kullanma izni kağıdı.işyeri olarak 
6-Kiralıksa Kira mukavelesi aslı veya Noter tasdikli sureti. 
7-Vergi levhası fotokopisi.  
8-İlgili Esnaf odası  ve Esnaf sicil kaydı veya Ticaret odası kaydı fotokopisi. 
9-Ustalık belgesi meslek dalına göre.    
10-Sigorta veya bağ kur belgesi ,yada emeklilik cüzdanı fotokopisi. 
11-Çöp konteynır alınacak  
12-İşyerinde su varsa su abonesi kartlı sayaç olacak  no: 
13-Aynı adrese daha önce verilmiş Açma ruhsatı varsa Belediyeye geri iade edilecek. 
14-İtfaiyeden yangın  önlemi alınmıştır raporu gelecek. 
15-Emniyete kimlik bildiriminde bulunduğuna dair kimlik bildirimi belgesi fotokopisi. 
16-İmza sirküleri,Ticari Sicil gazetesi ve Ticaret odası kaydı fotokopisi. 
17-Basit yol krokisi ve Detaylı yerleşim krokisi 
18-C.Savcılığından sabıka kaydı  Detayları ile birlikte.   
19-Tuvalet bulunan işyerlerinde tuvaletler bedensel engellilerin kullanabileceği şekilde düzenlenecek 
20-Kapasite raporu alınacak Ticaret Odasından veya ilgili odadan 
 

1-Belediyemiz Çevre Sağlığı Müdürlüğü’nün İlçemizde faaliyet gösterecek yemek fabrikaları ile ilgili, yapı, ekipman ve donanım, WC ve 
lavabo, temizlik hijyen ve personel ile ilgili ekteki kriterlerin kabulüne. 

Yemek Fabrikaları En az   200   m2 kapalı alanı mevcut olup,hijyenik şartları taşıyacak bay ve bayanlar için ayrı ayrı WC olacak 
Meclis kararı 06.Nisan 2006  tarih 7 Birleşim 
YAPI KRİTERLERİ 
Toplam işletme alanı 200 m2 mi? 
Üretim alanı 150 m2,sosyal tesis alanı 50 m2 mi? 
Üretim yeri tavan yüksekliği 2,5 metre mi? 
Üretim yerinde tavana kadar fayans mevcut mu? 
Yerler kolay yıkanabilir, taban seramik kaplı mı? 
Aydınlatmalar korumalı yapılmış mı? 
Zemindeki su giderleri temizlenebilir ve açık mı? 
Dışarı açılan kapı pencere telli mi (sinek ve haşere girişi önlenmiş mi)? 
Davlumbaz (yüksek emiş gücüne sahip motorlu ) mevcut mu? 
Baca çıkışında sulu filtre mevcut mu? 
Ortam sıcaklığını 25 ‘ de tutacak klima tertibatı mevcut mu? 
Bulaşık yıkama bölümü ayrı yerde, devamlı sıcak sulu, yeterli musluğu ve lavabosu mevcut mu? 
Yemek hazırlama, pişirme, Ön soğutma, bulaşıkhane bölümü ayrılmış mı? 
Kat maliklerinin muafa katı var mı? 

EKİPMAN VE DONANIM KRİTERLERİ 
Kapasiteye göre soğuk hava, derin dondurucu, soğutucu mevcut mu? 
Çalışma tezgâhları, dolap ve raflar temizlenebilir malzeme mi (paslanmaz çelik ) 
Kapasiteye uygun bulaşık makinesi mevcut mu? 
Yemek taşımasında kullanılan nakil kaplarının yıkanması için bir sistem kurulmuş mu? 
Mutfakta personel el yıkama lavabosu mevcut mu? 
Mutfakta ısı kontrol sistemi kurulmuş mu (termometre mevcut mu)? 
60 ‘C sıcak su sağlayan su tertibatı ( şofben, güneş enerjisi) mevcut mu? 
Kuru erzak için ayrı depo varmı mı, depoda zemine temas engellenmiş mi (palet kullanılıyor mu )? 
Çiğ et ürünleri ile pişmiş gıdalar ve meyve sebzeler için ayrı tezgâh ve bıçaklar mevcut mu? 
Raflara düzenli yerleşim, zemine temas eden ürün engellenmiş mi? 
Gramaj kontrollü için terazi mevcut mu? 
Yangın ve can güvenliği önlemleri alınmış mı? 
Acil müdahaleler için ilk yardım dolabı mevcut mu? 
Elektrik prizleri sudan korumalı mı? 
Yanıcı maddelre ocaktan uzakta bulunduruluyor mu? 
Elektrik kesintileri için önlem alınmış mı gerekli donanım kurulmuş mu (jeneratör) 

TUVALET VE LAVABO KRİTERLERİ 
Bay ve bayan çalışan için ayrı tuvalet mevcut mu? 
Tuvalet duvarları tavana kadar fayans kaplı mı? 
Tuvalet ve lavoba zemini seramik kaplı mı? 
Tuvaletlerin yanında sıcak soğuk su bulunan el yıkama lavobaları bulunuyor mu? 
Lavabolarda sıvı sabun, kağıt havlu ve/veya kurutma makinelerı mevcut mu? 
Tuvalet kapıları yiyecek üretilen bölüme doğrudan açılmayacak şekilde mi? 

TEMİZLİK HİJYEN VE PERSONEL 
Mutfak Personellerinde galoş, bone ve maske mevcut mu? 
Servis personellerinin de işletmece belirlenen tek tip kıyafetleri mevcut mu? 
Personellerin periyodik sağlık muayenesi yapılmış mı denetleniyor mu? 



Çöp kovaları kapakları kapalı tutuluyor mu? 
Çöpler ve atıklar stoklardan uzakta kapalı ve poşetlenmiş olarak muhafaza ediliyor mu? 
Mutfak personel kısımlarında hijyen ve temizlikle ilgili levhalar uyarıcı bulunuyor mu? 
Personel soyunma ve dinlenme yerleri için ayrı bölüm mevcut mu? 
Mutfakta bulunması gereken malzeme dışında gıda dışı malzemeler depolanıyor mu? 
Personelin saç sakal ve tırnak temizliği uygun mu? 
Haşere kontrolü için Sağlık Bakanlığından onaylı ilaçlama yapılıyor mu, evrakları mevcut mu? 
İşletmede bir hijyen sorumlusu mevcut mu? 

 



 
 
FIRINLAR İÇİN İŞYERİ AÇMA RUHSATI ESNASINDA İSTENEN BELGELER 
1-Nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah senedi .(muhtarlık tasdikli) 
2-2 adet fotoğraf 
3-Tapu fotokopisi. 
4-Yapı kullanma izni kağıdı.(Fırın olarak)  
5-Kiralıksa Kira mukavelesi aslı veya Noter tasdikli sureti. 
6-Vergi levhası fotokopisi. 
7-İlgili Esnaf odası Veya Ticaret odası kaydı fotokopisi. 
8-Ustalık belgesi meslek dalına göre. 
9-Sigorta veya bağ kur belgesi ,yada emeklilik cüzdanı fotokopisi. 
10-Çöp konteynır alınacak ve faturası. 
11-İşyerinde su varsa su abonesi kartlı sayaç olacak  no: 
12-Aynı adrese daha önce verilmiş Açma ruhsatı varsa Belediyeye geri iade edilecek. 
13-İtfaiyeden yangın  önlemi alınmıştır raporu gelecek. 
14-Emniyete kimlik bildiriminde bulunduğuna dair kimlik bildirimi belgesi fotokopisi. 
15-İmza sirküleri,Ticari Sicil gazetesi fotokopisi 
16-Detaylı yerleşim krokisi 
17-C.Savcılığından sabıka kaydı  Detayları ile birlikte.   
18-Tuvalet bulunan işyerlerinde tuvaletler bedensel engellilerin kullanabileceği şekilde düzenlenecek 
FIRINLARDA ARANACAK HİJYEN ŞARTLARI 
1-Fırın müstakil bir yapıda olacak. 
2-Brüt alan 300 m2 olacak. 
3-200 m2 Üretim alanı olacak. 
4-100 m2 sosyal tesis için ayrılacak. 
    (Soyunma,giyinme,Dinlenme odası) 
5-Tavan yüksekliği 4.00 m.olacak. 
YAPI DETAYLARI 
-Tavana kadar fayans olacaktır. 
-Yerler yıkanabilir ve kolay temizlenebilir seramik olacak. 
-Tavan küflenmeyecek şekilde gerekli önlemler alınacak gerekirse 
 (asma tavan)yapılabilir.Ama asma tavan ahşap,sunta,kontra       plak,olmayacak. 
-Aydınlatma yeterli ve korumalı olacak. 
-Tüm giderlerin ızgaralı kapaklı ve kapalı olacak. 
-Ekmek pişirmede kullanılan fırınlar LPG li olmalı LPG tankları gömülü olacaktır. 
-İmalathanedeki pencerelere sineklik takılacaktır. 
-İmalathaneye direk giriş önlenecek;ön giriş bölümü yapılacak. 
 
EKİPMAN VE DONANIM 
-Üretimde kullanılan tezgahlar mermer veya tercihen paslanmaz çelik olmalı. 
-Depolama bölümleri yerden20 cm tim, duvardan 5 cm tim uzak temiz ve düzenli olmalı. 
-Havalandırma vakumlu sistemle yapılacak 
-Baca dikdörtgen şeklinde olacak bina renginde boyanarak 
 sulu sistem filtre konacak ayrıca su saati ayrı olacak. 
-İmalathanede kullanılan un tekneleri paslanmaz çelik olacak. 
-Dolap ve raflar paslanmaz çelikten olacak. 
-Gramaj kontrol için terazi bulundurulacak. 
-Otomatik elek bulundurulacak.(Unlar elenecek) 
TEMİZLİK VE HİJYEN 
-Kullanma suyu kesildiğinde 24 saat kapasiteli,su deposu bulundurulacak paslanmaz olacak. 
-Girişlere dezenfekteli paspas bulundurulacak. 
-Ağzı kapalı çöp konteynırları olacak. 
-Periyodik zamanlarda ilaçlama yapılacak ve belgelenecek. 
-Her işletme kendi çevre temizliğinden ve düzeninden sorumludur. 
GÜVENLİK VE İLK YARDIM 
-İşletmede yangına karşı gerekli önlem alınmış ve kontrolü yapılmış yeteri 
 kadar yangın söndürme cihaz ve talimatnamesi   bulunacak. 
-Elektrik prizleri sudan korumalı ve iş güvenliği açısından, Gerekli önlemi alınmış olacak. 
-Acil müdahaleler için gerekli techizatın bulunduğu ilk yardım dolabı bulunacak. 
PERSONEL 
-Çalışan tüm personel kep ve iş kıyafeti giyecek. 
-Saç ,sakal, tırnakları bakımlı ve temiz olacak. 
-Sağlık karneleri onaylı olacak.(Akciğer ve Portör )muayeneleri yapılacak. 
-Soyunma ,giyinme odası ve dinlenme odası ayrı olacak.    

 
TUVALET VE LAVABOLAR 
-Tavana kadar fayans olacak. 
-Sıvı sabun ve kağıt havlu bulundurulacak. 
-Sıcak,Soğuk su bulundurulacak. 
-Yerler yıkanabilir ve seramik olacak. 
-Personel için duş yapma yerleri olmalı. 
 



 
 
SİMİT İMALATLARI İÇİN İŞYERİ AÇMA RUHSATI ESNASINDA İSTENEN BELGELER 

  
1-Nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah senedi .(muhtarlık tasdikli) 
2-2 adet fotoğraf 
3-Tapu fotokopisi. 
4-Yapı kullanma izni kağıdı. (İşyeri Olarak) 
5-Kiralıksa Kira mukavelesi aslı veya Noter tasdikli sureti. 
6-Vergi levhası fotokopisi. 
7-İlgili Esnaf odası Veya Ticaret odası kaydı fotokopisi. 
8-Ustalık belgesi meslek dalına göre. 
9-Sigorta veya bağ kur belgesi ,yada emeklilik cüzdanı fotokopisi. 
10-Çöp konteynır alınacak ve faturası. 
11-İşyerinde su varsa su abonesi kartlı sayaç olacak  no: 
12-Aynı adrese daha önce verilmiş Açma ruhsatı varsa Belediyeye geri iade edilecek. 
13-İtfaiyeden yangın  önlemi alınmıştır raporu gelecek. 
14-Emniyete kimlik bildiriminde bulunduğuna dair kimlik bildirimi belgesi fotokopisi. 
15-İmza sirküleri,Ticari Sicil gazetesi fotokopisi 
16-Detaylı yerleşim krokisi 
17-C.Savcılığından sabıka kaydı  Detayları ile birlikte.   
18-Tuvalet bulunan işyerlerinde tuvaletler bedensel engellilerin kullanabileceği şekilde düzenlenecek 
SİMİT İMALATÇILARI İÇİN ARANACAK HİJYEN ŞARTLARI 
1-Brüt alan 90 m2 olacak. 
2-50 m2 Üretim alanı olacak. 
3-40 m2 sosyal tesis için ayrılacak. 
    (Soyunma,giyinme,Dinlenme odası) 
4-İmalathane yüksekliği 2,70 m2 olacak. 
 
YAPI DETAYLARI 
-Tavana kadar fayans olacaktır. 
-Yerler yıkanabilir seramik olacak. 
-Havalandırma vakumlu sistemli olacak   
-Pencere sineklik teli olacak    
-Tuvaletler imalathaneye direkt olarak açılmayacak , Ara bölme yapılacak 
-Aydınlatma yeterli olacak ve korumalı olacak   
-İmalathane ve satış yeri varsa ayrı bölümlerde olacak 
-Gramaj kontrol için terazi bulundurulacak. 
-Baca dikdörtgen ve bina renginde boyanacak ,sulu fitre bulundurulacak. 
 
EKİPMAN VE DONANIM 
-Tezgahlar mermer veya paslanmaz çelik olmalı. 
-Raflar paslanmaz çelik olacak  
-İmalathanede kullanılan tüm ekipmanlar paslanmaz çelikten olacak 
-Un susam türü gıdaların depolama kapları paslanmaz.ve çelikten olacak  
- Şerbet kazanı (kabı ) paslanmaz ve çelikten olacak  
-Un depolama yerleri 20 m2 yerden 5 m2 duvardan  uzak olacak. 
-Un eleme makinası bulundurulacak 
 
TEMİZLİK VE HİJYEN 
-İmalathane girişlerine dezenfekteli paspas bulundurulacak. 
-Her türlü haşerelere karşı gerekli önlemler alınacak ve belgelenecek. 
-Çöp konteynırı bulundurulacak  
-Her işletme çevre temizliğinden ve düzeninden sorumludur. 
 
GÜVENLİK VE İLK YARDIM 
-İşletmede yangına karşı gerekli önlem alınmış ve kontrolü yapılmış yeteri 
 kadar yangın söndürme cihaz ve talimatnamesi   bulunacak. 
-Elektrik prizleri sudan korumalı ve iş güvenliği açısından, Gerekli önlemi alınmış olacak. 
-Acil müdahaleler için gerekli techizatın bulunduğu ilk yardım dolabı bulunacak. 
PERSONEL 
-Çalışan tüm personel kep ve iş kıyafeti giyecek. 
-Saç ,sakal, tırnakları bakımlı ve temiz olacak. 
-Sağlık karneleri onaylı olacak.(Akciğer ve Portör )muayeneleri yapılacak. 
-Soyunma ,giyinme odası ve dinlenme odası ayrı olacak.    
 

 
TUVALET VE LAVABOLAR 
-Tavana kadar fayans olacak. 
-Sıvı sabun ve kağıt havlu bulundurulacak. 
-Sıcak,Soğuk su bulundurulacak. 
-Yerler yıkanabilir ve seramik olacak. 
-Personel için duş yapma yerleri olmalı. 
 



 
YUFKACILAR İÇİN AÇMA RUHSATI ESNASINDA İSTENEN BELGELER 

   
1-Nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah senedi .(muhtarlık tasdikli) 
2-2 adet fotoğraf 
3-Tapu fotokopisi. 
4-Yapı kullanma izni kağıdı. (İşyeri olarak ) 
5-Kiralıksa Kira mukavelesi aslı veya Noter tasdikli sureti. 
6-Vergi levhası fotokopisi. 
7-İlgili Esnaf odası Veya Ticaret odası kaydı fotokopisi. 
8-Ustalık belgesi meslek dalına göre. 
9-Sigorta veya bağ kur belgesi ,yada emeklilik cüzdanı fotokopisi. 
10-Çöp konteynır alınacak ve faturası. 
11-İşyerinde su varsa su abonesi kartlı sayaç olacak  no: 
12-Aynı adrese daha önce verilmiş Açma ruhsatı varsa Belediyeye geri iade edilecek. 
13-İtfaiyeden yangın  önlemi alınmıştır raporu gelecek. 
14-Emniyete kimlik bildiriminde bulunduğuna dair kimlik bildirimi belgesi fotokopisi. 
15-İmza sirküleri,Ticari Sicil gazetesi fotokopisi 
16-Detaylı yerleşim krokisi 
17-C.Savcılığından sabıka kaydı  Detayları ile birlikte.   
18-Tuvalet bulunan işyerlerinde tuvaletler bedensel engellilerin kullanabileceği şekilde düzenlenecek 
 
YUFKA İMALATHANECİLERİNDE ARANACAK HİJYEN ŞARTLARI 
1-50 m2 olacak 
2-30 m2 Üretim alanı olacak. 
3-20 m2 sosyal tesis için ayrılacak. 
     
YAPI DETAYLARI 
-Tavana kadar fayans olacaktır. 
-Tavan yüksekliği 2.70 m2 olacak 
-Yerler yıkanabilir ve kolay temizlenebilir seramik olacak. 
-İmalathanede ve satış yeri birbirinden ayrı olacak 
-Tuvaletler üretime direkt olarak açılmayacak , Ara bölme yapılacak. 
-Pencere sineklik takılacak. 
-Aydınlatma yeterli ve korumalı olacak. 
 
EKİPMAN VE DONANIM 
-Kurutma boruları çelik olacak  
-Kurutma boruları altı havuzlu, giderli yıkanabilir ve temizlenebilir olmalıdır. 
-Yufka ıslatma kapları paslanmaz çelikten olacak  
-Havalandırma vakumlu sistemle yapılacak 
-Tezgahlar mermer veya paslanmaz çelikten olmalıdır. 
-Dolap ve raflar paslanmaz çelikten olacak. 
-Hamur tekneleri paslanmaz çelikten olacak.                                          
-Soyunma ve giyinme dolabı bulundurulacak 
-Terazi bulundurulacak 
-Un depolama yeri 20 cm duvardan 5 cm lik uzakta temiz ve düzenli olacak. 
 
TEMİZLİK VE HİJYEN 
-İmalathaneye girişler dezenfekteli paspas bulundurulacak . 
-Üretilen yufkalar ambalajı, üzerinde imal tarihi, Son kullanma tarihi, imal adresi yazılacak. 
-Periyodik zamanlarda her türlü haşerelere karşı gerekli önlemleri alacak ve belgelenecek. 
-Ağzı kapalı çöp konteynır olacak 
-Her işletme kendi çevre temizliğinden ve düzeninden sorumludur. 
 
GÜVENLİK VE İLK YARDIM 
-İşletmede yangına karşı gerekli önlem alınmış ve kontrolü yapılmış yeteri 
 kadar yangın söndürme cihaz ve talimatnamesi   bulunacak. 
-Elektrik prizleri sudan korumalı ve iş güvenliği açısından, Gerekli önlemi alınmış olacak. 
-Acil müdahaleler için gerekli techizatın bulunduğu ilk yardım dolabı bulunacak. 
 
PERSONEL 
-Çalışan tüm personel kep ve iş kıyafeti giyecek. 
-Saç ,sakal, tırnakları bakımlı ve temiz olacak. 
-Sağlık karneleri onaylı olacak.(Akciğer ve Portör )muayeneleri yapılacak. 
-Soyunma ,giyinme odası ve dinlenme odası ayrı olacak.    

 
TUVALET VE LAVABOLAR 
-Tavana kadar fayans olacak. 
-Sıvı sabun ve kağıt havlu bulundurulacak. 
-Sıcak,Soğuk su bulundurulacak. 
-Yerler yıkanabilir ve seramik olacak. 
-Personel için duş yapma yerleri olmalı. 
 



 
MANDIRALAR İÇİN AÇMA RUHSATI ESNASINDA İSTENEN BELGELER 

   
1-Nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah senedi .(muhtarlık tasdikli) 
2-2 adet fotoğraf 
3-Tapu fotokopisi. 
4-Yapı kullanma izni kağıdı.(Mandıra olarak) 
5-Kiralıksa Kira mukavelesi aslı veya Noter tasdikli sureti. 
6-Vergi levhası fotokopisi. 
7-İlgili Esnaf odası Veya Ticaret odası kaydı fotokopisi. 
8-Ustalık belgesi meslek dalına göre. 
9-Sigorta veya bağ kur belgesi ,yada emeklilik cüzdanı fotokopisi. 
10-Çöp konteynır alınacak ve faturası. 
11-İşyerinde su varsa su abonesi kartlı sayaç olacak  no: 
12-Aynı adrese daha önce verilmiş Açma ruhsatı varsa Belediyeye geri iade edilecek. 
13-İtfaiyeden yangın  önlemi alınmıştır raporu gelecek. 
14-Emniyete kimlik bildiriminde bulunduğuna dair kimlik bildirimi belgesi fotokopisi. 
15-İmza sirküleri,Ticari Sicil gazetesi fotokopisi 
16-Detaylı yerleşim krokisi 
17-C.Savcılığından sabıka kaydı  Detayları ile birlikte.   
18-Tuvalet bulunan işyerlerinde tuvaletler bedensel engellilerin kullanabileceği şekilde düzenlenecek 
 
 
MANDIRALARDA ARANACAK HİJYEN ŞARTLARI 
1-150 m2 olacak 
2-100 m2 üretim alanı olacak 
3-50 m2 Sosyal tesis olacak (Soyunma, giyinme,dinlenme odası) 
    İmalathane yüksekliği 3 m olacak 
 
 
YAPI DETAYLARI 
-Tavana kadar fayans olacaktır. 
-Yerler yıkanabilir ve seramik olacak. 
-Aydınlatma yeterli ve korumalı olacak. 
-İmalathaneye direk giriş önlenecek;ön giriş bölümü yapılacak. 
-Pencereye sineklik takılacak  
-Tuvaletler direkt olarak üretim yerlerine açılmayacak, ara bölme yapılacak  
-Satış yeri varsa imalathaneden ayrı tutulacak. 
-Bulaşık yıkama bölümü ayrı olacak. 
 
 
EKİPMAN VE DONANIM 
-İmalathanede tüm tezgahlar ve raflar paslanmaz ve çelikten olacak. 
 
 
TEMİZLİK VE HİJYEN 
-Girişlere dezenfekteli paspas bulundurulacak. 
-Ağzı kapalı çöp konteynırları olacak. 
-Her işletme kendi çevre temizliğinden ve düzeninden sorumludur. 
 
 
GÜVENLİK VE İLK YARDIM 
-İşletmede yangına karşı gerekli önlem alınmış ve kontrolü yapılmış yeteri 
 kadar yangın söndürme cihaz ve talimatnamesi   bulunacak. 
-Elektrik prizleri sudan korumalı ve iş güvenliği açısından, Gerekli önlemi alınmış olacak. 
-Acil müdahaleler için gerekli techizatın bulunduğu ilk yardım dolabı bulunacak. 
 
 
PERSONEL 
-Çalışan tüm personel kep ve iş kıyafeti giyecek. 
-Saç ,sakal, tırnakları bakımlı ve temiz olacak. 
-Sağlık karneleri onaylı olacak.(Akciğer ve Portör )muayeneleri yapılacak. 
-Soyunma ,giyinme odası ve dinlenme odası ayrı olacak.    
 
 
 

 
TUVALET VE LAVABOLAR 
-Tavana kadar fayans olacak. 
-Sıvı sabun ve kağıt havlu bulundurulacak. 
-Sıcak,Soğuk su bulundurulacak. 
-Yerler yıkanabilir ve seramik olacak. 
 
 



 
PASTA İMALATHANESİNDE AÇMA RUHSATI ESNASINDA İSTENEN BELGELER 

   
1-Nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah senedi .(muhtarlık tasdikli) 
2-2 adet fotoğraf 
3-Tapu fotokopisi. 
4-Yapı kullanma izni kağıdı. (Pasta ve unlu mamuller olarak) 
5-Kiralıksa Kira mukavelesi aslı veya Noter tasdikli sureti. 
6-Vergi levhası fotokopisi. 
7-İlgili Esnaf odası Veya Ticaret odası kaydı fotokopisi. 
8-Ustalık belgesi meslek dalına göre. 
9-Sigorta veya bağ kur belgesi ,yada emeklilik cüzdanı fotokopisi. 
10-Çöp konteynır alınacak ve faturası. 
11-İşyerinde su varsa su abonesi kartlı sayaç olacak  no: 
12-Aynı adrese daha önce verilmiş Açma ruhsatı varsa Belediyeye geri iade edilecek. 
13-İtfaiyeden yangın  önlemi alınmıştır raporu gelecek. 
14-Emniyete kimlik bildiriminde bulunduğuna dair kimlik bildirimi belgesi fotokopisi. 
15-İmza sirküleri,Ticari Sicil gazetesi fotokopisi 
16-Detaylı yerleşim krokisi 
17-C.Savcılığından sabıka kaydı  Detayları ile birlikte.   
18-Tuvalet bulunan işyerlerinde tuvaletler bedensel engellilerin kullanabileceği şekilde düzenlenecek 
 
PASTA İMALATHANESİNDE HİJYEN ŞARTLARI 
1-150 m2 olacak 
2-100 m2 üretim alanı olacak 
3-50 m2 sosyal tesis için ayrılacak. 
    (Soyunma,giyinme,Dinlenme odası) 
5-İmalathane yüksekliği 2.70 m olacak 
 
YAPI DETAYLARI 
-Tavana kadar fayans olacaktır. 
-Yerler yıkanabilir ve seramik olacak 
-Havalandırma vakumlu sistemle olacak 
-Aydınlatma yeterli ve korumalı olacak. 
-İmalathaneye direk giriş önlenecek;ön giriş bölümü yapılacak. 
-Pencereye sineklik takılacak 
-Tuvaletler direkt olarak üretim yerlerine açılmayacak, ara bölme yapılacak 
-Bulaşık yıkama bölümü ayrı olacak.Havalandırması sağlanacak. 
 
EKİPMAN VE DONANIM 
-İmalathanelerde kullanılan tezgahlar mermer veya paslanmaz çelikten olacak 
-Tüm raflar paslanmaz çelikten olacak 
-Pasta ve tatlı İmalatında kullanılan tüm ekipmanlar paslanmaz çelikten olacak 
-Şeker ve un gibi depolama kapları paslanmaz çelikten olacak 
-Un depolama yerleri 20 cm yerden 5 cm duvardan uzak olacak. 
 
TEMİZLİK VE HİJYEN 
-İmalathane girişlerine dezenfekteli paspas bulundurulacak  
-Her işletme kendi çevre temizliğinden ve düzeninden sorumludur. 
 
GÜVENLİK VE İLK YARDIM 
-İşletmede yangına karşı gerekli önlem alınmış ve kontrolü yapılmış yeteri 
 kadar yangın söndürme cihaz ve talimatnamesi   bulunacak. 
-Elektrik prizleri sudan korumalı ve iş güvenliği açısından, Gerekli önlemi alınmış olacak. 
-Acil müdahaleler için gerekli techizatın bulunduğu ilk yardım dolabı bulunacak. 
 
PERSONEL 
-Çalışan tüm personel kep ve iş kıyafeti giyecek. 
-Saç ,sakal, tırnakları bakımlı ve temiz olacak. 
-Sağlık karneleri onaylı olacak.(Akciğer ve Portör )muayeneleri yapılacak. 
-Soyunma ,giyinme odası ve dinlenme odası ayrı olacak.    
 
 
 
 
 

 
TUVALET VE LAVABOLAR 
-Tavana kadar fayans olacak. 
-Sıvı sabun ve kağıt havlu bulundurulacak. 
-Sıcak,Soğuk su bulundurulacak. 
-Yerler yıkanabilir ve seramik olacak. 
 
 



 
DONDURMA İMALATHANELERİ İÇİN AÇMA RUHSATI ESNASINDA İSTENEN BELGELER 

   
1-Nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah senedi .(muhtarlık tasdikli) 
2-2 adet fotoğraf 
3-Tapu fotokopisi. 
4-Yapı kullanma izni kağıdı.(İşyeri olarak ) 
5-Kiralıksa Kira mukavelesi aslı veya Noter tasdikli sureti. 
6-Vergi levhası fotokopisi. 
7-İlgili Esnaf odası Veya Ticaret odası kaydı fotokopisi. 
8-Ustalık belgesi meslek dalına göre. 
9-Sigorta veya bağ kur belgesi ,yada emeklilik cüzdanı fotokopisi. 
10-Çöp konteynır alınacak ve faturası. 
11-İşyerinde su varsa su abonesi kartlı sayaç olacak  no: 
12-Aynı adrese daha önce verilmiş Açma ruhsatı varsa Belediyeye geri iade edilecek. 
13-İtfaiyeden yangın  önlemi alınmıştır raporu gelecek. 
14-Emniyete kimlik bildiriminde bulunduğuna dair kimlik bildirimi belgesi fotokopisi. 
15-İmza sirküleri,Ticari Sicil gazetesi fotokopisi 
16-Detaylı yerleşim krokisi 
17-C.Savcılığından sabıka kaydı  Detayları ile birlikte.   
18-Tuvalet bulunan işyerlerinde tuvaletler bedensel engellilerin kullanabileceği şekilde düzenlenecek 
 
DONDURMA İMALATHANESİNDE ARANACAK HİJYEN ŞARTLARI 
1-50 m2 olacak  
2-30 m2 üretim alanı olacak  
3-20 m2 sosyal tesis için ayrılacak. 
    (Soyunma,giyinme,Dinlenme odası) 
4-İmalathanenin yüksekliği 2.70 m olacak 
 
YAPI DETAYLARI 
-Tavana kadar fayans olacaktır. 
-Yerler yıkanabilir ve seramik olacak 
-Havalandırma vakumlu sistemle olacak 
-Aydınlatma yeterli ve korumalı olacak. 
-İmalathaneye direk giriş önlenecek;ön giriş bölümü yapılacak. 
-Pencereye sineklik takılacak 
-Tuvaletler direkt olarak üretim yerlerine açılmayacak, ara bölme yapılacak 
-Bulaşık yıkama bölümü ayrı olacak.Havalandırması sağlanacak. 
 
EKİPMAN VE DONANIM 
 -İmalathanelerde kullanılan tüm ekipman malzemeler paslanmaz çelikten olacak 
-Tüm raflar paslanmaz çelikten olacak 
-Şeker ve yardımcı ham maddeler gibi depolama kapları paslanmaz çelikten olacak. 
 
TEMİZLİK VE HİJYEN 
-İmalathane girişlerine dezenfekteli paspas bulundurulacak  
-Her işletme kendi çevre temizliğinden ve düzeninden sorumludur. 
 
GÜVENLİK VE İLK YARDIM 
-İşletmede yangına karşı gerekli önlem alınmış ve kontrolü yapılmış yeteri 
 kadar yangın söndürme cihaz ve talimatnamesi   bulunacak. 
-Elektrik prizleri sudan korumalı ve iş güvenliği açısından, Gerekli önlemi alınmış olacak. 
-Acil müdahaleler için gerekli techizatın bulunduğu ilk yardım dolabı bulunacak. 
 
PERSONEL 
-Çalışan tüm personel kep ve iş kıyafeti giyecek. 
-Saç ,sakal, tırnakları bakımlı ve temiz olacak. 
-Sağlık karneleri onaylı olacak.(Akciğer ve Portör )muayeneleri yapılacak. 
-Soyunma ,giyinme odası ve dinlenme odası ayrı olacak.    
 
 

 
TUVALET VE LAVABOLAR 
-Tavana kadar fayans olacak. 
-Sıvı sabun ve kağıt havlu bulundurulacak. 
-Sıcak,Soğuk su bulundurulacak. 
-Yerler yıkanabilir ve seramik olacak. 
 
 



ET VE ET ÜRÜNLERİ SATAN YERLER İLE KASAP VE TAVUKÇU DÜKKANLARINDA ARANAN ŞARTLAR 
   

1-Nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah senedi .(muhtarlık tasdikli) 
2-2 adet fotoğraf 
3-Tapu fotokopisi. 
4-Yapı kullanma izni kağıdı.(Fırın olarak)  
5-Kiralıksa Kira mukavelesi aslı veya Noter tasdikli sureti. 
6-Vergi levhası fotokopisi. 
7-İlgili Esnaf odası Veya Ticaret odası kaydı fotokopisi. 
8-Ustalık belgesi meslek dalına göre. 
9-Sigorta veya bağ kur belgesi ,yada emeklilik cüzdanı fotokopisi. 
10-Çöp konteynır alınacak ve faturası. 
11-İşyerinde su varsa su abonesi kartlı sayaç olacak  no: 
12-Aynı adrese daha önce verilmiş Açma ruhsatı varsa Belediyeye geri iade edilecek. 
13-İtfaiyeden yangın  önlemi alınmıştır raporu gelecek. 
14-Emniyete kimlik bildiriminde bulunduğuna dair kimlik bildirimi belgesi fotokopisi. 
15-İmza sirküleri,Ticari Sicil gazetesi fotokopisi 
16-Detaylı yerleşim krokisi 
17-C.Savcılığından sabıka kaydı  Detayları ile birlikte.   
18-Tuvalet bulunan işyerlerinde tuvaletler bedensel engellilerin kullanabileceği şekilde düzenlenecek 
ET VE ET ÜRÜNLERİ SATAN YERLER İLE KASAPLAR,TAVUKÇULAR 
1-Kapalı alanı 30 m2 olacak. 
2-Et işleme reyonu tavana kadar fayans olacak. 
3-Yerler kolay yıkanabilir,taban seramik kaplı olacak 
4-Çalışma tezgahları mermer olacak. 
5 -Aydınlatma yeterli ve korumalı olacak. 
6-Zemin su giderlerin temizlenebilir ve açık olacak. 
7-Dışarı açılan kapı,pencere telli olacak. 
8-Klima tertibatı mevcut olacak. 
9-Kat maliklerinin muafakatı olacak 
 
 EKİPMAN VE DONANIM 
 Kapasiteye göre soğuk hava ,derin dondurucu soğutucu olacak. 
 Depoda Havalandırma olacak 
 Depo yerleşimi düzenli ve temiz olacak 
 Sıcak su sağlayan su tertibatı (Şofben,güneş enerjisi) olacak 
 Şehir şebekesine bağlı suyu bulunacak 
  
TEMİZLİK VE HİJYEN 
 İşletme personellerinde beyaz önlük olacak 
Personellerin periyodik sağlık muayenesi yapılmış olacak. 
Çöpler ve atıklar stoklardan uzakta kapalı ve poşetlenmiş olarak muhafaza edilecek. 
Personelin saç sakal ve tırnak temizliği uygun olacak. 
Plastik kesme tahtaları,büyük karpas parçalamalarında ağaç kütük gün sonunda da temizlenip zımparalanacak. 
Doğrama işlerinde plastik kesme tahtaları, 
Hazır kıyma makinesı temizliği sıcak su ile günlük yapılacak. 
 
GÜVENLİK VE İLK YARDIM 
 Yangın ve can güvenliği  önlemleri alınmışmı.? 
Acil müdahaleler için  ilk yardım dolabı mevcutmu.? 
Elektrik prizleri sudan korumalımı. 
 
DİĞER KRİTERLER 
 Dükkanda hazır kıyma bulundurulmayacak. 
Dükkanda mühürsüz et bulundurulmayacak. 
Dışarıdan getirilen et ve et ürünleri mühürlü ve raporlu olacak. 
Dışarıdan getirilen et ve et ürünleri Belediye veteriner hekimliğinden onaylı satılacak. 
Tavuklar şoklu satılıyorsa soğuk zincir kırılmayacak. 
Tavuklar günlük satılıyorsa dondurulmayacak. 
Tavuklarda firma etiketi bulunacak. 
Et satışı yapılırken eldiven giyilecek,ete elle temas engellenecek. 
 
5 Mayıs 2005 tarihinde yapılan mayıs 2005 olağan toplantısında alınan karar   
 
 
 

 
TUVALET VE LAVABOLARIN 
KRİTERLERİ 
-Tuvalet duvarları Tavana kadar fayans 
kaplı olacak.Zemin seramik kaplı olacak. 
 -Tuvaletlerin yanında Sıcak,Soğuk su 
bulunan el yıkama lavaboları bulunacak. 
-Tuvalet kapıları depo içine doğrudan 
açılmayacak. 
 . 
 



 
 
KARAR NO : 30   ÖZÜ : Belediyemiz Çevre Sağlık Md.lüğünce hazırlanan “Tatlı  
                                                                       imalathanelerinde (tek ürün üretecek) aranacak hijyenik  
                                                                       şartların aşağıda yazılı olduğu üzere kabulüne oyçokluğu  
                                                                       ile karar verildiği. 
 

          ./.. 
 
 
 
 
 
      -6- 
 
Yapılan müzakere sonunda; Gündemin 2.maddesi kapsamında Bütçe Komisyonu raporunun 3.maddesinde yer alan; Belediyemiz Çev

Sağlık Md.lüğünce hazırlanan “Tatlı İmalathanelerinde (tek ürün üretecek) aranacak hijyenik şartlar incelenmiş olup, Kremalı tatlılar, Sütlü ta
şuruplu tatlılar, kuru pasta çeşitleri, açma ve poğaça (Mayalı Ürünler) gibi ürünlerden sadece bir çeşidinin üretilmesi halinde aşağıdaki şartlar
aranmasına. Aynı imalathanede yukarıdaki ürün çeşitlerinin 1 den fazlasının üretilmesi halinde 150 m2 şartı aranması yönünde hazırlanan hijy
şartların Yapı Kriterleri bölümünün 1.sırasındaki “Toplam Kapalı alanı 80 m2. olmalı” ibaresine “enaz” kelimesinin eklenmesi, yine aynı bö
7.sırasındaki “Havalandırma ve vakumlu sistem mevcut olmalı” ibaresinin devamına personelin uygun şartlarda çalışması için klima takılmas
cümlesinin ilave edilmesi, Tuvalet ve Lavabo Kriterleri bölümünün “Tuvalet duvarlarının tavana kadar seramik veya fayans ile kaplı olmal
ayrı WC ile lavabo olmalı” diye düzeltilmesi  şartıyla üyeden Hilmi ARIKAN ve Mehmet TÜZÜN’ün Yapı Kriterleri bölümünün 1.sırasındak
Toplam kapalı alanı enaz 80 m2. olmalı ibaresine red, diğer şartların tamamına kabul ve diğer üyelerin mevcut şartların tamamına kabul oyu 
verdikleri görülmekle, bu suretle kabulüne karar verildi.  

 



TEK ÜRÜN İMALATI YAPILACAK İŞYERLERİNDE ARANACAK ASGARİ KRİTERLER VE İSTENEN BELGELER 
 
1-Nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah senedi .(muhtarlık tasdikli) 
2-2 adet fotoğraf 
3-Tapu fotokopisi. 
4-Yapı kullanma izni kağıdı.(İşyeri olarak ) 
5-Kiralıksa Kira mukavelesi aslı veya Noter tasdikli sureti. 
6-Vergi levhası fotokopisi. 
7-İlgili Esnaf odası Veya Ticaret odası kaydı fotokopisi. 
8-Ustalık belgesi meslek dalına göre. 
9-Sigorta veya bağ kur belgesi ,yada emeklilik cüzdanı fotokopisi. 
10-Çöp konteynır alınacak ve faturası. 
11-İşyerinde su varsa su abonesi kartlı sayaç olacak  no: 
12-Aynı adrese daha önce verilmiş Açma ruhsatı varsa Belediyeye geri iade edilecek. 
13-İtfaiyeden yangın  önlemi alınmıştır raporu gelecek. 
14-Emniyete kimlik bildiriminde bulunduğuna dair kimlik bildirimi belgesi fotokopisi. 
15-İmza sirküleri,Ticari Sicil gazetesi fotokopisi 
16-Detaylı yerleşim krokisi 
17-C.Savcılığından sabıka kaydı  Detayları ile birlikte.   
18-Tuvalet bulunan işyerlerinde tuvaletler bedensel engellilerin kullanabileceği şekilde düzenlenecek 
19-Kapasite raporu makine müh.odasından tasdikli 
 
ARANACAK HİJYENİK ŞARTLAR    Meclis kararı  05 Ocak 2006 tarihli ve Gündemin 2.maddesi karar No: 30  
YAPI KRİTERLERİ    ( Değişik birden fazla ürünlerin  aynı mekanda imal edilmesi halinde   150 m2 şartı 
zorunludur. ) 
 
Toplam Kapalı alanı enaz 80 m2 olmalı 
Üretim alanı 60 m2 olmalı  
Sosyal tesis(soyunma, giyinme, dinlenme odası) 20 m2 olmalı 
İmalathane tavan yüksekliği 2.70 m olmalı 
Tavana kadar fayans mevcut olmalı 
Yerler yıkanabilir seramik olmalı 
Havalandırma ve vakumlu sistem mevcut olmalı, personelin uygun şartlarda çalışması için klima takılması. 
Aydınlatmalar yeterli ve korumalı olmalı 
İmalathaneye direkt giriş önlenmiş mi(ön giriş bölümü olmalı 
Pencerelere sineklik takılı olmalı 
Tuvalet kapıları yiyecek üretilen bölüme doğrudan açılmayacak şekilde olmalı 
Bulaşık yıkama bölümü ayrı olmalı 
 
EKİPMAN VE DONANIM KRİTERLERİ 
 
İmalathanede kullanılan tezgahlar mermer veya paslanmaz çelik olmalı 
Tüm imalat ekipmanları paslanmaz çelik olmalı 
Şeker ve un gibi depolama ekipmanları paslanmaz çelik olmalı 
Un depolama yerleri 20 cm yerden 5 cm duvardan uzak olmalı 
Yangın ve can güvenliği önlemleri alınmış olmalı 
Acil müdahaleler için ilk yardım dolabı mevcut olmalı 
 
TUVALET VE LAVABO KRİTERLERİ 
 
Tuvalet duvarlarının tavana kadar seramik veya fayans ile kaplı olmalı, 2 ayrı WC ile lavabo 
olmalı 
Lavabolarda sıvı sabun, kağıt havlu mevcut olmalı 
Lavabolarda sıcak ve soğuk su mevcut olmalı 
Yerler yıkanabilir seramik kaplı olmalı 
 
TEMİZLİK HİJYEN VE PERSONEL 
 
İmalathane girişlerinde dezenfekteli paspas mevcut olmalı 
Tüm personelin işletmece belirlenen tek tip kıyafetleri mevcut olmalı 
Personellerin sağlık muayenesi yapılmış mı denetleniyor olmalı 

 


