S NOP BELED YE BA KANLI I ZABITA MÜDÜRLÜ Ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO

VATANDA A SUNULAN
H ZMET N ADI

BA VURUDA STEN LEN BELGELER

1-

Yazõlõ ve Sözlü Gelen
ikayetler

1-Gelen ikayet konusunun de erlendirilmesi
2-De erlendirme yapõldõktan sonra;
a) ikayet konusu zabõta ile ilgili ise,zabõta tarafõndan yerinde de erlendirilmesi sa lanõr.
ikayetin durumuna göre;”suçun niteli ine göre,yaptõrõlmasõ için uyarõ olarak süre
verilir.”Süre sonucunda
yapõlmõ ise ikayetin giderildi i ikayetçi ahõsa
bildirilir.yapõlmamõ ise ek süre verilir,gerekli de il ise yasal i lem yapõlõr ve ikayetçi ahõsa
bilgi verilir.
b) ikayet konusu zabõtayõ ilgilendirmeyip ba ka birimin ilgisinde ise o birime yazõlõ olarak
bildirilir ve takibi yapõlarak ikayetçi ahsa bilgi verilir.
c) ikayet konusu zabõta ve di er birimler ile ortak ilgi alanõnda ise ilgili birim ile birlikte
koordineli çalõ õlarak gere i yapõlõr.
3-Tüm sonuçlardan sonra ikayetçi ahõsa bilgi verilir ve kayõt altõna alõnõr

2-

Pazar Yerleri

1-Pazar yerinde,yer için dilekçe de erlendirilir.
2-Talepler geli tarihine göre sõraya konulur.
3-Pazar yerinde bo alan yerlere taleplere göre yer verilir.

3-

Fakir ve yardõma muhtaç
ki ilere yardõm yapõlmasõ

1-Tapu Kaydõ
2-Emlak Kaydõ
3-Sigorta ve Emekli Sandõ a Kaydõ Bulunup bulunmadõ õ
4- kametgah Belgesi
5-Nüfüs Cüzdan Fotokobisi
6-Vukuatlõ Nüfüs Kayõt Örne i
7-Foto raf

H ZMET N
TAMAMLANMA
SÜRES (ENGEÇ
SÜRE)
Duruma göre en geç 1
ay içerisinde
sonuçlandõrõlõr.

15 Gün

7 Gün

SIRA
NO

VATANDA A SUNULAN
H ZMET N ADI

BA VURUDA STEN LEN BELGELER

4-

Servis Ruhsat

5-

Taksi Devir ve Tescil

1-Dilekçe
2-Trafik tescil belgesi (Ruhsat )
3- Nüfus Cüzdanõ Fotokpisi
4- kametgah belgesi ( irketlerde ticaret ve sanayi odasõ kaydõ )
5- Ta õmacõlõk yaptõ õna dair Sinop vergi dairesinden faal mükellefiyet kaydõ
6- Mali sorumluluk sigorta poliçesi (Okul servis araçlarõ için ferdi koltuk sigorta poliçesi )
7- Egzost emisyon pulu
8- Sosyal güvenlik kaydõ
9-Sürücü Belgesi
10-Belediyenin ilgili birimlerinden borcu yoktur belgesi
11- oförler ve otomobilciler odasõ kaydõ
Almak steyen
Satmak steyen
1-Dilekçe
1-Dilekçe
2-Belediyeye borcu yoktur Belgesi

H ZMET N
TAMAMLANMA
SÜRES (ENGEÇ SÜRE)

15 Gün
6-

Men e ahadetnamesi

1- l dõ õna gönderilecek olan canlõ hayvanlarõn ve Hayvansal ürünlerin Belgesi
(Pasaport,Rapor,Fatura vb.)gibi

15 Dak.

SIRA
NO

VATANDA A SUNULAN
H ZMET N ADI

BA VURUDA STEN LEN BELGELER

7-

Asker Ailelerine yapõlan
yardõmlar(4109 sayõlõ
kanun )

1-Dilekçe
2-Asker Ailesi yardõmõndan faydalanacak ki ilere ait ikametgah il muhaberi
3- Asker Ailesi yardõmõndan faydalanacak ki ilere ait vukatlõ nufüs cüzdanõ örne i
4-Askerlik daire Ba k’dan askere ait hizmet süresi belgesi
5-Asker ailesinin tapu sicil müdürlü ü’nden gayrimenkul ara tõrma belgesi
6-Askerlerin Ailesinin ba lõ bulundu u belediye’den emlak kaydõ ara tõrma belgesi
7-Askerlerin ailesinin sosyal güvenlik kurumu’ndan maa almadõ õna dair belge
8-Yardõmdan yararlanacak ahsa ait 2 adet foto raf
1-Gürültü Kontrol Belgesi
2- kametgah l Muhaberi
3-Kimlik Fotokobisi
4-Adli sicil raporu
5- irketler için ayrõca ana sözle me,ticari sicil gazetesi,imza sürküleri

8-

Canlõ Müzik Yayõnõ zin
Belgesi

H ZMET N
TAMAMLANMA
SÜRES (ENGEÇ SÜRE)

15 Gün

15 Gün

SIRA
NO

VATANDA A SUNULAN
H ZMET N ADI

BA VURUDA STEN LEN BELGELER

H ZMET N
TAMAMLANMA
SÜRES (ENGEÇ
SÜRE)

9

Umuma Açõk stirahat ve
E lence Yerlerine yeri
Açma ve Çalõ ma Ruhsatõ
Verilmesi

1-Ba vuru beyan formu (Ruhsat i leri Servisinden )
2-Kimlik Fotokopisi (Tüzel ki ilerde yetkilinin )
3-Kira Sözle mesi tapu sureti
4-vergi levhasõ fotokopisi
5-Ustalõk belgesi fotokopisi ( Ticaret siciline kayõtlõ olanlardan istenmez.)
6- Ticaret siciline kayõtlõ olanlardan ticaret odasõ kayõt odasõ belgesi ile faaliyet belgesi,
yetkili ki i kararõ ve imza sirküsü
7-Esnaf ve sanatkar ise sicil tasdiknamesi ile oda kayõt belgesi
8-Kat mülkiyeti kanununa tabi ise alõnmasõ gereken izin belgesi (364 sayõlõ Kat mülkiyeti
kanunu kapsamõna giren gayrimenkullerin tapu kütü ünde mesken olarak görünen
ba õmsõz bölümlerinin i yeri olarak kullanabilmesi için kat maliklerinin oy birli i ile aldõ õ
karar,tapu kütü ünde i yeri olarak görünen yerlerde umuma açõk istirahat ve e lence yeri
açõlmasõ durumunda yönetim planõnda aksine bir hüküm yoksa,kat maliklerinin oy çoklu u
ile aldõ õ karar )
9-Özel yapõ eklini gerektiren i yeri ise gerekli izin belgesi ( Yapõ kullanõmõnda izin belgesi )
10-Karayolu trafik güvenli i gerektiren i yeri ise gerekli izin belgesi ( Belediye mar ve
ehircilik müdürlü ünden )
11- tfaiye raporu gerektirin i yerleri ise itfaiye raporu ( Belediye tfaiye Müdürlü ünden )
12-Umuma Açõk stirahat ve E lence yeri mesafe krokisi ( yerinin bulundu u yerin 100 m
uzaklõklarõnõ gösterecek ekilde )
13Çalõ acak personel sayõsõ (Umuma açõk istirahat ve e lence yerlerinde çalõ tõrõlacak
ki ilerin yetkili idareye bildirilmesi arttõr.18 ya õndan küçükler çalõ tõrõlamaz.Bildirim
yapõlõrken,
a) Nüfus cüzdanõ örne i
b) Adli sicil belgesi
c)Bula õcõ Hastalõ õ olma õna dair resmi sa lõk kurumundan alõnacak sa lõk raporu
14-Sõhhi ve umuma açõk istirahat ve e lence yerleri açacak ki ilerden 3572 sayõlõ kanun
2005/9207 sayõlõ yönetmelik ve yürürlükte olan di er mevzuat hükümlerine göre ek belgeler
açõlacak i yerlerinin sõnõflarõ ve özelliklerine göre istenir,

1 Ay

SIRA
NO

VATANDA A SUNULAN
H ZMET N ADI

102 ve 3.Sõnõf Gayrisõhhi
müesseselere i yeri Açma
ve çalõ ma Ruhsatlarõ
verilmesi

11Sõhhi yerleri yeri Açma
ve Çalõ ma Ruhsatõ
verilmesi

BA VURUDA STEN LEN BELGELER

H ZMET N
TAMAMLANMA
SÜRES (ENGEÇ
SÜRE)

1- yerlerinin yeni adresini belirten numarataj servisinden alõnan belge
2-GSM ba vuru formu ( GSM Ruhsat servisinden alõnacak )
3-Kira Kontratõ Fotokobisi
4-Tapu fotokobisi ve yerine ait yapõ kullanma belgesi
5-Faaliyet alanõnõn gerektirdi i artlar çerçevesinde sorumlu müdür
6-Ustalõk belgesi
7-Emisyon izin belgesi
8-karayolu trafik güvenli i belgesi
9- irketi resmi i lerde temsil etmeye yetkili ki inin yetki belgesi
10- tfaiye raporu
11-kapasite raporu
12-Tesislerden çõkan atõklarla ilgili olarak lisanslõ kazanõm tesisi ile yapõlan anla ma
13- yerini tabiple yapmõ oldu u sözle me ( 50 ki iden fazla çalõ an i yerleri için )
14- letme belgesi( Sanayi,Ticaret,Orman i lerinden sayõlan i kollarõ için )
15-Çalõ an personelin akci er grafi i,gaita testi,burun ve bo az kültür sonuçlarõ.
16- lgili Kooperatifinden o i in orada yapõlmasõnda sakõnca olmadõ õna dair belge,
17-LPG stasyonu,Akaryakõt istasyonu ve madencilik faaliyetleri ile ilgili i kollarõndan
konularõ ilgili ilave belgeler

5 Gün

-Ba vuru beyan formu (Ruhsat i leri Servisinden )
2-Kimlik Fotokopisi (Tüzel ki ilerde yetkilinin )
3-Kira Sözle mesi tapu sureti
4-vergi levhasõ fotokopisi
5-Ustalõk belgesi fotokopisi ( Ticaret siciline kayõtlõ olanlardan istenmez.)
6- Ticaret siciline kayõtlõ olanlardan ticaret odasõ kayõt odasõ belgesi ile faaliyet belgesi,
yetkili ki i kararõ ve imza sirküsü
7-Esnaf ve sanatkar ise sicil tasdiknamesi ile oda kayõt belgesi
8-Kat mülkiyeti kanununa tabi ise alõnmasõ gereken izin belgesi (364 sayõlõ Kat mülkiyeti
kanunu kapsamõna giren gayrimenkullerin tapu kütü ünde mesken olarak görünen
ba õmsõz bölümlerinin i yeri olarak kullanabilmesi için kat maliklerinin oy birli i ile aldõ õ
karar,tapu kütü ünde i yeri olarak görünen yerlerde umuma açõk istirahat ve e lence yeri
açõlmasõ durumunda yönetim planõnda aksine bir hüküm yoksa,kat maliklerinin oy çoklu u
ile aldõ õ karar )
9-Özel yapõ eklini gerektiren i yeri ise gerekli izin belgesi ( Yapõ kullanõmõnda izin belgesi )
10-Karayolu trafik güvenli i gerektiren i yeri ise gerekli izin belgesi ( Belediye mar ve
ehircilik müdürlü ünden )

1 Gün

11- tfaiye raporu gerektirin i yerleri ise itfaiye raporu ( Belediye tfaiye Müdürlü ünden )
12-Umuma Açõk stirahat ve E lence yeri mesafe krokisi ( yerinin bulundu u yerin 100 m
uzaklõklarõnõ gösterecek ekilde )
13Çalõ acak personel sayõsõ (Umuma açõk istirahat ve e lence yerlerinde çalõ tõrõlacak
ki ilerin yetkili idareye bildirilmesi arttõr.18 ya õndan küçükler çalõ tõrõlamaz.Bildirim
yapõlõrken,
a) Nüfus cüzdanõ örne i
b) Adli sicil belgesi
c)Bula õcõ Hastalõ õ olma õna dair resmi sa lõk kurumundan alõnacak sa lõk raporu
14-Sõhhi ve umuma açõk istirahat ve e lence yerleri açacak ki ilerden 3572 sayõlõ kanun
2005/9207 sayõlõ yönetmelik ve yürürlükte olan di er mevzuat hükümlerine göre ek belgeler
açõlacak i yerlerinin sõnõflarõ ve özelliklerine göre istenir,
sim
Unvan
Adres
Telf .
Fax
E-Posta

: Serdar ÇOLAK
: Zabõta Müdürlü ü
: Sinop Belediye Ba kanlõ õ
: 0 368 261 18 44
: 0 368 261 45 06
:info@sinop.bel.tr.

sim
Unvan
Adres
Telf
Fax

: Rahmi BALF DAN
: Belediye Ba kan Yardõmcõsõ
: Sinop Belediye Ba kanlõ õ
: 0 368 261 18 44
: 0 368 261 45 06

