
BELGE NEREDEN ALINIR?

1
Kuruluşun, tesisin adı ve adresi ile uygulanacak spor 

dallarını belirtir dilekçe

*konya.gsb.gov.tr internet sitesinden KURUMSAL 

başlığının altındaki ÖZEL BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 

TESİSLERİ sekmesinde ÖRNEK DİLEKÇE formu 

indirilebilir

*Dilekçeyi verecek olan kişinin tesis müdürü veya 

tesis sorumlusu olması durumunda; şirket tarafından 

yetkilendirme belgesini de dilekçeye eklemek 

zorundadır

2
Tesis sorumlusu veya vekâlet edecek olan tesis amirinin 

açık adresi

Belediye Kent Bilgi Sistemi Adres Bilgi Bürosu veya E-

Devlet

3 Tesisin adres tespiti Belediye Kent Bilgi Sistemi Adres Bilgi Bürosu

4
Tesis sorumlusu veya vekâlet edecek olan tesis amirinin 

adli sicil beyanları

*Adliye

*E-Devlet

2. Kademe Antrenör Belgesi Fotokopi

5
Antrenör, masör veya federasyonlarca isimlendirilen 

diğer eğiticilerle yapılacak hizmet sözleşmesi

Özel Spor Tesisleri Birimi veya Noterlerden 

yapılmalıdır

6 Tesisin 1/100 ölçekli planı

*Mimar tarafından çizilmiş ve onaylanmış,

*Spor çalışmalarının yapıldığı alan ve spor aletlerinin 

konumları, tuvaletler, duşlar, soyunma odaları, 

dinlenme salonu vb. alanların; planda ayrıntılı olarak 

A4 ebatında çizilmesi

7 İşyeri açma ve çalışma ruhsatı Bağlı bulunduğu belediyeden

8 İtfaiye raporu Belediye İtfaiye Dairesi Başkanlığı

9 Sağlık müdürlüğü raporu

*Bağlı bulunan il/ilçe sağlık müdürlüğü

*İnsan ve çevre sağlığı açısından sakıncası 

olmadığına dair

10 Yeterlilik belgesi

*Tesiste ilgili spor dalında faaliyet yapılabilmesine 

dair federasyonca verilen belge

*Tesis yetkilisi branşa göre ilgili federasyona başvuru 

yapacak

11 Ticaret sicil gazetesi

Tesis açmak isteyen tüzel kişilerin şirket ise unvanı ve 

ticaret sicil numarası, dernek tüzüğü veya vakıf 

senedinin yayınlandığı gazetenin bir nüshası

12 İmza sirküleri

*Şirket müdürünün ya da yetkilisinin şirket adına 

yetkili olduğunu belirtir; İmza Sirküsü

*Noterden

13 Ticaret Sicil Tasdiknamesi
*Ticaret odaları

*E-devlet

14 İşyeri tescil(sicil) numarası

*Muhasebeci veya SGK İşe giriş bildirgesinden 

öğrenilebilir

*23 rakamdan oluşan

15
Spor tesisinde yapılacak olan spor branşına ait tescil 

ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu

*Birden fazla spor branşı için başvuru yapılmışsa 

hepsinden ayrı ayrı tescil ücreti alınır

*Tüm evraklar tamamlandıktan sonra Özel Spor 

Tesisleri Birimindeki arkadaşlarla teyitleşip 

yatırılması tavsiye edilir

ÖZEL BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ

Madde 7- Tüzel kişilerden aşağıdaki belgeler istenir.

Not: Evrakların aslı getirilecek. Evrağın aslı başka bir kurumda kalması durumunda bize verilecek fotokopi evrağa 

ilgili kurum tarafından aslı gibidir yapılması gerekmektedir.


