
SIRA 

NO 

VATANDAŞA SUNULAN 

HİZMETİN ADI  
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 

HİZMETİN 

TAMAMLANMA SÜRESİ 

(EN GEÇ SÜRE) 

1 ‘Fiyat Tarifesi’ Onayı 
1-Dilekçe, 

2-Fiyat tarifesi (iki takım) 
1 gün 

2 ‘Müşteri Şikâyet’ Defteri Onayı 1-Dilekçe. 1 gün 

3 ‘Denetleme’ Defteri Onayı 1-Dilekçe. 1 gün 

4 
A Grubu Turizm Seyahat Acentesi İşletme 

Belgesi Tasdiki 

1-Dilekçe 

2-Ticaret Sicil Gazetesi 

3-İmza Sirküleri 

4-Yetki Belgesi 

5-Kimlik Fotokopisi 

5 Dakika 

5 
Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet İzin Belgesi (Su 

Üstü) 

1-Dilekçe, 

2-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü onaylı seyahat acentesi / otel işletme belgesi, 

3-Turizm amaçlı sportif faaliyette çalıştırılacak personelin yapacakları görevleri 

belirten liste, 

4-Personele ilişkin SGK tarafından verilen işe giriş belgesinin onaylanmış bir örneği, 

5-Sportif faaliyette görevlendirilecek personele ait ehliyetin aslı veya onaylı sureti, 

6-Faaliyette kullanılacak malzeme veya araçların ilgili mevzuata uygun kullanım 

belgeleri ile bunlara ilişkin test belgelerinin aslı veya onaylı sureti, 

7-Turizm amaçlı sportif faaliyete katılan personel veya turistlere ait kaza sigortası, 

mali mesuliyet sigorta poliçelerinin asılları veya onaylanmış suretleri, 

8-Konaklama tesisinin talebinin bulunmaması durumunda söz konusu faaliyeti 

gerçekleştirecek seyahat acentesinin turizm işletme belgeli konaklama tesisi ile 

aralarında yapacağı protokol, 

20 Gün 



6 
Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet İzin Belgesi (Su 

Altı) 

1-Dilekçe, 

2-Seyahat acentesi veya otel işletme belgesi (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce 

onaylı), 

3-Turizm amaçlı sportif faaliyette çalıştırılacak personelin yapacakları görevleri 

belirten liste, 

4-Personele ilişkin SGK tarafında verilen işe giriş belgesinin onaylanmış bir örneği, 

5-Sportif faaliyette görevlendirilecek personele ait ehliyetin aslı veya onaylı sureti, 

6-Faaliyette kullanılacak malzeme veya araçların ilgili mevzuata uygun kullanım 

belgeleri ile bunlara ilişkin test belgelerinin aslı veya onaylı sureti, 

7-Dalış merkez yetki belgesi, 

8-Turizm amaçlı sportif faaliyete katılan personel ve turistlere ait kaza sigortası, mali 

mesuliyet sigorta poliçelerinin asılları veya onaylanmış suretleri, 

9-Sportif faaliyette kullanılacak zorunlu malzeme ve araçlar listesi, 

10-Dalış noktaları, 

11-Jurnal Defteri, 

12-Turizm amaçlı sportif faaliyete katılanlar defteri, 

13-Konaklama tesisinin talebinin bulunmaması durumunda söz konusu faaliyeti 

gerçekleştirecek seyahat acentesinin turizm işletme belgeli konaklama tesisi ile 

aralarında yapacağı protokol, 

14-Bütün belgelerin asılları veya noterden / ilgili kurumlardan onaylanmış örnekleri 

verilecektir. 

20 Gün 

7 
Jurnal Defteri ve Faaliyete Katılanlar Defteri 

Tasdiki 

1-Kimlik fotokopisi, 

2-Yetki belgesi, 

3-Jurnal defteri, 

4-Sportif faaliyete katılanlar defteri. 

30 dakika 

8 
Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet İzin Belgesi 

Yenileme (Araç Gereç Değişikliğinde) 

1-Dilekçe, 

2-Jet-Ski liman envanter kayıtları, 

3-Teknelerin tonilato belgeleri, 

4-Teknelerin denize elverişlilik belgeleri, 

5-Araçların test belgeleri ve faturaları. 

5 gün 



9 

Taşınmaz Kültür 

Varlıklarının 

Onarımına yardım 

A.Proje Yardımları için 

1-Taşınmaza ilişkin tescil kararı 

2-Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine ve tahmini bedeline ilişkin rapor 

3-9 x boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini, dışını ve çevresini gösteren, 

net çekilmiş fotoğraf albümü 

4-Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği, 

5-Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği 

6-Kanuni tebligat adresi 

7-Kadastro, imar ve sit paftası örnekleri 

B.Proje Uygulama Yardımları için 

1-Proje uygulamasının kapsamına, işin bitirilme süresine, uygulama aşamalarına ve 

tahmini bedeline ilişkin rapor, 

2-9 x . boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini, dışını ve çevresini gösteren, 

net çekilmiş fotoğraf albümü, 

3-Belediyesinden ve ilgili koruma kurulundan onaylı arsanın ve binanın durumunu 

gösteren 1/500 ölçekli vaziyet planı 

4-Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği 

5-Taşınmaza ilişkin tescil kararı, ilgili kurulca onaylı rölöve, restorasyon ve gerekiyorsa 

restitüsyon projesi, 

6-Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği 

7-Kanuni tebligat adresi, istenir. Taşınmaz hisseli ise hissedarların birinin müracaatı 

yeterlidir. 

Yardım talepleri Bakanlığımızda oluşturulan komisyon tarafından 

değerlendirilmektedir. 

5 ay 

10 Define arama ruhsatı 

Define aramak isteyenler, 

1-Dilekçe, 

2-Tapu, 

3- 1/500 ölçekli tasfiye münhanili haritası veya krokisi, 

4-Krokisi çıkarılamayacak ev ve bunun gibi yerler için ise ada, parsel ve çap 

numarasını belirten vaziyet planı, 

İşlem Süresi İlgili Müze 

Müdürlüğünce 

belirlenir 



5-Fotoğrafları, 

6-Define aranacak yer için muvafakat name. 

11 
Kitap,CD,DVD,VCD Satıcıları, 

Matbaalar,Yayınevleri,Sinemalara SERTİFİKA 

verilmesi 

1-(www.telifhaklari.gov.tr) sitesi  “sertifika vatandaş başvurusu” bölümünden alınan 

“Talep Numarası”, 
2-Banka Dekontu (T.C.Merkez B.Ankara Şb. 350121007.8) 
3-Faaliyet Belgesi, 
4-Vekâlet Yazısı (İşyeri sahibi değilse), 
5-İmza sirküleri (Tüzel Kişi), 
6-Vergi Levhası, 
7- TC. Kimlik No. 

20 dakika 

12 Film Çekim İzni 
1-Dilekçe, 
2-Senaryo. 

2 gün 

13 Korsan Yayın İhbarı İşlemi 1-Dilekçe. 15 gün 

14 
C.Savcılığı, Gümrük ve Emniyet den Gelen Kitap, 

CD,DVD,VCD ve var ise bunların Bandrol Tetkiki 
1-Resmi Yazı, 
2-Kitap ve CD, DVD, VCD’ler. 

1 ay 

15 Özel Tiyatrolara Devlet Desteğinin Tetkiki İşlemi 

1-Dilekçe, 
2-Afiş/davetiye örnekleri, 
3-Gider belgeleri, 
4-Oyun izlenme yazıları. 

1 saat 

16 
Taşınmazların 2863 ve 2634 Sayılı Yasa 

Açısından İncelenmesi 

1-Dilekçe, 

2-Tapu örneği, 

3- Harita. 

2 ay 

17 Eğitim Faaliyetleri (seminer, müze aktiviteleri) İlgili okul ve gurupların dilekçesi. 1 gün 



18 Tanıtım Faaliyetleri (seminer ve rehberli gezi) İlgili okul ve gurupların dilekçesi. 1 gün 

19 Kütüphane Üyeliği 1-TC. Nüfus Cüzdanı / Ehliyet 10 dakika 

20 Ödünç Verme Hizmeti 1-Kütüphane Üye Kartı 5 dakika 

21 İnternet Hizmeti 1-Kütüphane Üye Kartı 5 dakika 

22 Geçici Koleksiyon Hizmeti 1-Talep yazısı 10 gün 

23 Tanıtıcı yayın talebi 1-Dilekçe. 5 dakika 

   24 
Günübirlik Gezi Tekneleri ve Ticari Yatlar 

Deniz Turizmi Aracı İşletme Belgesi 

1-Başvuru dilekçesi 

2-İmza sirküleri 

3- Kayıt ve tescil belgesi (Deniz tonilato Belgesi veya Gemi Sicil Tasdiknamesi veya 

Bağlama kütüğü ruhsatnamesi 

4-Sigorta Poliçesi 

5-Kira sözleşmesi 

6-Denize elverişlilik belgesi 

7-Teminat mektubu veya bloke makbuzu 

8-Oda kayıt belgesi 

9-Vergi levhası 

10-Vekaletname 

             1 Hafta 

25 Elektrik Enerjisi Desteği 

1-Dilekçe, 

2-Belge örneği, 

3-Taahhütname, 

4-Vergi dairesi adı ve hesap numarası, 

5-Aktarım yapılacak bankanın şube adı ve hesap numarası, 

6-Abonesi olduğu bölge dağıtım şirketi veya özel tedarikçinin adı ve abone numarası, 

7-Sosyal Güvenlik Kurumu  ‘Borcu Yoktur’ yazısı, 

8-Vergi Dairesi  ‘Borcu Yoktur’ yazısı, 

3 ayda 



   26 

Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların 

Kültürel ve Sanatsal Etkinliklerine Yapılan 

Yardımlar 

Yerel Yönetimler için: 

 

1- Talepte bulunulan teşekkülün adını, adresini, yardım talebinin özetini içeren 

başvuru yazısı.  

2- Proje (ad, amaç, tarih, yer, maliyet tablosu, program),  

3- Etkinliğe katılacak kişi veya toplulukların listesi (sanatçı, ilim adamı vs.),  

4- Mülki İdare Amirliğinden (Valilik-Kaymakamlık) alınan izin belgesi.  

5- Etkinlik tarihinin değişmesi halinde, İl Müdürlüğüne yazılı olarak önceden bilgi 

verilmek zorundadır. yeni etkinlik tarihinden önce Mülki İdare Amirliğinden alınan yeni 

tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa 

gönderilecektir. 

Dernek ve Vakıflar için: 

 

1- Talepte bulunulan teşekkülün adını, adresini, yardım talebinin özetini içeren 

başvuru yazısı.  

2- Kuruluş sözleşmesi, senedi veya tüzüğünün onaylı örneği (onay başvuru işlemi 

sırasında İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinde ve İl Dernekler Müdürlüğü tarafından 

gerçekleştirilebilir)  

3- Proje (ad, amaç, tarih, yer, maliyet tablosu, program),  

4- Etkinliğe katılacak kişi veya toplulukların listesi (sanatçı, ilim adamı vs.),  

5- Mülki İdare Amirliğinden (Valilik-Kaymakamlık) alınan izin belgesi.  

6- Etkinlik tarihinin değişmesi halinde, İl Müdürlüğüne yazılı olarak önceden bilgi 

verilmek zorundadır. Yeni etkinlik tarihinden önce Mülki İdare Amirliğinden alınan yeni 

tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa 

gönderilecektir. 

30 gün teşekkül, etkinlik 

tarihinden en az otuz 

gün önce etkinliğin 

yapılacağı ilin İl 

Müdürlüğüne müracaat 

etmelidir. teşekkül, 

harcama belgelerinin 

(hizmetin yapıldığı 

tarihten itibaren azami 

yedi gün içinde 

düzenlenen fatura), 

sonuç raporlarının, 

etkinlikle ilgili bilgi, 

belge ve her türlü 

dokümanın birer 

örneğini, etkinliğin 

bitimini müteakip en geç 

bir ay içinde İl 

Müdürlüğüne vermek 

zorundadır 

 


