
süHHi işyERi RuHsATI iciN isrrNnx BELGELER ıisrnsi

o Başvuru Formu
. Tapu Fotokopisi ( İşyerinin bulunduğu yere ait ). İskan Belgesl (Yapı Kullanma İzin Belgesi.)

-Yok ise; yapı ruhsatı veva l2.10.2004 tarihi öncesine ait elektrik veya sı-ı f'aturasının
dökümü veva ınakbuzu

o kira kontratı ( kontrat aslı veyahut noter tasdıkli ömeği )
. Vergi Levhası
. İtfaiye Raporu gereken işyerleri için Müdürlüğümüzden online müracaat yapılmaktadır,

diğer işyerlerinde ise yangına karşı gerekli önlemlerin alınmış olması gerekmektedir.
. Oda Kaydı

irket ba lannda Imza Sirküleri, Ticaret Odası Kaydı ve Ticaret Sicil Gazetesi
(Asılları)
alrıs b vurularında Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kaydı, Sicil Tasdiknamesi (Asılları)

o Çalışanların Hijyen Eğitimi Belgesi (Gıda ile temas edilen işyerlerinden)
(Ataşehir Halk Eğitimi Merkezinden temin edilir. Tel: 02|6 3l5 43 40 )

o Vesikalık Fotoğraf - 2 Adet ( Şahıs başvurularında )
. İşyerinin İç ve Dış Resimleri
o Atık yönetimi Tahahhütnamesi (çevre koruma ve kontrol Müdürlüğünden temin

edilir.)
. Muvafakatname (Gerekli işyerlerinden) (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 24.

maddesinde ve 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin
Yönetmeliğin 5.maddesi (b) bendinde belirtilen şekli ile düzenlenir. ) Bu konuda
Müdürlüğümüzden biIgi a[ınız.

o sigortalı Hizmet Listesi
o Ustalık Belgesi ( Lokanta, berber v.b. işyerlerinde)
. Haşere İlaçlama Sözleşmesi (Gerekli olan işyerinden )
. İşletme kayıt Belgesi (Gıda ile temas edilen işyerterinden)
o yetki belgesi veya bayilik sözleşmesi (emlak bürosu, şans oyunları bayii, sigo(a

acenteleri, fatura ödeme merkezi v.b)
o Vekaletname (Müdürlüğümüzde vekaletsiz iş takibi yapılamaz) (Aslı)
o Kaşe

NOT: İşyerinin faaliyet türüne göre yapılacak incelemeler neticesinde bu listeye ilave
evraklar istenebilir.



SIHHi İŞYERi AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI
BAŞVURU/BEYAN FORMU

T.C.
ATAŞEHiR BELEDİYE BAŞKANLlĞINA

l- Adı-Soyadı

2- işyerinin unvanı

3- Faaliyet konu§u

4- İşyerinin adresi

Tel. no

5- Pafta, Ada, Parsel no

6- Mülkiyet durumu : Kira D (kira Sözleşınesi)

........... e-posta:..

Malik o(tapu sureti*)

7- işycrinin kullanım alanı

8- Kayıtlı olduğu vergi dairesi adı ve vergi no: ...,...........

9- Türkiye Cumlıuriyeti kimlik numarası :...............

10- Ustahk belge no ;..............................................(Ticaretsicilinekayıtlüolanlardanistenmez)

11- Ticaret sicil numarası ve kayltlı olduğu ticaret sicili müdürlüğünün adı:

,. ,.. ...( Ticarel siciline kayıtlı olanlardan istenir.)

12- İşyerinin bulunduğu yer: Yerleşim yeri trJ Sanayi bölgesi trı Endüstri bölgesi tr

sanayi siıesi - Diğer tr

13-Çalışacakpersonelsayısı :.................................

14- istenen ruhsatın türü : Sıhhi müessese D Umulna açük istirahat ve eğlence yeri n

15- Esnafsicil numarası ve kayıtlı olduğu esnalsicili ınüdürlliğünün adı:

.....( Esnaf siciline kayıtlı olanlardan istenir.)

vaIa] Yok D

vartrl yok trl

VarE Yok o

VarE Yok trl

vaIa Yok trl

varE Yok o

...,. m

l6- Kat Mülkiyeti Kanununa tabi ise alınması gereken izin

17- Özel yapı şeklini gerektir€n işyeri ise gerekli izin

l8- Karayolu trafik güvenliği geIektiren işyeri ise gerekli izin

l9- İtfaiye raporu gerektiren işyeri ise itfaiye raporu

20- Umuma açık istirahat ve eğlence yeri ise mesafe krokisi

2 1- Engellilerin giriş ve çlkışını kolaylaştıracak ıedbirler

Açmak istediğim işyeriyle ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan eder, işyerime açma ve çalüşma ruhsatü

verilmesini arz ederim.

Adı ve Soyadı inıza KaSe l-ariIı

Gerçeğe aykııı beyanda bulunulması halinde beyan sahipleri hakkında ilgili mevzuat hlikümlerine göre işlem yapılır.
l6, l9 ve 20 süra no'lu belgelerin bu beyana tabi işyerleri için forma eklenmesi zorunludur.
17 ve l8 sıra no'lu belgeler başvuru esnasında istenmeyecektir; ancak söz konusu belgenin işyerinde bulundurulması

zorunludur.
*Tapu bilgilerinin TAKBiS'ten temin edilmesinin mümkün oIduğu hallerde tapu sureti istenmez.
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