
GAyRiSIHHi isynni nurrs.q.rı i iN isrpNr:N BELGELER LisTESi

. Başvuru formu

. Tapu Fotokopisi ( İşyerinin bulunduğu yere ait )

. İskan Belgesi (Yapı KuIlanma İzin Belgesi)
-Yok ise; yapı ruhsatı veva 12.10.2004 tarihi önce sine ait elektrik veva su faturasının
döküınü veya makbuzu

o kira kontratr ( kontrat ash veyahut noter tasdikli örneği )
o vergi Levhası
. İtfaiye Raporu gereken işyerleri için Müdürlüğümüzden online müracaat yapılmaktadır.
o oda kaydı

irket ba vurularında İmza Sirküleri, Ticaret Odası Kaydı ve Ticaret Sicil Gazetesi
(Asılları)
- Sahıs basvurularında: Esnafve Sanatkarlar Odası Kaydı, Sicil Tasdiknamesi (Asılları)

o Çalışanların Hijyen Eğitimi Belgesi (Gıda ile temas edilen işyerlerinden)
(Ataşehir Halk Eğitimi Merkezinden temin edilir, Tel: 0216 315 43 40 )

. Vesikalık Fotoğraf - 2 Adet ( Şahıs başvurularında )

. İşyerinin İç ve Dış Resimleri
o Atık yönetimi Tahahhütnamesi (çevre koruma ve kontrol Müdürlüğünden temin

edilir.)
o Muvafakatnamc (Gerekli işyerlerinden) (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunrınun 24.

maddesinde ve 200519207 sayı|ı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsaılarına İlişkin
Yönetmeliğin 5.maddesi (b) bendinde belirtilen şekli ile düzenlenir. ) Bu konuda
Müdürlüğümüzden bilgi ahnız.

ı Sigortalr llizmet Listesi
. İşyeri ruhsat projesi - 2 adet
o ustalık Belgesi
. Haşere İlaçlama Sözleşmesi (Gerekli otan işyerinden )
. İşletme Kayıt Belgesi + Onay Belgesi (Gıda ile temas edilen işyerlerinden)
o yetki belgesi veya bayilik sözleşmesi (yetkili teknik servislerden istenir.)
. İSKİ'den "Gayrisıhhi Müessese Ruhsat Görüşü" (Aslı)

( Başvuru İSrİ / rartat - Soğanhk - Bilgi için irtibat : 0216 301i 61 74193 )

E-başvuru : http://www.iski.gov.trlgsmr )
. Kapasite Raporu (Aslı)
. İş sağlığı ve Güvenliği sözleşmesi
. Emisyon/Çevre İzin BeIgesi ( İl çevre ve Orman Müdürlüğiinden )
ı Basınçlı Kaplar ve Vinçlere Ait Periyodik Fenni Muayene Raporu (Aslı)
o vekaletname (Müdürlüğümüzde vekaletsiz iş takibi yapılamaz) (Aslı)
ı Kaşe

NOT: Işyerinin faaliyet tiirüne göre yapılacak incelemeler neticesinde bu listeye ilave
evraklar istenebilir.
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GAYRiSIHHİ MÜESSESE AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI
BAŞVURUiBEYAN FORMU

T.C.
ATAŞEHİR BELEDiYE BAŞKANLIĞINA

Tesisin adı veya unvanı :... , , .... ... ...... ... ..

Tesisin sahibi :..................,....

Faaliyeı konusu :. . . . . . . . . , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , . .: . . . , , , , , , . .

Tesisin adresi :,,,... ......

TeI. no : ...................... e-posta: .............

Pafıa,Ada,Parselno ;,,,,,,......,,,........

Mülkiyet durumu Kira l (Kira sözleşmesi) Malik l (Tapu sureti*)

İşyerinin kullanım alanı :Açıkalan......................m2Kapalıalan......................m2

İşyerinde yanıcı ve parlayıc1 madde kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla buIunacak depoların hacmi**

: |.depo...... 2.depo...... 3.depo ...... 4.depo ...... 5.depo......

İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvı|ardan depolanmasına izin verilenlerin sınıfı/sınıfları**

l0- Kayıtlıolduğu vergi dairesi adıvevergi no: .,,.,,...,,,,,,....

1 l - Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası :... ...... ......... .

l2- Ustalık belge no :....................... .....(Ticaret siciline kayıtlı o|anlardan istenmez.)

l3- Ticaret sicil nuııarası ve kayıtll olduğu ticaret sicili müdürlüğünün adt:

, ... , , , , ,. ., . ., , ....( Ticaret siciIine kayıtlı olanlardan istenir.)

14- Sınıfı : Birinci sınıf E İkinci sınıf ı Üçüncü sınıf c

15- Tesisin bu|unduğu yer : Endüstri bötgesi l Organize sanayi bölgesi o Sanayi bölgesi trl

Sanayi sitesi trl Yerleşim yeri o Diğer tr:..................

t6_ ÇED Yönetmeliği kapsanıında olan tesisler için ÇED Olumlu Belgesi veya ÇED Gerekli Değildir Belgesi var mı?

Vaİ D Yok tr

17- Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyerleri için izin Var E Yok E

l8- İtfaiye raporu gereken işyerleri için rapor Var ı Yok ı
19- Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi Var E Yok D

20- Tehlikeli atıklarla ilgiti lisansa tabi ise belgesi Var ö Yok trl

Açmak istediğim işyeriyle ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan eder, işyerime açma ve çalışma ruhsatı
yerilmesini arz ederim.

Adı ve Soyadı lınza Kase Tarih

Gerçeğe aykın beyanda bulunulması halinde beyan sahipleri hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapıhr.
!6, l8 ve 20 sıra no'lu belgelerin ikinci sınıf gayrisıhhi müesseseler ve tabi ise üçüncü sınıf gayıisıhhi müesseseler için

forma eklenmesi zonınludur.
l7 ve l9 sıra no'lu ikinci sınıfgayrisıhhi müesseseler ve tabi ise üçüncü sınıfgayrisıhhi müesseselerden başvuıu esnasünda

istenmeyecektir; ancak söz konusu belgelerin işyerinde buIundurulması zorunludur.
*Tapu bilgilerinin TAKBİS'ten temin edilmesinin miimkün olduğu hallerde tapu suleti istenmez.
**Akaryakıt, sıvılaştlrıIınış petrol gazl, sıVılaştnlmlş doğal gaz Ye sıkıştlrılmış doğal gaz istasyonu niteliğindeki işyerleri

için doldurulacaktır.


