ALİAĞA BELEDİYESİ
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER
İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Başvuru Evrak Listesi



























Beyan Formu / 2 Fotoğraf (şirket hariç) / Kimlik Fotokopisi
Yangın Raporu- Dilekçe veya (Yangın tüpü faturası (her 100m²’ ye 1 adet 6 kg’lık)
-Işıldak (elektrik sistemine bağlı olacak) İle yangın tüpü resimlerinin çıktısı)
Bağlı olunan Odadan işyeri açma formu
Esnaf Odasına kayıtlı ise Sicil Tasdiknamesi.
Şirket ise imza sirküleri
Ustalık Belgesi (gereken işyerleri için)
Sorumlu müdür sözleşmesi (Noterden)
Hijyen Eğitimi Belgesi (bütün çalışanlar için)
Kira Kontratı Aslı ve Fotokopisi (Kira kontratı sadece tapu vb. belgede kayıtlı mal
sahibi tarafından imzalanması halinde geçerli olacaktır. Taşınmazın verasetli olması
durumunda tüm varislerin kontratta ayrı ayrı imzalarının olması ve veraset belgesi
fotokopisinin getirilmesi gerekmektedir. Hisse tapulu olması durumunda da tüm
hissedarların ayrı ayrı imzalarının olması gerekmektedir. Kontratın aslı
müdürlüğümüzce tasdik edildikten sonra geri verilecektir.)
İşyeri mesken ise tüm kat maliklerinin noterden onayı veya noter onaylı yönetim
karar defteri
Bitkisel atık yağ sözleşmesi
Kapasite veya Ekspertiz Raporu
Çed Belgesi / Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi
(Hava Emisyonu, çevresel gürültü, atıksu deşarjı).
ÇTV ve İlan Reklam Beyanı
İSG Hizmet Sözleşmesi
Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyeri ise gerekli izin
Tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık zorunlu mali sorumluluk sigortası sözleşmesi
Çalışanların SGK Bildirimleri
1/1000’lik onaylı Vaziyet Planı - İş akım şeması ve açıklama raporu
Şebeke suyu bulunmayan yerlerden kimyasal ve bakteriyolojik analiz raporu
Hayvan üretimi tesisleri için kuruluş izni (İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd.)
Veterinerlik sözleşmesi
Tapu fotokopisi (Birden fazla dükkânın birlikte kullanılması durumunda; İnşaat
Mühendisleri Odası’na kayıtlı bir inşaat mühendisinin birlikte kullanılmasında
sakınca olmadığına dair onay, Mimarlar Odası’na kayıtlı bir mimardan 1/100’lük
yerleşim planı, dilekçe)
Taşınmaza ait parselin ticari alanda olması
Evrakların asıllarının yetkili idare gösterilmesi şarttır.

İşyerinin faaliyetine ve konumuna göre ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş istenebilmektedir.
Tüzel işletmelerde başvuruya gelen kişinin şirketin imza sirkülerinde belirtilen kişi olması, gerçek
kişilerde işletme yetkilileri veya işletme adına yetkili kişilerin noter onaylı vekâletname sunması
gerekmektedir.
Bilgi için Telefon: 0 232 399 0000-1071
İşyerinin kapatılması durumunda İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ile Müdürlüğümüze
başvuru yapılması gerekmektedir.

