ALİAĞA BELEDİYESİ
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
GSM OTO GALERİ / OTO KİRALAMA

























Beyan Formu / 2 Fotoğraf (Şirket Hariç) / Kimlik Fotokopisi
Yangın Raporu–Dilekçe
Bağlı Olduğu Odadan işyeri açma formu, Esnaf Odasına Kayıtlı ise Sicil Tasdiknamesi de istenecek
Şirket ise imza sirküleri
İşyeri şube ise Vergi Dairesinden yoklama fişi
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.)
Tapu Fotokopisi (Birden fazla dükkânın birlikte kullanılması durumunda; inşaat mühendisleri odasına kayıtlı
bir inşaat mühendisinin birlikte kullanılmasında sakınca olmadığına dair onay, mimarlar odasına kayıtlı bir
mimardan 1/100’ lük yerleşim planı, dilekçe)
Vaziyet Planı ile açık kapalı alan belli olacaktır.
ÇTV ve İlan Reklam Beyanı
Çalışanların SGK bildirimleri
Tapu kütüğünde dükkân, mağaza, ofis ve büro gibi iş yeri niteliğini haiz bağımsız bölüm olacaktır.
Ana gayrimenkulün kayıtlı bulunduğu tapu kütüğünde, mesken olarak gösterilen bağımsız bölüm
bulunmayacaktır.
Açık ve kapalı faaliyet alanı büyüklüğü, en az altmış metrekaresi teşhir alanı olmak kaydıyla seksen
metrekareden az olmayacaktır.
Kapalı teşhir alanında sıvılaştırılmış petrol gazı ve sıvılaştırılmış veya sıkıştırılmış doğalgaz kullanan araç
bulundurulmayacaktır.
Giriş ve çıkış kapısı kolay tahliyeye imkân verecek nitelikte olacaktır.
Çevreye, altyapıya ve trafiğe getirdiği yük ile can ve mal güvenliği riskine ilişkin Valilik görüşü alınacaktır.
Aynı iş yerinde en fazla iki tacir veya esnaf ve sanatkâr ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edecektir.
Bu durumda, iş yerinin açık ve kapalı faaliyet alanı büyüklüğü, en az yüz yirmi metrekaresi teşhir alanı olmak
kaydıyla yüz altmış metrekareden az olmayacaktır.
İş yerinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinden başka ticari faaliyette bulunulmayacaktır. Bu hüküm, ikinci
el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan iş yerlerine ilişkin diğer şartların karşılanması kaydıyla, işyeri açma ve
çalışma ruhsatındaki ana faaliyet konusu ilk tescil motorlu kara taşıtı ticareti olan işletmelere uygulanmaz.
Mali sorumluluk sigortası yaptırılacaktır.
İdari büro ve kabul yeri ile taşıt teşhir alanı aynı adreste olacak ve iş yerinin bulunduğu ana gayrimenkulün
ortak kullanım alanları taşıt teşhir alanı olarak kullanılmayacaktır.
Açık ve kapalı faaliyet alanı dışında yol, kaldırım ve benzeri yerlerde motorlu kara taşıtı teşhir edilmeyecektir.
Faaliyet sınıfı için aranması gereken genel şartlar ile bu alt bölümün ilgili alt maddelerindeki özel şartlar,
işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce yerinde kontrol edilecektir.
Her türlü motorlu araç testi ve incelemesi yapan ekspertiz yerleri,

Motorlu kara taşıtı kiralama işletmeleri:





İdari büro ile taşıtların bekletildiği yerin aynı yerde olması halinde faaliyet konusuyla uyumlu olacak şekilde
8.14.1, 8.14.2, 8.14.3, 8.14.5, 8.14.6, 8.14.7, 8.14.10, 8.14.12 ve 8.14.13 alt maddelerindeki hükümlere tabidir.
Ancak idari büro ile taşıtların bekletildiği yerin farklı yerlerde olması halinde bu şartlar yalnızca taşıtların
bekletildiği yer için aranır.
Taşıtların bekletildiği yer, taşıt başına on metrekareden az olamaz.
İş yerinde taşıt kiralama faaliyetinden başka ticari faaliyette bulunulmayacaktır.

NOT: Evrakların asıllarının yetkili idareye 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 vekâletnamesini sunması gerekmektedir.
Bilgi İçin Tel: 0 232 399 00 00-1071
İşyerinin kapatılması durumunda İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ile Müdürlüğümüze başvuru yapılması
gerekmektedir.

