ALİAĞA BELEDİYESİ
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Başvuru Evrak Listesi
(SIHHİ MÜESSESELER- Bakkal/ Market/ Büfe/ Kuaför/ Büro/ Dükkan vb. yerler )






















Beyan Formu / 2 Fotoğraf (Şirket Hariç) / Kimlik fotokopisi,
Yangın Raporu–Dilekçe/Yangın tüpü faturası-ışıldak (elektrik sistemine bağlanacak) ile yangın
tüpü resimlerinin çıktısı (Her 100 m² ye 1 adet 6 kg’ lık )
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
Ustalık Belgesi (3308 Sayılı Kanunda Belirtilen Meslekler)
Hijyen Eğitimi Belgesi (Gıda Satışı Yapan Yerler-Kuaför-Berberler İçin)/(Bütün Çalışanlar)
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
Engelli giriş ve çıkışını kolaylaştıracak tedbirler
Alkol satışı yapacak yerler için kolluk görüşü (İdare tarafından temin edilir.)
Mesafe ölçümü (Perakende Alkol Satışı yapılacaksa-idare tarafından temin edilir.)
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)
ÇTV ve İlan Reklam Beyanı
Çalışanların SGK bildirimleri
İSG sözleşmesi (NACE kodu tehlikeli olanlar için)
Kamera sistemi (LPG satış yerleri için)
Kömür Satışı yapan yerlerden “Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi”

NOT: 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 vekâletnamesini sunması
gerekmektedir.
Bilgi için Tel : 0 232 399 00 00-1071

