
 

 

 

II. ve III. SINIF GAYRİ SIHHİ İŞYERLERİ İÇİN BEYANA GÖRE RUHSAT 

ALINIRKEN ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İSTENEN BELGELER 

  

1. Başvuru /Beyan Formu (eksizsiz doldurulacaktır) 

2. Maliye vergi levhası fotokopisi (Şube açılışı yapılacak ise yoklama fişi)  

3. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan alınacak olan İtfaiye 

Raporu  

4. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur yazısı 

5. Kira sözleşmesi ve tapu senedi fotokopisi. (kira sözleşmesi mülk sahibi 

adına vekâleten imzalanmış ise imzalayan kişinin vekâletname örneği 

işyeri mülkiyeti işletmeci adına ise tapu senedi fotokopisi ) 

6. Şahıslar için: Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Kaydı, İlgili Esnaf Odası Kayıt Belgesi 

veya Ticaret Odası Kayıt Sureti ve 3 adet fotoğraf   

7. Şirketler için: Ticaret Sicil Gazetesi, Oda Sicil Kayıt Sureti ve İmza Sirküleri 

8. MEB’den alınmış olan Ustalık Belgesi (ustalık belgesi başkasının adına ise noter 

onaylı iş sözleşmesinin aslı veya SGK işe giriş bildirgesi)  

9. Yapı kullanma izin belgesi (İmar Müdürlüğü )  

10. Şahıs için İkametgah ve Kimlik Fotokopisi. 

11. İşyeri açılacak yer mesken ise tüm kat maliklerinin oybirliği ile işyeri açılışına 

muvafakat ettiklerine dair bina yönetim karar defterinin noter onaylı örneği  

12. İşyeri planı ve m²’sini gösteren kroki.(iş yerinin, iç yerleşimini ve bulunduğu 

cadde/sokağı gösterecek şekilde olacak) 

13. Vekâleten işlem yapanlardan vekâletname örneği ve nüfus cüzdanı fotokopisi  

14. Devir ve ortaklık işlemlerinde noter tarafından düzenlenmiş işletme hakkı devir 

senedi ile işyeri açma ve çalışma ruhsatının aslı  

 

ÖZEL NİTELİKLİ İŞYERLERİ İÇİN AYRICA İSTENEN BELGELER  

a. i. İşyeri açılacak yer oto yıkama yeri ise, tüm kat maliklerinin oybirliği ile işyeri 

açılışına muvafakat ettiklerine dair apartman yönetim karar defterinin noter onaylı 

örneği , 

b.Et parçalama ve hazır kıyma vb. işyerleri için  Veteriner Hekim Sözleşmesi, Veteriner 

Hekim Oda İzin Belgesi, diploma sureti ve sağlık raporu,  

c.  İlaçlama yerleri için meslekle ilgili diploma sureti, kendi meslek odası tarafından 

verilen Sorumlu Yönetici Belgesi, Mesul Müdürlük Sözleşmesi  

d.  Diş protez atölyeleri için Halk Sağlığı Müdürlüğü’nden alınan ruhsat 

e.  Oto servis istasyonlarından yetkili servis sözleşmesi ve mali sorumluluk sigorta 

belgesi, 

f.  Oto yıkama ve hazır giyim atölyelerinde kullanılan makinaların motor güçlerini 

gösterir beyan listesi. 

g. Başvuru esnasında gerekli görülenlerden ÇED raporu ve diğer Kurumlardan 

alınacak olan görüş yazıları. 


