
ORNEK l (Değişikj llBnllr-zlrzngsS K)

S işrıni AÇMA YE ÇALIŞMA RIrHSATI
BAŞWRU/BEYANFORMU

T.c.
BELEDiYE BAŞKANLIĞINA

l- Adı-Soyadı

2- Işyerinin unvaru

3- Faaliyet konusu

4- İşyerinin adresi

Te1. no

5- Pafta, Ada, Panel no

6- Milkİyet durumu : o Kira (kira sözleşmesi) o Malik(tapu sureti*)
7- İŞYerinin kullanım alanı :.. .. ..... ....,........ mz
8- Kayıtlı oldugu vergi dairesi adı ve vergi no : ...... ....... ..

9- Ttlrkiye Cumhuriyeti kiııılik numarası :..,.................
l0-Ustalıkbelgeno:.............,.... ( Ticaret siciline kayttı olantaıdan istenmez.)
1l- Ticaret sicil numaıa§ı ve kayıtlı oldufu ticaret sicili müdürlüği,lniin adı:.........

kayıtü olanlardan isteniı.)

12- İşyeriıiı bulıuıduğu yer : yerleşim yeri e sanayi böigesi o Endüsü bölgesi ı
Sanayi sitesi n Diğer .

16- Kat Mi.llkİyeti Kanunı,na tabi ise alınmasr gereken izin : Vaı E
17- Özel yapı şeklini gerektiren işyeri ise gerekli izin : Var o
18- Karayolu hafik güvenliği gerektten işyeri ise gerekli izin : Vaı o
19- İtfaiye raporu gerektiren işyeri ise itfaiye raporu . Vaı D
20- Umuma açık istiıahat ve eğlence yeri ise mesafe kokisi : Vaı tr

2l - Özilıtülerin giıiş ve çıhşıru kolaytaştııacak tedbtler : Var o
Adli sicil kaydı , Var o(Kamu Hiznetlcrinİn Suıumuıda Uyutac8k Usuı ve Esaslan İlişkın Yön€İncliğin E/fmaddcsincc.,)

Açmak istediğim §yeriyle ilgili olaıak yukandaki bilgilerin doğıuiuğunu beyan eder, işyerime açmaruhsaü verilınesini aız ederim.

Adı ve Soyadı Iııza Kaşe 1mevcut iseİ ' 
' Tanh

i

(Ticaret sici

Umuma açık istirahat ve eğlence yeri o
sİcilİ müdüılüğtini.in adı:...... ... . -.(Esnaf siciline kayı

Goçeğe aykırı beyanda bulunulınası.hilinde beyan sahipleri hakkında ilgiIi mevzuit hükümlerine göre işlem yapılıı 6, t9 ve 20 sıra no'Iu belgelerin bu beyana tabiişy.,bİ üi; f;;;;kH;;;i;;i*il;ulNıııı9 ğul

]:JİrlL:* no'lu belgeler başvuru esnasınd-a i.t"n..yo.[İİ; ancak sğz konusu belgenin işyerinde buIt

13- Çalşacak personet sayıiı :

14- İstenen ruhsahn t{irii : Sıhlıi müessese o
15- Esnaf sicil nrımarası ve kayıtlı olduğu esnaf
isteniı.)

Yok o

Yok o

Yok o

Yok n

Yok o

Yok n

Yok o


