
Yapı(İnşaat) Ruhsatı
Türkiye'de bir inşaat faaliyeti yürütmek için gerekli olan ruhsattır. Büyükşehir Belediyesi mücavir

alan sınırları içinde ruhsata tâbi olan herhangi bir yapının inşasına başlanabilmesi için Büyükşehir
Belediyesi ve ilçe Belediyeleri tarafından Yapı Ruhsatı verilir.

Yapı Ruhsatı olmadan, inşaata başlanamaz!

YapıKullanma İzin Belgesi
İmar Kanununun 30. Maddesine göre, yapı tamamlandıktan sonra belediye veya valiliklerce ana
yapının bütün bağımsız bölümleri için verilen ve bağımsız bölümlerin amacına uygun kullanılabilir
durumda ve projesine uygun inşa edildiğini gösteren belgedir.

YerSeçimveTesis Kurma İzni
1. Sınıf gayrisıhhi müesseseler için gerekli bir izindir. Beş kişiden az olmamak üzere kamu
görevlilerinden müteşekkil bir kurula 1/5000 ölçekli imar planı, ÇED raporu yahut çevre kirlenmesi
önlemek amacıyla alınan tedbirlerin olduğu rapor, karar ve tanıtım dosyası gibi evraklar sunulur. İlgili
evrakları inceleyen kurul 7 gün içerisinde bir saha ziyareti gerçekleştirir ve karar olumlu ise 3 gün
içerisinde sonuçlandırılır. Tesis kurulduktan sonra müessesenin planlanan şekilde çalışıp çalışmadığının
ve alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığının tespiti için 1 yıl süreyle deneme izni verilir. Bu belge ile
ilgili süreç de 7+3 gün içerisinde sonuçlandırılır.

ÇED raporu var ise bu iznin alınması gerekli değildir. ÇED raporu alınmamış ise Büyükşehir Belediyesi
tarafından bu iznin verilmesi gerekmektedir.

Gerekli belgeler ibraz edildikten sonra Büyükşehir Belediyesi tesisin kurulacağı yerin denetimini yapar
ve denetim sonucuna göre Yer Seçim ve Tesis Kurma İznini verir.

İstisnai olarak Organize Sanayi Bölgelerinde izin ve ruhsat işlemleri OSB yönetimi tarafından verilir.

Birinci SınıfGayrisıhhiMüesseseYer SeçimiVeTesis Kurmaİzni İçin ArananŞartlar Ve İstenilen
Belgeler
1-İşletmenin kurulacağı yeri gösteren onaylı 1/5000 ölçekli imar plan örneği

2-Tapu kaydı ve/veya noterden kira sözleşmesi

3-Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak tedbirlere ait kirleticilerin nitelik ve niceliğine göre

Hazırlanmış proje ve raporları (Şirket tarafından hazırlatılacaktır. Ancak ÇED Raporunda var ise
istenmemektedir)

4-Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun hangi kaynaktan sağlandığı ile
suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu (Rapor tarihi son bir aya ait olacak)



5-ÇED Yönetmeliği kapsamında alınmış karar ve Proje Tanıtım Dosyası

6-Ticaret sicil Gazetesi(Talep edilen faaliyet konusu ile Adres kısmında işyeri adresi yer alacak)

7-Vergi Levhası(Faaliyet konusu ve İşyeri adresi yazmıyorsa, işyeri adresi ve faaliyet konusu için
yoklama fişi olması)

İşYeri AçmaveÇalışmaRuhsatı
İşyerlerinin ruhsatlandırılma işlemleri, 10.08.2005 tarih ve 25902 Sayılı Resmi Gazete ‘de
yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri
çerçevesinde yürütülmektedir. Yönetmelik kapsamında müessesler 5 sınıfa ayrılmıştır. Bunlar;

� Sıhhi Müessesler
� Birinci Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler
� İkinci Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler
� Üçüncü Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler
� Umuma Açık Müesseselerdir.

Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara az ya da çok zarar veren yahut doğal kaynakların
kirlenmesine sebep olabilecek müesseseler gayrisıhhi müesseler denir. Bunlar kapasitelerine ve
çevreye verdikleri zarara göre üç sınıf olarak ayrılırlar ve gereken izin/ruhsatlar buna göre belirlenir.
Örneğin 1. Sınıf Gayri sıhhi müesseselerin meskenlerden mutlaka uzak bulundurulması gerekirken. 3.
Sınıf gayri sıhhi müesseselerde denetim altında bulunması yeterlidir.

İş yeri açma ve çalışma ruhsatı, 1. Sınıf Gayri sıhhi müesseselerde, Büyükşehir Belediyesine ait yahut
onun tarafından işletilen iş yerlerinde, Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonları gibi istisnai sektörlerde
Büyükşehir Belediyesi tarafından, kalan durumlarda ilçe belediyeleri tarafından verilir. İstenecek
belgeler ve izlenecek prosedürler buna göre farklılık gösterir.



İşyerlerinin Ruhsatlandırmaaşamasındaher kurum işyerinin faaliyet kapasite ve sınıfına göre
istenecek evrak listesi düzenler.

5216 sayılı BüyükşehirBelediyesiKanunuve5393 sayılı Belediye Kanunugereği;

� Sınıf G.S.M. ve 2. Sınıf G.S.M. olan akaryakıt ve LPG istasyonlarının İşyeri Açma ve Çalışma
Ruhsatları Büyükşehir Belediyelerince,

� ve 3. Sınıf G.S.M., sıhhi ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin İşyeri Açma ve Çalışma
Ruhsatları bağlı bulunduğu İlçe Belediyelerince, O.S.B ve Serbest Bölgeler kendi
bünyelerinde ruhsatlandırma yaparlar.

Büyükşehir Belediyesi;

� Büyükşehir mücavir alan içindeki tüm 1.Sınıf G.S. M.’lerin (Maden Kanunu'nda belirtilenler
hariç) ruhsatlandırılması ve denetlenmesi,

� 5393 sayılı Belediye Kanunu gereği Akaryakıt ve LPG istasyonlarının ruhsatlandırması ve
denetlemesi, (Yönetmelikte 2.Sınıf G.S. M. kapsamında kalmasına rağmen)

� Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine Büyükşehir
Belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlerine ruhsatlandırması ve
denetlemesi,

� Tatil Günleri Çalışma Ruhsatlarının verilmesi,
� İşyerleri ile ilgili şikâyetlerin değerlendirilmesi işlemlerini yürütür.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı için Başvuru

Yapılacak Kurumlar

BüyükşehirBelediyesi OSBve Serbest Bölge İlçe Belediyeleri

1.Sınıf GSMİş Yerleri

2.Sınıf GSMPetrol
İstasyonları

Ruhsatlandırır.

Kendi Bünyesinde
Olan Tümİşyerlerini

Ruhsatlandırır.

2. ve 3. Sınıf
GSM’ler, Sıhhi
Müesseselerve

Umuma Açık
İşyerleri



Birinci sınıf gayrisıhhi müesseselerde onaylı 1/1000 ölçekli imar planı örneği, çevre izin ve lisans
belgesi (yahut geçici faaliyet belgesi), geçiş yolu izin belgesi gibi belgeler istenir. Geçiş yolu izin
belgesini veren birim (UKOME) ayda bir toplandığından dolayı sürelere dikkat etmek gerekir. Gerekli
belgelerin şahsen teslimi ve müracat sonrasında 7 gün içerisinde inceleme kurulu sahada tetkik
yaparak olumlu karar var ise 3 gün içinde sonuçlandırılır. Bu ruhsat için metrekare başına harç ödenir,
5000 metrekarenin üzerindeki kısım için ilave harç ödemesi yapılmaz.

İkinci ve Üçüncü sınıf GSM işyeri açma ve çalışma ruhsatı almak için aranan şartlar ve istenilen
belgeler şahsen ilgili belediyeye teslim edildikten sonra karar olumlu ise 3 gün içerisinde iş yeri açma
ve çalışma izni teslim alınabilir.

Sıhhi müesseselerde aynı gün bütün belgeler hazır olduğu durumlarda aynı gün işyeri açma ve
çalışma ruhsatı düzenlenir bir ay içinde işyeri denetimi yapılarak verilen ruhsat resmiyet kazanır.

Birinci SınıfGayrisıhhi Müesseseİşyeri AçmaVeÇalışmaRuhsatı İçin ArananŞartlar Ve
İstenilen Belgeler
1-Sağlık koruma bandının işaretlendiği, tesisin yerleşimini de gösteren belediyesinden onaylı vaziyet
plan örneği

2-İtfaiye raporu

3-Sorumlu müdür sözleşmesi(Belediyemizden temin edebilirsiniz)

4-Çevre iznine tabi ise Çevre izni, çevre izin ve lisans belgesi veya Geçici faaliyet belgesi

5-Yapı kullanma izin belgesinin alınmış olması

6- İşletmenin kurulacağı yeri gösteren onaylı 1/1000 ölçekli imar plan örneği

7-Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyeri ise, Geçiş Yolu İzin Belgesi ( Büyükşehir Belediyesi
UKOME’den alınmış olması )

8-İş sağlığı ve güvenliği uzmanı sözleşmesi ve işyeri hekim sözleşmesi

9-Akaryakıt vb. ile ilgili işlerde Tehlikeli Maddeler Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

10-Sanayi Sicil Kayıt Belgesi (6948 sayılı Kanun Madde 2)

NOT:Başvuru formunda belirtilen işyeri adres bilgisinin İlçe Belediyesinden temin edilmesi (Numarataj
Belgesi)

2. ve 3. SınıfGayrisıhhi Müesseseİşyeri AçmaVeÇalışmaRuhsatı İçin ArananŞartlar Ve
İstenilen Belgeler
1-Başvuru formunda belirtilen adres bilgisinin İlçe Belediyesinden temin edilmesi(Numarataj Belgesi)

2-Tapı Sureti ve Noterden Kira Sözleşmesi

3- Yapı kullanma izin belgesinin alınmış olması



4- ÇED Yönetmeliği kapsamında alınmış karar yazısı (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

5-Çevre izin kapsamında alınmış karar yazısı (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

6-Tabi ise Ustalık Belgesi

7-Ticaret Sicil Gazetesi (Talep edilen faaliyet konusu ile Adres kısmında işyeri adresi yer alacak)

8-Vergi Levhası (Faaliyet konusu ve işyeri adresi yazmıyorsa, işyeri adresi ve faaliyet konusu için

yoklama fişi)

9- İtfaiye raporu

10-Tabi ise İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Sözleşmesi’nin yapılmış olması

Gayrisıhhi Müesseseİşyeri AçmaVeÇalışmaRuhsatı İçin Büyükşehir Belediyesinde ŞuDaire
Başkanlıklarınınizin, onay vekontrolü gerekmektedir:

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı (Ruhsatı Düzenler)

İmar Dairesi Başkanlığı

İtfaiye Dairesi Başkanlığı

Ulaşım Dairesi başkanlığı


