İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti yapılan işyerleri
(Oto Komisyonculuğu) 3.Sınıf
Gayrisıhhi İşyerleri için gerekli evraklar
 
. Kimlik fotokopisi (Şirket ise yetkilinin)
. Vergi Levhası fotokopisi ve Yoklama fişi (Beyan edilen adres için)
. Şahıs ise : Esnaf Sanatkârlar Sicil Tasdiknamesi (Bolu Esnaf Odası)
Bağlı olduğu oda kaydı
. Şirket ise : Ticaret Odası Sicil kayıt sureti (Bolu Ticaret Odası)
Ticaret Sicil Gazetesi
İmza Sirküleri
. Tapu fotokopisi (1-adet)
. Yapı Kullanma izin belgesi (1-adet)
. Kira Kontratı - (Hisseli ise diğer hissedarlarında imzası) 
. Mali Sorumluluk sigortası 
. Karayolu Trafik Güvenliği gerektiren yerler için izin (Geçiş yolu izin belgesi )
(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
. İtfaiye raporu istenen işyerleri (Ekte verilen dilekçe ile Halkla İlişkiler Müdürlüğüne başvuru yapılacak)
Umuma açık işyerleri, Patlayıcı, Parlayıcı ve yanıcı maddelerin üretildiği satıldığı ve depolandığı
işyerleri, otuz kişiden fazla çalışanın bulunduğu her türlü işyerleri, ana giriş kapıları dışında cadde ve
sokağa doğrudan bağlantısı olmayan ve birden fazla işyerinin bir arada bulunduğu İşhanı, Çarşı, Avm ve
benzeri işyerleri
 İtfaiye raporu gerekmeyen işyerleri -Yangın tüpü 6-kg - Kaçak akım rölesi - Tüp veya Doğalgaz
varsa gaz algılama dedantörü'nü işyerinde bulunduracak.

. Devirlerde eski Ruhsatın ASLI ve Noterden DEVİR SENEDİ
( Eski Ruhsatın tarih ve no’su Sözleşmeye yazılacak)
 Not: İşyeri Unvanında yabancı kelime kullanılmayacaktır. Yabancı kelime kullanılması halinde Türk
Patent Enstitüsünden İsim Tecili alınmış olacak.

8.14-(Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14md.)

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan iş yerleri:
8.14.1- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.)
Öncelikle faaliyet konusuyla ilgili toplu iş yerlerinde açılması esastır.

1-

2-

8.14.2- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.)

Tapu kütüğünde dükkân, mağaza, ofis ve büro gibi iş yeri niteliğini haiz bağımsız bölüm olacaktır.
3-

8.14.3- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.)

Ana gayrimenkulün kayıtlı bulunduğu tapu kütüğünde, mesken olarak gösterilen bağımsız bölüm
bulunmayacaktır.
4-

8.14.4- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.)

Açık ve kapalı faaliyet alanı büyüklüğü, en az altmış metrekaresi teşhir alanı olmak kaydıyla seksen
metrekareden az olmayacaktır.
5-

8.14.5- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.)

Kapalı teşhir alanında sıvılaştırılmış petrol gazı ve sıvılaştırılmış veya sıkıştırılmış doğalgaz kullanan
araç bulundurulmayacaktır.
6-

8.14.6- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.)

Giriş ve çıkış kapısı kolay tahliyeye imkan verecek nitelikte olacaktır.
7-

8.14.7- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.)

Çevreye, altyapıya ve trafiğe getirdiği yük ile can ve mal güvenliği riskine ilişkin Valilik görüşü
alınacaktır.
8-

8.14.8- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.)

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.
8.14.9- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.)
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.
9-

10- 8.14.10- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.)

Mali sorumluluk sigortası yaptırılacaktır.
11- 8.14.11- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.)

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.
12- 8.14.12- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.)

Açık ve kapalı faaliyet alanı dışında yol, kaldırım ve benzeri yerlerde motorlu kara taşıtı teşhir
edilmeyecektir.
13- 8.14.13- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.)

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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Geçici Madde 6- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/15 md.) . . . . . . . . . . . .
Bu Yönetmeliğin eki (EK-2)’de yer alan “GAYRİSIHHÎ MÜESSESELER LİSTESİ” kısmının “C) ÜÇÜNCÜ SINIF GAYRİSIHHÎ
MÜESSESELER” bölümünde değiştirilen
“1- ENERJİ SANAYİİ” alt bölümü hükümleri ile aynı bölümün “8- DİĞERLERİ” başlıklı alt
bölümüne eklenen madde ve alt madde hükümlerine,
aykırı durumlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde anılan hükümlere uygun hale getirilir.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verilmiş toplu iş yerlerindeki ikinci el
motorlu kara taşıtı ticareti yapılan iş yerleri, bu Yönetmelik hükümleri uyarınca faaliyet konusuyla ilgili aranması gereken metrekare
şartından muaftır.

ÖRNEK 2 (Değişik: 12/3/2012-2012/2958 K.)

GAYRİSIHHÎ MÜESSESE AÇMA RUHSATI BAŞVURU/BEYAN FORMU
T.C.
BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
1- Tesisin adı veya unvanı

:……………………………………………………………………………

2- Tesisin sahibi

:………………………………………………………..…………………..

3- Faaliyet konusu

:……………………………………………………………………………

4- Tesisin adresi

:……………………………………………………………………………

Tel. no

: ……………………………….. e-posta:……………….……………….

5- Pafta, Ada, Parsel no

:…………………………………………………………………………...

6- Mülkiyet durumu

: Kira (kira sözleşmesi) □

Malik (tapu sureti*) □

7- İşyerinin kullanım alanı : Açık alan……………….… m2 Kapalı alan……………….… m2
8- İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla bulunacak
depoların hacmi** : 1. depo.................. 2. depo…………3. depo………4. depo………5. depo…………
9- İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvılardan depolanmasına izin verilenlerin
sınıfı/sınıfları** :…………………………………………………..…….…………………………………
10- Kayıtlı olduğu vergi dairesi adı ve vergi no: …………………….,,…………………………………..
11- Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası :…………………………….
12- Ustalık belge no :…………,,,…………..…….
13- Ticaret sicil numarası ve kayıtlı olduğu ticaret sicili müdürlüğünün adı:………………………..
…….………………………………………….…………… (Ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenir.)
14- Sınıfı : Birinci sınıf □

İkinci sınıf □

15- Tesisin bulunduğu yer : Endüstri bölgesi □

Üçüncü sınıf □

Organize sanayi bölgesi □ Sanayi bölgesi □

Sanayi sitesi □ Yerleşim yeri □ Diğer ……………………………………………………….……
16- ÇED Yönetmeliği kapsamında olan tesisler için ÇED Olumlu Belgesi veya ÇED Gerekli Değildir
Belgesi var mı?
Var □
Yok □
17- Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyerleri için izin :

Var □

Yok □

18- İtfaiye raporu gereken işyerleri için rapor :

Var □

Yok □

19- Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi :

Var □

Yok □

20- Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi :

Var □

Yok □

Açmak istediğim işyeriyle ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan eder, işyerime açma ve çalışma
ruhsatı verilmesini arz ederim.

Adı ve Soyadı

İmza Kaşe

………………………….
………………………….

Tarih
…………………………

………………………

Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması hâlinde beyan sahipleri hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem
yapılır.
16, 18 ve 20 sıra no’lu belgelerin ikinci sınıf gayrisıhhî müesseseler ve tabi ise üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseseler
için forma eklenmesi zorunludur.
17 ve 19 sıra no’lu belgeler ikinci sınıf gayrisıhhî müesseseler ve tabi ise üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseselerden
başvuru esnasında istenmeyecektir; ancak söz konusu belgelerin işyerinde bulundurulması zorunludur.
*Tapu bilgilerinin TAKBİS’ten temin edilmesinin mümkün olduğu hâllerde tapu sureti istenmez.
**Akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz istasyonu niteliğindeki
işyerleri için doldurulacaktır.

T.C.
BOLU BELEDİYESİ
İtfaiye Müdürlüğü

İNCELEME DENETLEME BAŞVURU FORMU

Sıra No:

BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
( İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ )
BOLU

Aşağıda adresi yazılı bulunan …………………………………………......…………………. Faaliyeti üzerine işyeri
açmış bulunmaktayım.
İşyerimin yangın güvenlik tedbirlerinin incelenerek yangın güvenliği uygunluk raporunun tarafıma
verilmesini arz ederim.

..../..../20....
Ad-Soyad / İmza

Adres:……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
NOT: Başvuru Şirket adına ise İmza sirküsü ve Vekaletname
bu dilekçeye eklenecektir.
İşyeri Tel No

:.................................................

Cep Tel. No

:.................................................

Gerçek Kişi T.C.

:.................................................

Tüzel Kişi Vergi No:................................................
İşyeri m²'si

:................................................

