GEREKEN BELGELER (Yumurta Toptan Ticareti) :

















2 adet fotoğraf (şirket işletmesi ise gerekli değildir)
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve İkametgâh Belgesi
Adli Sicil Kaydı Belgesi
Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıtlı olunduğuna dair herhangi bir belge
İşletici Kimlik Bildirme Belgesi (Form-1) (fotokopi)
İmza Sirküleri ve Ticaret Sicil Gazetesi (fotokopi) (şahıs işletmesi ise gerekli değildir)
Vergi Levhası (fotokopi)
Oda Faaliyet Belgesi ve Oda Sicil Tasdiknamesi (fotokopi)
Tapu ve Yapı Kullanma İzin Belgesi (fotokopi)
Kira Sözleşmesi (tapuda adı geçen mülk sahibi/sahipleri ile yapılmalıdır) (aslı ya da noter tasdikli sureti) (işyeri kiralık ise)
İşyeri Krokisi (yetkili bir kişiye çizdirilmelidir, üzerinde uzunluk ölçüleri, m² toplamı, çizen kişinin kaşesi ve imzası bulunmalıdır)
İtfaiye Uygunluk Raporu
ASAT İşyeri Açma Ruhsatı Görüş Belgesi
Güvenlik Kameraları ve Kayıt Sistemi bulunmalıdır (700 TVL IR LED dış mekan kamerası ya da 1080 HP HD dış mekan kamerası)
(işyeri 60 m² ve üzerinde ise)
Tuvalet bulunmalıdır

YUMURTA TOPTAN TİCARETİNDE YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN KRİTERLER :





“Yumurta Toptan Ticareti”nde m² şartı yoktur.
Tapuda adı geçen mülk sahibinin/sahiplerinin vefat etmiş olması durumunda; “veraset ilamı” çıkartılmalı ve
gereken belgeler arasına “Veraset İlamı (fotokopi)” da konulmalıdır. Ayrıca kira sözleşmesinde veraset ilamında adı geçen
mirasçının/mirasçıların da imzası/imzaları bulunmalıdır.
İşyerinin “mesken”e açılması durumunda; “muvafakatname” alınmalıdır.
(en az 8 daireli apartmanlarda; apartman yönetim karar defterinde, kat maliklerinin imzalarının bulunduğu, ilgili karar sayfasının noter
tasdikli sureti)

NOT: Yukarıda açıklanan konular hakkında ve diğer konularda detaylı bilgi için Alanya Belediyesi İşyeri Açma Ruhsat Servisi'ne başvurunuz.

T.C.
ALANYA BELEDİYESİ
SIHHİ YÖNDEN UYGUNLUK KONTROL FORMU
(YUMURTA TOPTAN TİCARETİ)

İlk Yardım Dolabı mevcut mu?

Evet ( )

Hayır ( )

İşyerinde şebekeye bağlı su bulunuyor mu?

Evet ( )

Hayır ( )

Personel için tuvalet ve duş mevcut mu?

Evet ( )

Hayır ( )

Tuvalette kağıt havlu, sıvı sabun bulunduruluyor mu?

Evet ( )

Hayır ( )

İşyerinde sürekli havalandırılacak bir donanım mevcut mu?

Evet ( )

Hayır ( )

İşletmeye ürünün giriş ve çıkış yerleri yarı yapılmış mı?

Evet ( )

Hayır ( )

İşyerinde yeterli büyüklükte paketleme işlemi için ayrı yer ayrılmış mı?

Evet ( )

Hayır ( )

İşyerinde yeterli büyüklükte ambalajların konduğu depo mevcut mu?

Evet ( )

Hayır ( )

İşyerinde kapasiteye göre soğuk hava deposu mevcut mu?

Evet ( )

Hayır ( )

