


1.PAYDAŞ KAYDI 
 

e-Belediye üzerinden “İşyeri e-Ruhsat” sistemini kullanabilmek için ruhsat başvurusunu yapacak olan İş yeri 

sahibinin (Ruhsat alacak olan kişi veya vekil) paydaş kaydı bulunmak zorundadır.Paydaş kaydı olmayan iş yeri 

sahibinin zemin katta bulunan “Kentli Servisi” birimine başvuruda bulunarak paydaş kaydı 

oluşturmalıdır.Paydaş numarasını unutan veya teyit etmek isteyen İş Yeri sahibi ise e-Belediye>Bilgi Sorgulama 

başlığının altında bulunan Paydaş/Sicil Sorgulamadan paydaş numaralarını öğrenebilirler. 

 

 

2.e-BELEDİYE ÜYELİK İŞLEMİ 

e- Belediye üzerinden “İşyeri e-Ruhsat” işleminin gerçekleştirilebilmesi için e –Belediye üyeliğinin olması 

gerekmektedir. e-Belediye Üyeliği olmayan kullanıcıların üyelik işlemleri için; 

e-Belediye de bulunan üye girişi alanından “KAYDOLUN” linkine tıkladığınızda üyelik sayfası açılmaktadır. 



Kaydolun linkine tıkanıldıktan sonra “paydaş tipi seçimi yapılır(Şahıs veya Kurum).Paydaş tipine göre değişen 
zorunlu alanlar doldurulur ve “Kayıt Ol” butonuna tıklanır. 

 
 

Şekil-3 

 Kayıt ol sayfasında girişi yapılan cep telefonunuza onay kodu gelmekte ve  “Şekil-4” de gösterildiği gibi 
gelen onay kodunun girişi yapılması gerekmektedir. Başarılı bir şekilde tamamlanmış ise e-Belediyeye 
üye girişi yapabilirsiniz. 

 
Şekil-4 

 

 

3.İşyeri e-Ruhsat 

İşyeri e-Ruhsat; e-Belediye Ana Sayfa üzerinden erişilmektedir. İşyeri e-Ruhsat alanında bulunan “Yeni başvuru” ve 

“Başvurularım” sayfasından işlem yapılmakta. Ruhsatlarım sayfasında ise paydaşınıza ait ruhsatınızı 

görüntüleyebilmektesiniz. 



 

 

 

3.1.İşyeri e-Ruhsat>YENİ BAŞVURU 
 

Üye girişi yapıldıktan sonra Yeni Başvuru sayfasından başvuru bilgileri doldurulmalıdır. “Şekil-5” de 

gösterildiği gibi öncelikle Başvuru Türü seçilmelidir 

 

Başvuru Türü seçiminin ardından Üye girişi yapılan paydaşın bilgileri otomatik olarak setlenir.Devam 

et Butonuna tıklayarak İş Yerinize ait bilgileri doldurabilirsiniz 



 

İlgili alanlar doldurularak sözleşme bilgisini okudum onayladım seçilir ve kaydet butonuna tıklanır.

 

Hangi kaleme hangi evrakı yüklemeniz gerekirse o kaydın “Yükle” butonuna tıklayarak 

Bilgisayarınızın masaüstünden evrakınızı seçebilir ve kaydedebilirsiniz. Aynı zamanda yanlış yükleme 

işlemi yaptığınız takdirde aynı butonu kullanarak doğru evrakınızı seçebilirsiniz. Bu işlemi yaparak bir 

önceki yanlış olan evrak silinmiş son yüklediğiniz doğru evrakınızı yüklemiş olmaktasınız.  



Evraklarınız PDF formatında olması gerekmektedir diğer belge formatları kabul 

edilmemektedir.

 

 

Belgerinizi yükledikten sonar süreci başlat butonu oluşmaktadır.Butona basarak iş yeri 
ruhsat başvurunuz belediyeye iletmiş olmaktasınız. 



 
 


