
E-RUHSAT UYGULAMASI BAŞVURUSU

Hızlı, Kontrollü ve Kolay ruhsat başvuruları.

• Yeni üyelik kaydı 

alabilmek için Çiğli 

Belediyesine ait 

internet adresinden      

E-Ruhsat başvuru 

haberine tıklanarak 

sayfa açılmalıdır..

• https://kbs.cigli.bel.tr/BELN

ET/loginfw/login.aspx?tmp

=Exit

Adresinden de    başvuru               

sayfasına ulaşabilirsiniz

https://kbs.cigli.bel.tr/BELNET/loginfw/login.aspx?tmp=Exit


E-RUHSAT UYGULAMASI

Yeni üyelik başvurusu için e-Devlet şifresi ile 

giriş yapılır. Açılacak sayfadan bundan önce 

ilgili kişinin yapmış olduğu üyelik başvuruları 

sorgulanabilir. 



E-RUHSAT UYGULAMASI

Giriş yapılan kullanıcı önceden yapmış olduğu başvuruların durumunu sorgulamak isterse sağ alt köşeden 

sorgula butonuna basması, yeni bir kayıt oluşturacaksa sağ üst köşeden yeni kayıt butonuna basması 

gerekmektedir.



Bu formda Üyelik tipi - Firma Adı - Ad Soyad - TC numarası - Sicil No - Vergi No - YDK No - Telefon - Adres - E- Mail 

Adresi bilgilerini doldurulmalıdır. Kırmızı renkli alanlar zorunlu alanlardır. Bilgiler doldurulduktan sonra kaydet 

butonuna basılır. 

E-RUHSAT UYGULAMASI



1- Müellifse:

a. oda kayıt belgesi

b. büro tescil belgesi

2- Yapı Denetim Firmasıysa

a. bakanlık ı̇zin belgesi

b. ticaret sicil gazetesi

c. ticaret oda kaydı

d. ı̇mza sirküleri

e. vergi levhası

3- Müteahhitse

a. ticaret sicil gazetesi

b. ticaret oda kaydı

c. ı̇mza sirküleri

d. vergi levhası

e. yetki belgesi

E-RUHSAT UYGULAMASI

Sayfa yenilenecektir ve 

sistem meslek türlerine 

göre evrakları 

yüklemenizi isteyecektir.

Evraklar yüklendikten sonra 

sol alt köşeden Başvuru 

Gönder butonuna basılır ve 

talep belediyeye iletilir.



 Belediye tarafından üyelik başvurunuz

incelenecektir.

 İncelenen başvurunuzda eksikler görülmesi

takdirde talebe açıklama yazılarak tarafınıza

atanacaktır. Bu eksikler tarafınıza mail ve SMS

yolu ile de bildirilecektir.

 Talebiniz de herhangi bir eksik

bulunmamaktaysa, yatırmanız gereken harç

miktarı talebe yazılacaktır ve tarafınıza geri

atanacaktır.

 Uygulamaya aynı adresten giriş yapılır.

Sorgulama işlemine girilerek yapmış olduğunuz

başvuru bilgi kartı açılır.

 Belediyeye yatırılan harç dekontu sisteme

yüklenerek, yeniden sol alt köşeden başvuru

gönder butonuna basılarak belediyeye iletilir.

E-RUHSAT UYGULAMASI



E-RUHSAT UYGULAMASI

• Harç dekontu yüklendikten sonra, Belediye başvurunuzu yeniden inceleyecektir.

• Uygun görülmesi takdirde sisteme giriş yaparak üyelik başvurusu yapabilmeniz için kullanıcı 

bilgileriniz oluşturulacaktır.

• Sisteme girilen bilgilerde ki cep telefonu numarasına ve e-mail adresine kullanıcı bilgileri 

gönderilecektir.

• Tarafınıza iletilen kullanıcı bilgileri ile artık 

https://kbs.cigli.bel.tr/BELNET/loginfw/login.aspx?tmp=Exit adresinden yada Çiğli Belediyesi 

internet adresinden sisteme giriş yapabilirsiniz.

https://kbs.cigli.bel.tr/BELNET/loginfw/login.aspx?tmp=Exit


E-RUHSAT UYGULAMASI

• İletilen kullanıcı bilgileri Kullanıcı Adı ve 

Şifre kısmına girilir ve giriş butonuna 

basılır.

• Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol 

menüden Yapı Ruhsatı başvurusu 

yapılacak yada önceden yapılmış 

başvurunun durumu sorgulanacaksa 

Yapı Ruhsatı butonuna basılır.



E-RUHSAT UYGULAMASI

• Aynı üyelik başvurusunda olduğu gibi Yapı ruhsatı başvurusu ve yapılan başvuru ilgili formdan yapılmaktadır.



E-RUHSAT UYGULAMASI

• Yeni başvuru yapılacaksa yeni kayıt butonuna basılır ve gelen form doldurulmalıdır. Doldurulduktan sonra 

Kaydet butonuna basılır. Yapılan ruhsat türü başvurusuna göre eklenmesi gereken zorunlu evraklar sisteme 

yüklenir.

• Sol alt köşeden talep belediyeye iletilir. Belediye de evrak kayıt masasında başvurunuz incelenmeye 

başlanacaktır.



ÖZELLİKLERİ

• Ruhsat ve Yapı kullanım izin belgesi işlemlerinin başvuru 

aşamasından onay aşamasına kadar bütün süreçlerinin 

elektronik ortamda takip edildiği,  e-imza süreçleri ile web 

tabanlı takip edilebilen yazılım platformudur.

Tadilat, İsim değişikliği, Ön Onay, Yeni 

İnşaat, Ruhsat Yenileme, Yapı Kullanım 

İzin Belgesi Başvuruları.

Süreçler kontrollü bir şekilde ilerler.



 Günün her saati web platformundan başvuru

durumu kontrol edilebilir.

 E-imza ile süreci hızlandırmak.

 Belge erişimler kayıt altında olduğu için sistem

güvenliği ile dijital arşiv oluşturulması

 Yapı Denetim ve Belediye süreçleri (Onay-İade,

Ret) işlemleri elektronik ortamda yapılır.

ÖZELLİKLERİ
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