ADI SOYADI:
TESİSİN ADI:
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI
DOSYA KONTROL FORMU
(GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER)
1. Başvuru beyan formu ( EK-1 )
2. İlgili oda kaydı
3. Tapu fotokopisi
4. Kira sözleşmesi
5. Yapı kullanım izin belgesi ( Söz konusu binalar 12/10/2004 tarihinden önce yapılmış ise tapu
kadastrodan belirtilen tarihten önce yapıldığına dair belge )
6. 50 kişiden az işçi çalıştıran çok tehlikeli ve tehlikeli işyerleri ile az tehlikeli işyerleri için taahhütname
örneği (EK-2)
7. İşletmenin çevre etki değerlendirme (ÇED) yönetmeliği kapsamında olup olmadığına dair Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğünden alınacak yazı
8. ÇED yönetmeliği kapsamında ise gerekli ise ölçüm raporları
9. Proje özeti (EK-3)
10. İş akım şeması (EK-4)
11. İtfaiye Müdürlüğü’nden yangın tehlikesine karşı önlem raporu/Yangın tüpü Faturası
12. Çevre kirliliğini önlemek amacıyla alınacak tedbirlere ait taahhütname ( EK-5 )
13. 1 adet Mavi kapak dosya
14. 15 adet şeffaf dosya
15. Vergi levhası fotokopisi
16. Ustalık belgesi
17. Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü Yazı - Nace kodu 05-35 arası olan işletmeler için
TÜZEL KİŞİLER İÇİN EK OLARAK
1. Faaliyet Konularının ve Şirket Sahiplerinin Yazılı Olduğu Ticaret Sicil Gazetesi
2. Şirket yetkilisini belirten İmza Sirküsü
3. Ticaret sicil yetki belgesi

KAPANAN İŞYERLERİ İÇİN RUHSAT İPTALİ ÜZERE İSTENEN EVRAKLAR
1 – Ruhsat İptali İçin Başvuru Dilekçesi
2 – Vergi Dairesinden Faaliyet Kapanışı için Mükellefiyet Belgesi
3 – Ruhsatın Aslı
Not: İşyeri Ruhsatı İşleme Alınmadan Önce Bir Önceki İşyerinin Ruhsatı Varsa İptal İşlemleri Yapılır.
1, 6, 7, 9 ve 10. maddelerde belirtilen evraklar ruhsat biriminden temin edilecektir.
Kapasite Raporu, Sınıf belirlenmesi için gereken işyerleri için istenir.

DÜŞÜNCELER

GAYRİSIHHÎ MÜESSESE AÇMA RUHSATI BAŞVURU/BEYAN FORMU
BURHANİYE BELEDİYESİ BAŞK. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
RUHSAT BİRİMİ
1- Tesisin adı veya unvanı

: ……..…………………………………………………..……

2- Tesisin sahibi

: ……..…………………………………………………..……

3- Faaliyet konusu

: ……..…………………………………………………..……

4- Tesisin adresi

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

Tel. no
5- Pafta ve parsel no

: ………………………………………………………………

6- Mülkiyet durumu

: Kira

7- İşyerinin kullanım alanı

(Kira sözleşmesi)

Malik

(Tapu sureti)

2

: Açık alan……………….… m 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- T.C. kimlik numarası

: ………………………………………………………...………

12- Ustalık belge no

: ……………………. (Ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenmez)

13- Sınıfı

: Birinci sınıf

İkinci sınıf

14- Tesisin bulunduğu yer

: Endüstri bölgesi

Organize sanayi bölgesi

Sanayi sitesi

Üçüncü sınıf

Yerleşim yeri

Sanayi bölgesi
Diğer

: ………………

15- ÇED Yönetmeliği kapsamında olan tesisler için ÇED olumlu belgesi veya ÇED gerekli değildir belgesi var
mı?
Evet
Hayır
16- Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyerleri için izin*

Var

Yok

17- İtfaiye raporu gereken işyerleri için rapor*

Var

Yok

18- Emisyon iznine tabi ise belgesi *

Var

Yok

19- Deşarj iznine tabi ise 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 halinde beyan sahipleri hakkında ilgili mevzuat hükümleri ve Türk Ceza
Kanununa göre işlem yapılır.
*İkinci sınıf gayrisıhhî müesseseler ve tabi ise üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseselerden istenir.
**Akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz istasyonu niteliğindeki
işyerleri için doldurulacaktır.

TAAHHÜTNAME
BURHANİYE BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
RUHSAT BİRİMİ’NE
İşyerinin adı veya unvanı

:

İşyerinin adresi

:

Telefon no.

:

Çalışan sayısı

:

Nace Kodu

:

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğine
Göre Tehlike Sınıfı
:
Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu ve 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına
İlişkin Yönetmeliğin “İşyerinde Aranacak Genel Şartlar” başlıklı 5. maddesinin a)
bendindeki “İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak mevzuatta öngörülen tedbirlerin
alınmış olması” hükmü ile 20/06/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanununu ve ilgili mevzuatta öngörülen tedbirleri aldığımı beyan ederim.
Mevzuat gereği
/
/
tarihinden itibaren iş yerimde İş Güvenliği Uzmanı ve
İşyeri Hekimi çalıştıracağımı veya İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet
alacağımı İşyerimde beyanıma aykırı bir durum nedeniyle ortaya çıkacak
olumsuzluklardan doğacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstlendiğimi şimdiden
kabul ve taahhüt ederim.
İşverenin
Adı Soyadı

:

TC Kimlik No

:

İmzası

:

Tarih

:

İşyerinin Kaşesi

:

PROJE ÖZETİ
(Kurulu Tesisler)
1. TESİSİN YERİ
İlimiz
……………………………....
ilçesi,
……………..…………….
beldesi,
……..….………………Köyü ……………………..mevkiinde, tapunun …………….. pafta,
………………. ada, ………… parsel numarasında kayıtlı, ……………….m² yüzölçümlü alan
üzerinde, …………………….. m² yüzölçümlü kapalı alanda …………………. tesisi faaliyet
göstermektedir.
2. PROJENİN TÜRÜ
Tesiste kullanılan hammaddeler, yardımcı maddeler, kullanılan ekipmanlar, üretim yöntemi,
hammaddenin girişinden ürün olarak çıkışına kadar aşamalar, üretilen ürün ve yan ürünlerle
birlikte açıklanmalıdır. Tesisin kapasitesi ve çalışan personel sayısı belirtilmelidir.
3. TESİSTEN KAYNAKLANACAK SIVI ATIKLAR
Tesiste evsel ve/veya endüstriyel nitelikli atık suların kaynaklandığı üniteler belirtilecek, bertaraf
yöntemleri yazılacak.
4. TESİSTEN KAYNAKLANACAK EMİSYONLAR
Tesiste ısınma ve sanayi amaçlı yakıt kullanılıp kullanılmadığı belirtilecek. Tesiste yakıt kullanımı
dışında emisyon kaynakları (gaz, toz, buhar vs.) varsa onlar da belirtilecek. Emisyonlara karşı
alınan önlemler belirtilecek.
5. TESİSTEN KAYNAKLANACAK ATIKLAR
Tesisten oluşan evsel ve/veya endüstriyel nitelikli katı atıklar ve bu atıkların nasıl bertaraf edildiği
hakkında bilgiler yazılacak. Tesiste oluşan tehlikeli atıklar ve bertaraf yöntemleri hakkında bilgi
verilecek.
6. TESİSTEN KAYNAKLANACAK GÜRÜLTÜ
Tesisteki gürültü kaynakları ve alınacak tedbirler belirtilecek. Gürültü ölçümü yapıldıysa ölçüm
sonuçları belirtilecek.

FAALİYET SAHİBİ
(İmza, Kaşe)
………………………………
………………………………
………………………………

HAZIRLAYAN
………………………………
………………………………
………………………………

İŞ AKIM ŞEMASI
(Kurulu Tesisler)
İlimiz
……………………………....
ilçesi,
……………..…………….
beldesi,
……..….………………Köyü ……………………..mevkiinde, tapunun …………….. pafta,
………………. ada, ………… parsel numarasında kayıtlı, ……………….m² yüzölçümlü alan
üzerinde, …………………….. m² yüzölçümlü kapalı alanda …………………. faaliyet gösteren
………………………………. tesisine ait iş akım şeması aşağıda gösterilmiştir.

Gelen Hammaddeler

Yapılan İşlemler

Yapılan İşlemler

Yapılan İşlemler

Nihai Ürünler

FAALİYET SAHİBİ
(İmza, Kaşe)
………………………………

HAZIRLAYAN
………………………………

TAAHHÜTNAME
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………..………………………………
…………………………………………… Olarak üretim faaliyetlerimizde oluşabilecek
çevre kirliliğini önlemek adına Çevre Mevzuatının ilgili hükümleri doğrultusunda gerekli
tedbirleri alacağımızı taahhüt ederiz.

FİRMA
İmza – Kaşe

