
 

 1. 
Başvuru Beyan Formu  
(Arka sayfa-EK-1) 

 2. 
Oda Kayıt belgesi  
(Beyan edilecektir.) 

 3. Kira Sözleşmesi (Beyan edilecektir.) (Kiraya veren kişi tapu sahibi olacak. Tapu sahibi olmaması 

durumunda vekâleti beyan edilecektir. Hisseli ise hissedarların tamamı tarafından imzalanacak.) 

 4. 
Tapu Kayıt Belgesi (Mal sahibi ise sade tapu kayıt belgesi beyan edilecektir) 
(Beyan edilecektir.) (20 m² büro, 60 m² teşhir alanı asgari toplamda 80 m² olacaktır) 

 5. Yapı Kullanım İzin 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. Proje Özeti (EK-3) 

 8. İş Akım Şeması (EK-4) 

 9. Çevre Kirliliğini Önlemek Amacıyla Alınacak Tedbirlere Ait Taahhütname (EK-5) 

 10. 
Çevreye Altyapıya ve trafiğe getirdiği yük ile can ve mal güvenliği riskine ilişkin Valilik 
görüşü. (Ruhsat Birimi yazacaktır) 

 11. Mali Sorumluluk Sigortası 

 12. 
Vergi Levhası  
(Beyan edilecektir.) 

 13. İtfaiye Müdürlüğü’nden Yangın Tehlikesine Karşı Önlem Raporu 
(Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Mrk.ne Dilekçe ile Başvuru) 

 14. 
Karayolu Trafik Güvenliği Gerektiren İşyerleri İçin İzin Yazısı (Karayolları)  
(Ruhsat Birimi yazacaktır) 

 15. 
Arşiv/Dosyalama İşlemleri İçin 
Mavi Kapak Dosya (1 adet) - Şeffaf Dosya (10 adet) 

TÜZEL KİŞİLER İÇİN İSTENEN EK EVRAKLAR 

 1. Ticaret Sicil Gazetesi (Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Müdürlüğünün kurumsal internet sayfası üzerinden 

yapılacak ticaret sicil gazetesi sorgulaması) 

 2. Şirket Yetkilisi İmza Sürgüsü (Beyan Edilecektir.) 

 

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI  
BAŞVURUSU İÇİN  

GEREKLİ BELGELER LİSTESİ 
GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER  

(KARA TAŞITI ALIM-SATIM) 

İŞLETME BİLGİLERİ 

 

 
 Zabıta Müdürlüğü Ruhsat Birimi İletişim Numarası : 0(266) 412 6450-(1) 
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EK-1 

GAYRISIHHÎ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI  

BAŞVURU/BEYAN FORMU 

 

T.C. 

BURHANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 

 

1- Adı-Soyadı   :……………………………………………………………… 

2- İşyerinin unvanı   :……………………………………………….……………… 

3- Faaliyet konusu   :……………………………………………….……………… 

4- İşyerinin adresi   :……………………………………………….……………… 

        Tel. No.:..……….………… e-posta:……………….………. 

5-Ada, Pafta ve Parsel No.  :……………………………………………………………… 

6- Mülkiyet durumu  : Kira                (Kira sözleşmesi)    Malik         (Tapu sureti) 

7- İşyerinin kullanım alanı  :……………….… m2 

8- Kayıtlı olduğu vergi dairesi adı ve vergi no: ………………………………………………………. 

9- Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Nu. :……………………………. 

10- Ustalık belge no  :…………………… (Ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenmez) 

11- Ticaret sicil numarası ve kayıtlı olduğu ticaret sicili müdürlüğünün adı ………………… / …………………. 

     (Ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenir.) 

12- İşyerinin bulunduğu yer  : Yerleşim yeri  Sanayi bölgesi  Endüstri bölgesi                               

  Sanayi sitesi         Diğer           …………………………. 

13- Çalışacak personel sayısı      : …………………………… 

14- İstenen ruhsatın türü             : Sıhhî müessese  Umuma açık istirahat ve eğlence yeri  

15- Esnaf sicil numarası ve kayıtlı olduğu esnaf sicili müdürlüğünün adı:………………….. / …………………… 

     (Esnaf siciline kayıtlı olanlardan istenir.) 

16- Kat Mülkiyeti Kanununa tabi ise alınması gereken izin  Var    Yok           

17- Özel yapı şeklini gerektiren işyeri ise  gerekli izin  Var    Yok           

18- Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyeri ise gerekli izin Var    Yok           

19- İtfaiye raporu gerektiren işyeri ise itfaiye raporu  Var    Yok           

20- Umuma açık istirahat ve eğlence yeri ise mesafe krokisi Var    Yok           

21- Engellilerin giriş ve çıkışını kolaylaştıracak tedbirler  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 (Mevcut İse)                                      Tarih 

 

 

 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması hâlinde beyan sahipleri hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre 

işlem yapılır. 

16, 19 ve 20 sıra no’lu belgelerin bu beyana tabi işyerleri için forma eklenmesi zorunludur.  

17 ve 18 sıra no’lu belgeler başvuru esnasında istenmeyecektir; ancak söz konusu belgenin işyerinde 

bulundurulması zorunludur. 

14, 15, 16, 17,18 ve 19 sıra no’lu belgelerin bu beyana tabi işyerleri için forma eklenmesi zorunludur.  
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EK-2 

TAAHHÜTNAME 
BURHANİYE BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT BİRİMİNE 

 
İşyerinin adı veya unvanı : 

 
İşyerinin adresi  : 

 
Telefon Nu.    :  

 
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 Nu.  :  

 
İmzası   :  

 
Tarih    :  

 
İşyerinin Kaşesi  : 
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EK-3 

PROJE ÖZETİ 
(Kurulu Tesisler) 

 
1. TESİSİN YERİ 
İlimiz …………………………….... ilçesi, ……………..……………. mahallesi, 
……..….………………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                                       HAZIRLAYAN 

                   (İmza - Kaşe) 
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 Gelen Hammaddeler 
 

 

      Yapılan İşlemler 

 

           Nihai Ürünler 

 

      Yapılan İşlemler 
 

      Yapılan İşlemler 

EK-4 

İŞ AKIM ŞEMASI 

(Kurulu Tesisler) 

 
 İlimiz, BURHANİYE ilçesi, ……..….………………Mahallesi/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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   FAALİYET SAHİBİ                                       HAZIRLAYAN 

                   (İmza - Kaşe) 
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EK-5 

 
TAAHHÜTNAME 

 
 

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………………
…………………………… olarak üretim faaliyetlerimizde oluşabilecek çevre kirliliğini önlemek 
adına Çevre Mevzuatının ilgili hükümleri doğrultusunda gerekli tedbirleri alacağımızı taahhüt 
ederiz. … / … / 20.. 

 

 
 
          FİRMA 
                İmza – Kaşe 


