1’ inci Sınıf Gayri Sıhhi Müessese
 Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni






Başvuru Formu
İşletmenin kurulacağı yeri gösteren Plan örneği
Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak tedbirlere ait kirleticilerin nitelik ve niceliğine göre
hazırlanmış proje ve açıklama raporları
Su analiz raporu ( Şehir suyu bulunmayan yerlerde )
Tapu fotokopisi
ÇED olumlu belgesi veya ÇED gerekli değildir belgesi
İmar Durumu







Tesis kurulu ise
Harita mühendisince hazırlanacak bina tespiti (Mevcut Zemin Durum Planı)
Genel Yerleşim Planı (Vaziyet Planı)
Mimari Proje
Yapı kullanma izni





 İşyeri Açma Ruhsatı için gerekli evrak listesi
























Kimlik fot.(Yetkili Müdür)
Vergi Levhası fot. ( beyan edilen adres için )
Ticaret Odası kayıt Sicil sureti
Faaliyet belgesi (Ticaret odasından)
Ticaret Sicil Gazetesi fot.
İmza Sirküleri fot.
Yapı kullanma izin belgesi fot.
Tapu fot.
İtfaiye raporu
Sorumlu Müdürün Adı – Soyadı, TC.No’su ve Sözleşme tarih ve No’su
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün Görüş yazısı (Çed-Çevre İzni – Tehlikeli atıklarla ilgili)
Fen İşleri Müd’den, Atık Suların Kanalizasyona Deşarjı için Bağlantı Kontrol İzin Belgesi
Kanalizasyon bağlantısı olmayan yerlerde Foseptik projesi ve atıkların boşaltıldığına dair belge.
Kapasite Raporu
Makine yerleşim planı
Asansör, Liftler, Yük kaldıraçlarının periyodik bakımlarının yapıldığına dair kontrol belgesi
Karayolu Geçiş İzni
İşyeri Hekim Sözleşmesi
İş Güvenliği sözleşmesi
Sağlık koruma bandının işaretlendiği vaziyet plan örneği (yer seçiminde istenmiş olan sağlık koruma bandı
mesafeleri 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenecek)
Devir yapılması halinde eski ruhsatın aslı ve Noterden DEVİR senedi (Devir senedine işyeri açma ve çalışma
ruhsatının ruhsat tarih ve nosu yazılacak)
Ürün Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) (Kimyasal ürün kullanan işyerleri)
Bilim San. Teknoloji İl Müdürlüğü’nün görüşü

ÖRNEK 2 (Değişik: 12/3/2012-2012/2958 K.)

GAYRİSIHHÎ MÜESSESE AÇMA RUHSATI BAŞVURU/BEYAN FORMU
T.C.
BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
1- Tesisin adı veya unvanı

:……………………………………………………………………………

2- Tesisin sahibi

:………………………………………………………..…………………..

3- Faaliyet konusu

:……………………………………………………………………………

4- Tesisin adresi

:……………………………………………………………………………

Tel. no

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

5- Pafta, Ada, Parsel no

:…………………………………………………………………………...

6- Mülkiyet durumu

: Kira (kira sözleşmesi) □

Malik (tapu sureti*) □

7- İşyerinin kullanım alanı : Açık alan……………….… m2 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- Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası :…………………………….
12- Ustalık belge no :…………,,,…………..…….
13- Ticaret sicil numarası ve kayıtlı olduğu ticaret sicili müdürlüğünün adı:………………………..
…….………………………………………….…………… (Ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenir.)
14- Sınıfı : Birinci sınıf □

İkinci sınıf □

15- Tesisin bulunduğu yer : Endüstri bölgesi □

Üçüncü sınıf □

Organize sanayi bölgesi □ Sanayi bölgesi □

Sanayi sitesi □ Yerleşim yeri □ Diğer ……………………………………………………….……
16- ÇED Yönetmeliği kapsamında olan tesisler için ÇED Olumlu Belgesi veya ÇED Gerekli Değildir
Belgesi var mı?
Var □
Yok □
17- Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyerleri için izin :

Var □

Yok □

18- İtfaiye raporu gereken işyerleri için rapor :

Var □

Yok □

19- Çevre izni veya çevre izin ve lisans 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 hâlinde beyan sahipleri hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.
16, 18 ve 20 sıra no’lu belgelerin ikinci sınıf gayrisıhhî müesseseler ve tabi ise üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseseler
için forma eklenmesi zorunludur.
17 ve 19 sıra no’lu belgeler ikinci sınıf gayrisıhhî müesseseler ve tabi ise üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseselerden
başvuru esnasında istenmeyecektir; ancak söz konusu belgelerin işyerinde bulundurulması zorunludur.
*Tapu bilgilerinin TAKBİS’ten temin edilmesinin mümkün olduğu hâllerde tapu sureti istenmez.
**Akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz istasyonu niteliğindeki
işyerleri için doldurulacaktır.

T.C.
BOLU BELEDİYESİ
İtfaiye Müdürlüğü

İNCELEME DENETLEME BAŞVURU FORMU

Sıra No:

BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
(İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ)
BOLU

Aşağıda adresi yazılı bulunan …………………………………………......…………………. Faaliyeti üzerine işyeri
açmış bulunmaktayım.
İşyerimin yangın güvenlik tedbirlerinin incelenerek yangın güvenliği uygunluk raporunun tarafıma
verilmesini arz ederim.

..../..../20....
Ad-Soyad / İmza

Adres:……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
NOT: Başvuru Şirket adına ise İmza sirküsü ve Vekaletname
bu dilekçeye eklenecektir.

İşyeri Tel No

:.................................................

Cep Tel. No

:.................................................

Gerçek Kişi T.C.

:.................................................

Tüzel Kişi Vergi No:................................................
İşyeri m²'si

:................................................

