ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE
DENİZLİ
İlimiz,……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… adresinde,
tapunun …………. Pafta no, ……… ada no, ……parsel no’ da kayıtlı …………….metrekare
arsa üzerinde faaliyette olan işletmemiz için, 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’
de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’’
kapsamında Gayri Sıhhi Müessese Açma Ruhsatı alabilmemiz için gerekli olan belgeler
dilekçemiz ekinde sunulmuştur.
Faaliyetimizin değerlendirilerek ilgili ruhsat birimine sunulmak üzere Müdürlüğünüz
görüşünün ve (ÇED ve Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği (Çevre İzni) Yönetmelikleri
kapsamında da olmak üzere) tarafımıza verilmesini arz ederiz. ……/……../20…..
(Firma Kaşesi, yetkili imza)
İrtibat:
Adı Soyadı :……………………….
Tel: ……………………………….
GSM:……………………………...

EKLER:
1-Eksiksiz ve açıklayıcı şekilde hazırlanmış proje özeti (Denizli Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü internet sitesinden (http://www.csb.gov.tr/iller/denizli/) temin edilebilir.)
2-Başvuruda bulunan şirket yetkilisi/sahibi ise imza sirküleri veya işleri takip eden kişinin
imza sirküleri ve vekaletnamesi (Fotokopi olabilir)
ÖNEMLİ NOT: İşleri takip eden kişinin vekaleti olmadan Müdürlüğümüzde herhangi bir
işlem takip edemez.
3-Tapu Fotokopisi ve kiralama var ise kira sözleşmesi fotokopisi
4-Yapı Kullanma İzin Belgesi, Yapı Ruhsatı vb. (Fotokopi)
5-Faaliyette olan tesisler için (SSK Bildirimi veya Vergi Kaydı veya Ticaret Sicil Gazetesi
veya Elektrik, su faturası veya ilgili kurumdan alınmış faaliyette olduğunun gösterir belge
vb.) (Fotokopi)
6-Faaliyette olan tesisler için ilgili kurumdan alınmış, geçerli ‘’Kapasite Raporu’’ örneği
7-Onaylı, imzalı, ölçekli ve lejantlı Vaziyet planı, işletmede bulunan tüm birimlerin
gösterildiği (kapalı alanlar, makine yerleşimleri ve adları, kanalizasyon bağlantıları,
yemekhane, tuvaletler, idari binalar varsa: kazan dairesi, işletmedeki tüm bacalar, yakıt
depoları, cüruf depoları, tehlikeli atık geçici depo alanları vb.)
8-Faaliyet yerinin gösterir imar durum belgesi
9-Kanalizasyon Bağlantısı olan işyerleri için; DESKİ’ den veya Organize Sanayi
Bölgelerinden (Denizli OSB, Deri OSB vb.) evsel atıksular için Evsel Atıksu Bağlantı İzin
Yazısı, endüstriyel atıksular için Deşarj İzin Belgesi,
10-Kanalizasyon bağlantısı olmayan işyerleri için; Çevre İzni olan bir Atıksu Artıma Tesisi ile
yapılan protokol örneği ve DESKİ’den veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden alınmış
olan onaylı sızdırmaz fosseptik projesi
11-Su temin şekli (Su faturası veya ilgili kurumdan alınan (DESKİ, DSİ vb.) yeraltı suyu
kuyu izin belgesi

