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ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
HİZMET STANDARTLARI
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI
SIRA
NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1.
2.

14

I. Sınıf Gayrisıhhi Müessese Yer Seçimi ve Tesis Kurma Başvurusu
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I. Sınıf Gayrisıhhi Müessese İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
Başvurusu
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II. Sınıf Gayrisıhhi Müessese İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
Başvurusu

17

II. Sınıf Gayrisıhhi Müessese İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
Başvurusu
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Akaryakıt Ve LPG Satış İstasyonu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
Başvurusu (Tüm Kapasitedekiler İçin)
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İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (Umuma Açık İstirahat ve Eğlence
Yeri)

20

21

22

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (Sıhhi İşyeri)

Soğuk Hava Deposu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvurusu

Kahvehane Ruhsatı İçin İlk Başvuru

3.
4.
5.
6.
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Başvuru formu
Sanayi bölgeleri, organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri içindekiler hariç işletmenin kurulacağı yeri gösteren plan örneği, birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler kapsamında yer alan madencilik tesislerinde ise maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı
olarak üretim yapılan geçici tesislerin yerleşiminin son durumunu gösteren uygun ölçekli harita
İlgili inceleme kurulu tarafından hazırlanacak yer seçimi ve tesis kurma raporu
Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak tedbirlere ait kirleticilerin nitelik ve niceliğine göre hazırlanmış proje ve açıklama raporları (…)
Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun hangi kaynaktan sağlandığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu.
Madencilik faaliyetlerinde bunlara ilave olarak maden arama ruhsatı veya işletme ruhsatı ile Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında alınmış karar
Başvuru formu (Gayri Sıhhi Müessese İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Beyan Formu Örnek 2)
Yer seçimi ve tesis kurma izin belgesi (almış ise)
Tapu fotokopisi, kiracı ise kira kontratı
Yapı kullanma izin belgesi
Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyerleri için; yetkili kurumdan alınmış Geçiş Yolu İzin Belgesi (Karayolları, İl Özel İdare, Belediye)
İşletmenin yerini gösteren vaziyet planı (Yapı kullanım izin belgesi veren kurum tarafından onaylı)
Yangın ve patlama / patlatmalar için gerekli önlemlerin alındığına dair en yakın belediyeden alınmış itfaiye raporu
Sorumlu müdür sözleşmesi (Görevi alan ve görevi veren tarafından karşılıklı imzalanmış olacak)
ÇED belgesi
Çevre izin görüş yazısı
İşletmede bulunan içme ve kullanma suyunun hangi kaynaktan sağlandığı ile suyun İl Sağlık Müdürlüğü onaylı bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu
İşletmedeki yemekhane için alınmış işletme kayıt belgesi
İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alındığına dair yetkili firma ile yapılmış sözleşme
6948 sayılı sanayi sicil kanunu 2. maddesi gereğince sanayi siciline ön kayıt belgesi
Başvuru formu (Gayri Sıhhi Müessese İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Beyan Formu Örnek 2)
Tapu fotokopisi, kiracı ise kira kontratı
Yapı kullanma izin belgesi
Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyerleri için; yetkili kurumdan alınmış Geçiş Yolu İzin Belgesi (Karayolları, İl Özel İdare, Belediye)
İşletmenin yerini gösteren vaziyet planı (Yapı kullanım izin belgesi veren kurum tarafından onaylı)
Yangın ve patlama / patlatmalar için gerekli önlemlerin alındığına dair en yakın belediyeden alınmış itfaiye raporu
ÇED belgesi
Çevre izin görüş yazısı
İşletmede bulunan içme ve kullanma suyunun hangi kaynaktan sağlandığı ile suyun İl Sağlık Müdürlüğü onaylı bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu
İşletmedeki yemekhane için alınmış işletme kayıt belgesi
İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alındığına dair yetkili firma ile yapılmış sözleşme
6948 sayılı sanayi sicil kanunu 2. maddesi gereğince sanayi siciline ön kayıt belgesi
Başvuru formu (Gayri Sıhhi Müessese İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Beyan Formu Örnek 2)
Tapu fotokopisi, kiracı ise kira kontratı
Yapı kullanma izin belgesi
Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyerleri için; yetkili kurumdan alınmış Geçiş Yolu İzin Belgesi (Karayolları, İl Özel İdare, Belediye)
İşletmenin yerini gösteren vaziyet planı (Yapı kullanım izin belgesi veren kurum tarafından onaylı)
Yangın ve patlama / patlatmalar için gerekli önlemlerin alındığına dair en yakın belediyeden alınmış itfaiye raporu
ÇED belgesi
Çevre izin görüş yazısı
İşletmede bulunan içme ve kullanma suyunun hangi kaynaktan sağlandığı ile suyun İl Sağlık Müdürlüğü onaylı bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu
İşletmedeki yemekhane için alınmış işletme kayıt belgesi
İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alındığına dair yetkili firma ile yapılmış sözleşme
6948 sayılı sanayi sicil kanunu 2. maddesi gereğince sanayi siciline ön kayıt belgesi
Başvuru formu (Gayrisıhhi Müessese İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuru Formu - Örnek2)
Yapılacak tüm faaliyetler için alınmış yapı kullanma izin belgesi (Akaryakıt - LPG)
Tapu fotokopisi veya kiracı ise kira kontratı
ÇED belgesi
Çevre izni görüş yazısı
Akaryakıt ve LPG için alınmış Hizmet Yeterlilik Belgesi
Tank kapasite raporu
Yangın ve patlamalar / patlatmalar için gerekli önlemlerin alındığına dair en yakın belediyeden alınmış itfaiye raporu
Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyerleri için yetkili kurumdan alınmış Geçiş Yolu İzin Belgesi (Karayolları, İl Özel İdare, Belediye)
İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alındığına dair yetkili firma ile yapılmış sözleşme
İşletmede bulunan içme ve kullanma suyunun hangi kaynaktan sağlandığı ile suyun İl Sağlık Müdürlüğü onaylı bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu
Bayilik lisansı veya bayilik sözleşmesi
İşletme Kayıt Belgesi (market varsa)
Sorumlu Müdür Sözleşmesi (Görevi alan ve görevi veren tarafından karşılıklı imzalanmış olacak)
6948 sayılı sanayi sicil kanunu 2. maddesi gereğince sanayi siciline ön kayıt belgesi
İşletmenin yerini ve yerleşimini gösteren vaziyet planı (Yapı kullanım izin belgesi veren kurum tarafından onaylı)
Dosya takibi yapan adına alınmış vekaletname
Başvuru formu (Örnek 1 Sıhhi Müesseseler İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuru Beyan Formu)
Tapu fotokopisi veya kiracı ise kira kontratı
Özel yapı şeklini gerektiren işyeri ise yapı kullanma izin belgesi
Ustalık Belgesi
Yangın ve patlamalar / patlatmalar için gerekli önlemlerin alındığına dair en yakın belediyeden alınmış itfaiye raporu
Hijyen Belgesi
Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyerleri için yetkili kurumdan alınmış Geçiş Yolu İzin Belgesi (Karayolları, İl Özel İdare, Belediye)
Başvuru formu (Örnek 1 Sıhhi Müesseseler İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuru Beyan Formu)
Tapu fotokopisi veya kiracı ise kira kontratı
Özel yapı şeklini gerektiren işyeri ise yapı kullanma izin belgesi
Ustalık Belgesi
Yangın ve patlamalar / patlatmalar için gerekli önlemlerin alındığına dair en yakın belediyeden alınmış itfaiye raporu
Hijyen Belgesi
Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyerleri için yetkili kurumdan alınmış Geçiş Yolu İzin Belgesi (Karayolları, İl Özel İdare, Belediye)
Başvuru formu (Gayrisıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvuru Formu - Örnek 2)
Yapılacak tüm faaliyetler için alınmış yapı kullanma izin belgesi
Tapu fotokopisi veya kiracı ise kira kontratı
İşletmenin yerini ve yerleşimini gösteren vaziyet planı (Yapı kullanım izin belgesi veren kurum tarafından onaylı)
ÇED belgesi
Çevre izin görüş yazısı
Yangın ve patlamalar / patlatmalar için gerekli önlemlerin alındığına dair en yakın belediyeden alınmış itfaiye raporu
Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyerleri için yetkili kurumdan alınmış Geçiş Yolu İzin Belgesi (Karayolları, İl Özel İdare, Belediye)
İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alındığına dair yetkili firma ile yapılmış sözleşme
İşletmede bulunan içme ve kullanma suyunun hangi kaynaktan sağlandığı ile suyun İl Sağlık Müdürlüğü onaylı bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu
6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu 2. maddesi gereği Sanayi Sicilin ön kayıt belgesi
Başvuru formu (Örnek 1 Sıhhi Müesseseler İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuru Beyan Formu)
Tapu fotokopisi veya kiracı ise kira kontratı
Yangın ve patlamalar / patlatmalar için gerekli önlemlerin alındığına dair en yakın belediyeden alınmış itfaiye raporu
Ustalık belgesi veya mesleki faaliyet belgesi
Hijyen Eğitimi Belgesi
Mesafe ölçüm krokisi (Kadastro Müdürlüğünden)
İşyeri devir alınacaksa Devir Sözleşmesi ve işyeri çalışma ruhsatın aslı

İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarında;

İşletmenin faaliyet alanı, durumu ve/veya konumundan dolayı ilgili diğer kurumlardan evrak istenebilmektedir.

Müracaat dosyasındaki belgelerin asıllarının talep olması halinde ibraz edilmesi gerekmektedir.

Hizmetin tamamlanma süresi (en geç süre); Kanun ve yönetmeliklerde belirtilen sürelerde
“Başvuru

esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.”
İlk Müracaat Yeri:
İkinci Müracaat Yeri:
Genel Sekreter Yardımcıları: Abdullah ÇELİK – Bayram AYDEMİR
Genel Sekreter Mahmut ZADEOĞLU
Adres : Isparta İl Özel İdaresi
Adres : Isparta İl Özel İdaresi
Tel
: 0246 2116500 (65 82)
Tel
: 0246 2116500 (6204)
Faks
: 0246 211 65 48
Faks
: 0246 211 65 48
e-posta : bayram.aydemir@icisleri.gov.tr - abdullah.celik3@icisleri.gov.tr
e-posta: mahmut.zadeoglu@icisleri.gov.tr

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ )

İstenilen Belgeler Tamamlanmış ise
5 Gün

5 Gün

5 Gün

5 Gün

İstenilen Belgeler Tamamlanmış ise
5 Gün

Umuma Açık Eğlence Ve İstirahat Yerleri İçin
30 Gün

Sıhhi Müesseseler
1 Gün

İstenilen Belgeler Tamamlanmış ise
5 Gün

30 Gün

