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İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ILE 
İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER



4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu

Kuruluş
Madde 4 - Yürürlüğe giren imar plânına göre arazi kullanımı, yapı ve
tesislerinin projelendirilmesi, inşası ve kullanımıyla ilgili ruhsat ve izinler
ile işyeri açma ve çalışma ruhsatları OSB tarafından verilir ve denetlenir.
İşyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesi sırasında işyeri açma ve çalışma
ruhsatına ilişkin harçlar, OSB tarafından tahsil edilerek ilgili belediye veya
il özel idaresi hesabına yatırılır.



Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 

Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu-MADDE 42 

Bakanlık denetimi
MADDE 53 – (1) Bakanlık gerekli gördüğü hallerde ... denetlemeye ve 
tedbir almaya yetkilidir.



Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 

Ruhsat ve izin yetkisi
MADDE 84 – Yürürlüğe giren imar planına göre arazi kullanımı, yapı ve
tesislerin projelendirilmesi, inşası ve kullanımıyla ilgili ruhsat ve izinler,
OSB tarafından verilir ve denetlenir.



İşyeri açma izni
Madde 91 - OSB içinde kurulacak işletmelere işyeri açma ve çalışma
ruhsatları, ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde OSB
tarafından verilir.

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 



Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 

Ruhsata aykırı yapılan yapılar
MADDE 92 – (1) OSB, bölgenin mevzuata ve imar planına uygun
yapılaşmasından sorumludur. OSB’ce, ruhsata aykırı veya ruhsatsız
yapıldığı tespit edilen yapının, o andaki inşaat durumu belirlenerek
aykırılığın giderilmesi için katılımcıya 30 gün süre verilir.
(2) Yapı mevzuata uygun hale getirilmediği takdirde inşaatın bu durumu
3194 sayılı Kanun uyarınca ilgili idareye OSB tarafından bildirilir. Ruhsata
aykırı veya ruhsatsız yapı hakkında, ilgili idarece 3194 sayılı Kanunun 32
ve 42 nci maddeleri çerçevesinde işlem yapılır. İlgili idarenin talebi halinde
yıkım, OSB tarafından yapılır. İlgili idare ruhsat iptalini OSB’den isteyebilir
ve yapılan işlemler OSB’ye bildirilir. Ayrıca söz konusu aykırılığın
devamından; müteşebbis heyet, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile
bölge müdürü sorumlu olup tespiti halinde Bakanlık, kendisine yapılmış
olan ihbarları da değerlendirerek ihmali görülenler hakkında suç
duyurusunda bulunur ve ihbarlar gizli tutulur.



Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 

Hak ve yükümlülükler
MADDE 111 – (1) OSB’nin alt yapı yatırımları tamamlanmadan katılımcı
tarafından yapılan tesislerin ortadan kaldırılması veya projeye uygun hale
getirmek üzere tadilinin gerekmesi halinde; katılımcı OSB’nin bu yolda
vereceği karara uymakla yükümlüdür. Bu durumda her ne ad altında
olursa olsun OSB’den hak, alacak ve tazminat talebinde bulunamaz.
(2) Katılımcı, tahsis edilen arsa üzerindeki inşaatını OSB tarafından verilen
ruhsata uygun olarak yapmak zorundadır. Tahsis edilen arsa üzerindeki
inşaatın OSB mevzuatına ya da verilen ruhsata aykırılığının tespiti
halinde, OSB tarafından verilecek sürede aykırılıkları gidermekle
yükümlüdür. Aksi takdirde, kullanılmayan kısmın ifraz edilerek geri
alınabileceğini kabul eder.



Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 

Aykırılıkların giderilmesi
MADDE 112 – Katılımcının, OSB’deki işletmesinde, belirlenmiş prensip ve
yüklenimlere aykırı düşen hareketlerde bulunması ve OSB tarafından süre
tayini suretiyle yapılacak yazılı bildirimlere rağmen bu hareketlerinde ısrar
etmesi halinde; OSB, bu durumları engellemek için her türlü tedbiri
almakla yükümlüdür.
Katılımcı, OSB’nin almış olduğu engelleyici tedbirlerden dolayı her ne
sebeple olursa olsun, zarara uğradığı iddiası ile OSB’den hak ve alacak
talebinde bulunamaz.



Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 

Katılımcının tesisini kiralama şartları
MADDE 173 – (4) Sanayi tesislerinin işletilmesine ilişkin olarak, Kanun ve 
Yönetmelikle katılımcılara getirilen yükümlülüklerden kiracılar da 
sorumludur.



İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin 
Yönetmelik 

Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;
a) Yetkili idare: Belediye sınırları ve mücavir alanlar dışı ile kanunlarda
münhasıran il özel idaresine yetki verilen hususlarda il özel idaresini;
büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içinde büyükşehir
belediyesinin yetkili olduğu konularda büyükşehir belediyesini, bunların
dışında kalan hususlarda büyükşehir ilçe veya ilk kademe belediyesini;
belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediyeyi ve organize sanayi
bölgesi sınırları içinde organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğini,
b) Gayrisıhhî müessese: Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara
biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar
veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine
sebep olabilecek müesseseleri,



İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin 
Yönetmelik 

Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;
c)Birinci sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerden mutlaka uzak
bulundurulmaları gereken işyerlerini,
d)İkinci sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerden mutlaka uzaklaştırılması
gerekmemekle beraber izin verilmeden önce civarında ikamet edenlerin
sıhhat ve istirahatleri üzerine gerek tesisatları ve gerekse vaziyetleri
itibarıyla bir zarar vermeyeceğine kanaat oluşması için inceleme yapılması
gereken işyerlerini,
e)Üçüncü sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerin yanında açılabilmekle
beraber yalnız sıhhî nezarete tabi tutulması gereken işyerlerini



İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin 
Yönetmelik 

İşyerlerinde aranacak genel şartlar
Madde 5-İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri aşağıda belirtilen
şartları taşımak zorundadır:
a) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak mevzuatta öngörülen tedbirlerin
alınmış olması,



İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin 
Yönetmelik 

İşyeri açılması
Madde 6- Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma
ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz. İşyerlerine bu
Yönetmelikte belirtilen yetkili idareler dışında diğer kamu kurum ve
kuruluşları ile ilgili meslek kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre
verilen izinler ile tescil ve benzeri işlemler bu Yönetmelik hükümlerine
göre ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kaldırmaz. İşyeri açma ve çalışma
ruhsatı alınmadan açılan işyerleri yetkili idareler tarafından kapatılır.



İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin 
Yönetmelik 

Bildirim
Madde 7- Yetkili idareler tarafından verilen işyeri açma ve çalışma
ruhsatlarının örnekleri aylık olarak sigorta il müdürlüğüne ve ilgili ise
ticaret siciline veya esnaf siciline gönderilir.



İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin 
Yönetmelik 

Başvuru
Madde 17- Gayrisıhhî müessese açmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler
Örnek 2’de yer alan başvuru formunu doldurarak yetkili idareye başvurur.



İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin 
Yönetmelik 

Deneme izni
Madde 20- Projesine uygun olarak inşa edilmiş birinci sınıf gayrisıhhî
müesseselere yetkili idarenin gerekli görmesi veya işyeri sahibinin
müracaatı halinde, inceleme kurulunun önerisi üzerine yetkili idarenin en
üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından süresi bir yılı geçmemek
üzere deneme izni verilebilir.

Deneme izni, bu süreçte açılma ve çalışma ruhsatı yerine geçer.



İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin 
Yönetmelik 

Madde 22- Birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler için aşağıdaki belgeler
istenir:
b) Ruhsat için gerekli belgeler;
1) Başvuru formu,
2) Sağlık koruma bandının işaretlendiği vaziyet planı örneği, birinci sınıf
gayrisıhhî müesseseler kapsamında yer alan madencilik tesislerinde ise sağlık
koruma bandının işaretlendiği ve maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere
dayalı olarak üretim yapılan geçici tesislerin yerleşiminin son durumunu
gösteren uygun ölçekli harita,
3) Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu,
4) Sorumlu müdürün adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve
sorumlu müdür sözleşme tarihinin beyanı,
5) Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi.
6) Açılma izni raporu.
(a) ve (b) bentlerinde istenilen belgelerden ÇED kapsamında hazırlanarak ilgili
idareye verilenler ruhsatlandırma sürecinde yeniden istenmez.



İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin 
Yönetmelik 

İkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseseler
Madde 23-
İkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müessese açmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler;
işin özelliğine göre bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kriterlere uygun
olarak işyerini düzenledikten sonra bu Yönetmeliğin eki Örnek 2’de yer alan
başvuru formunu doldurarak yetkili idareye ibraz eder.

Yetkili idareler, ikinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseseler için yapılacak
beyan ve incelemelerde; insan sağlığına zarar verilmemesi, çevre kirliliğine yol
açılmaması, yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve
karayolları, imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunması ile ilgili düzenlemeleri
esas alır.

Başvurunun öngörülen kriterlere uygun olarak doldurulduğunun tespiti
halinde, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın işyeri açma ve çalışma ruhsatı beş
gün içinde düzenlenerek ilgiliye verilir. İlgili, bu belgeye dayanarak işyeri
açabilir. Beyana göre tanzim edilen ruhsat müktesep hak doğurmaz.



İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin 
Yönetmelik 

İkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseseler
Madde 23-
İkinci ve üçüncü sınıf işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri, yetkili
idare tarafından bir ay içinde kontrol edilir. Bu süre içinde kontrol
edilmemesi halinde, ilgili, çalışma ruhsatı almış sayılır ve kontrol görevini
süresinde yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında yetkili idareler
tarafından yasal hükümler uygulanır.

Ruhsat verilmesini takiben yapılacak kontrol ve denetimlerde, ikinci
fıkrada belirtilen kriterlere aykırı beyan ve durumun tespiti halinde,
işyerine bir defaya mahsus olmak üzere onbeş günlük süre verilir. Verilen
süre içinde noksanlık ve aykırılıklar giderilmediği takdirde verilmiş olan
ruhsat, yetkili idare tarafından iptal edilerek işyeri kapatılır ve ilgililer
hakkında ruhsat vermeye yetkili idareler tarafından ayrıca yasal işlem
yapılır.



İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin 
Yönetmelik 

İkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseseler
Madde 23-
(Örnek 2 'göre 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. (17- Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyerleri için izin, 19-
Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi))





İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin 
Yönetmelik 

Denetim
Madde 24- Gayrisıhhî müesseseler, çevre ve toplum sağlığı açısından
yetkili idareler tarafından denetlenir. Yetkili idarenin en üst amiri veya
görevlendireceği kişi gerekli tedbirleri almak veya aldırmakla sorumludur.



İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin 
Yönetmelik 

Sorumlu müdür tayini
Madde 25-Birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerde, işletmenin faaliyet
alanında mesleki yeterliliğe sahip bir sorumlu müdür çalıştırılması
zorunludur.

Birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerde, ruhsat başvurusu sırasında beyan
edilen sorumlu müdür sözleşmesinin işyerinde bulundurulması
zorunludur. Yetkili idareler tarafından yapılacak denetimlerde sorumlu
müdür sözleşmesinin işyerinde bulunmaması veya bu sözleşmeyle ilgili
hatalı beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi hâlinde onbeş gün içinde
bu eksikliğin giderilmesi istenir. Bu süre sonunda eksikliklerin
giderilmemesi hâlinde bu işyerleri hakkında işyeri ruhsatının iptaline
ilişkin hükümler uygulanır. Ruhsat başvurusunda bu sözleşmeyle ilgili
gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilen işyeri sahipleri hakkında
suç duyurusunda bulunulur.



6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu
Madde 23 – (1) Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması
durumunda işverenler; iş hijyeni ile iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin
uygulanmasında iş birliği yapar, yapılan işin yapısı göz önüne alınarak
mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulması çalışmalarını
koordinasyon içinde yapar, birbirlerini ve çalışan temsilcilerini bu riskler
konusunda bilgilendirir.

(2) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi
bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki
koordinasyon yönetim tarafından sağlanır. Yönetim, işyerlerinde iş sağlığı
ve güvenliği yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda
gerekli tedbirleri almaları için işverenleri uyarır. Bu uyarılara uymayan
işverenleri Bakanlığa bildirir.



Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği 

Madde 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
ı) Geçici Faaliyet Belgesi (GFB): İşletmelerin faaliyette bulunabilmeleri için
çevre izni ve lisansı öncesi verilen belgeyi,

Çevre izni veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler
Madde 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında çevre iznine veya çevre izin ve
lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre Ek-1 ve Ek-2 listelerinde
sınıflandırılmıştır.
(2) Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, faaliyette bulunabilmeleri
için, öncelikle geçici faaliyet belgesi almak zorundadır.
(3) Geçici faaliyet belgesi alan işletmeler belge tarihinden itibaren 1 yıl
içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi almak zorundadır.



Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği 

Geçici faaliyet belgesi olmayan işletmeler
Madde 15 – (1) Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 kapsamında yer alıp, geçici
faaliyet belgesi olmadan faaliyete başladığı tespit edilen işletmelere, 2872
sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümlerine göre idari yaptırımlar
uygulanır. Söz konusu işletmeler geçici faaliyet belgesi düzenlenene kadar
faaliyette bulunamaz.



Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; 
“en az birini içeren izni”

EMİSYON

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ

ATIK SU DEŞARJ

DERİN DENİZ DEŞARJ

ÇEVRE İZİNLERİ

TEHLİKELİ MADDE DEŞARJ

ÇEVRE İZNİ



İZİN VE LİSANSA TABİİ İŞLETMELER VE FAALİYETLER

Tesislerin veya faaliyetlerin kirletici vasfı dikkate 
alınarak belirlenmektedir.

ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ 

ÇEVRE İZNİ



1- Enerji Endüstrisi
2- Madencilik ve Yapı Malzemeleri Endüstrisi
3- Metal Endüstrisi
4- Kimya ve Petrokimya Endüstrisi
5- Yüzey Kaplama Endüstrisi
6- Orman Ürünleri ve Selülöz Tesisleri
7- Gıda Endüstrisi, Tarım ve Hayvancılık
8- Atık Yönetimi
9- Maddelerin Depolanması Doldurma ve 

Boşaltılması

Kirletici Sınıfları

ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ 



9 maddeden oluşan sınıflar:

EK -1 ve EK -2 olmak üzere önemli iki başlıkta 
toplanmaktadır.

Kirletici Sınıfları

ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ 



EK LİSTELERİNE GÖRE YETKİLİ KURUMLAR

EK-1
İşletme ve Faaliyetler

EK-2
İşletme ve Faaliyetler

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK İL 

MÜDÜRLÜKLERİ 

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI

YETKİLİ 
KURUMLAR

ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ 



1- Geçici Faaliyet Belgesinin Verilmesi

2- Çevre İzin ve Lisans Sürecinin Tamamlanması

Çevre izin ve/veya çevre izin ve lisansı süreci 
iki aşamalıdır;

ÇEVRE İZNİ



DİLEKÇE ÖRNEĞİ



• Uygunluk dilekçeniz değerlendirildi ve ilgili EK‘lere

tabi iseniz,

DEĞERLENDİRME

Tamamen 
Elektronik

ÇEVRE İZİN VE
LİSANS YÖNETMELİĞİ

BAŞVURU



ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI 
(ÇEVRE GÖREVLİLERİ BULUNDURAN)

İŞLETMEDE  İSTİHDAM EDİLEN ÇEVRE 
GÖREVLİSİ

ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ
(ÇEVRE GÖREVLİLERİ BULUNDURAN)

BAŞVURU



BAŞKENT OSB İŞYERİ AÇMA VE 
ÇALIŞMA RUHSATI ALMA SÜRECİ

(MEVCUT DURUM)



İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alma

Gayrisıhhi Müesseseler İçin Hazırlanması Gereken Belgeler;

1. Gayrisıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvuru/Beyan Formu
2. İş Akım Şeması
3. Çalışma Düzeni Beyan Formu
4. Kapasite Raporu
5. Sorumlu Müdür Sözleşmesi, Müdüre ait diploma sureti
6. Yangın ve Patlamalar İçin Gerekli Önlemlerin Alındığına Dair Rapor
7. İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Çalıştırdığını Gösterir İSG-Katip
Sözleşmeleri
8. İş Güvenliği Hizmeti Alınan Firma ile Yapılan Sözleşme
9. Risk Değerlendirmesi ve Acil Eylem Planı



İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alma

Gayrisıhhi Müesseseler İçin Hazırlanması Gereken Belgeler (devam);

10. Çevre Danışmanlık Hizmeti Alınan Firma ile Yapılan Sözleşme
11. Çevre İzni, Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İznine Tabi Değildir yazısı
alınır.
12. Deşarj Uygunluk Belgesi
13. Ruhsat Harcı Dekontu
14. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Hizmet Bedeli Dekontu



İLGİNİZE TEŞEKKÜR 
EDERİZ


