T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
SULAK ALAN FAALİYETLERİ BAŞVURU FORMU
1. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler:
1.1 Adı Soyadı
1.2 Adresi
1.3 T.C. Kimlik No
1.4 Telefon (GSM)
1.5 E-Posta
2. Firmaya ilişkin bilgiler:
2.1 Firma Adı
2.2 Adresi
2.3 Telefon No
2.4 Faks No
2.5 Sicil No
2.6 Vergi Dairesi
3. Faaliyette bulunulacak alana ilişkin bilgiler:
3.1 İl Adı
3.2 İlçe Adı
3.3 Faaliyet Alanının
Adı (mevkii)
Büyüklüğü(ha)
3.4 Alanın Florası

3.5 Alanın Faunası

3.6 Faaliyette bulunulacak
alanın koordinatları
(Faaliyet alanı 1/25.000
ölçekli topografik haritada
gösterilecek ve bu form
ekinde verilecektir)
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(Koordinatlar UTM cinsinden verilecektir.)
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. 4. Faaliyet bilgileri
Projenin adı
Proje sahibi
Projenin adresi
Raporu hazırlayan kuruluş
5. Faaliyetin etkileri
GENEL
Üretim yöntem ve teknolojisi
Üretim sonucu oluşan ürün ve yan ürünler

Beyan Edilen

Tesisin kapasitesi
Çalışacak personel sayısı
Dolgu ile yapılan işlemler
Ruhsat sahası koordinatları
ÇED izni için başvurulan alanın
koordinatları
Yapılacak Tesisler

HAVA
Üretimde kullanılan yakıt türü ve miktarı
Baca gazları için kullanılan arıtım
yöntemleri
Emisyon
Baca gazı emisyon değerleri HKK
yönetmeliği sınır değerlerini sağlıyor mu?
İnşaat/işletme aşamasında toz oluşumu var
mı?
Toza karşı alınan önlemler nelerdir?
Emisyon iznine tabi mi?

Beyan Edilen

ATIK SU
Kullanılacak suyun nereden temin edileceği
ve oluşacak atık suyun bertarafı
Arıtma tesisi var mı? Varsa arıtım
yöntemi ve kapasitesi
Fosseptik var mı?
(sızdırmalı/sızdırmasız)
Deşarjın yapılacağı alıcı ortam
Deşarjın izin belgesi var mı?
Diğer

Beyan Edilen (Ton/yıl)

KATI ATIK

Atıkların toplanması ve bertaraf
Atıklar nerede bertaraf edilmektedir?

GÜRÜLTÜ
İşletmede gürültü kaynağı var mı?
var ise ölçüm düzeyi
Gürültüye karşı alınan önlemler nelerdir?

Beyan Edilen

REHABİLİTASYON

Beyan Edilen

İşletme kapatıldıktan sonra ne tür
işlemler yapılacaktır?

Faaliyet Sahibi
imza

Formu teslim alan
imza

TAAHHÜTNAME
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
….BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ …… ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE
…….. İli, ............... İlçesi, .................. Köyü ...............mevkiinde bulunan sahada ………..
faaliyeti (faaliyetin türü ve üretim miktarları) yapmak üzere, (ruhsat varsa ruhsat bilgileri yazılacak)
tarafımıza verilecek izin belgesine istinaden;
• Orman Bölge Müdürlüğü ve Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinler
alınmadan üretim faaliyetlerinde bulunmayacağımızı,
• ÇED Yönetmeliği gereğini yapacağıma,
• Proje kapsamında sosyal tesisten kaynaklanacak evsel nitelikli katı atıkların 14.03.1991 tarihli
ve 20814 sayılı "Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" hükümleri gereği uygun çöp alanlarına
dökülmesi sureti ile bertaraf edeceğimizi,
• Proje kapsamında soysal tesisten kaynaklanacak sıvı atıkların bertarafının ise, söz konusu atık
suları atık sulan depolamak için "Su Kirliliği Kontrolü Hakkında Yönetmelik"'e uygun inşa
edilecek sızdırmaz fosseptik çukura depolanıp vidanjörle en yakın arıtma tesisine deşarj
edilmesi yolu ile bertaraf edilmesi yolu ile bertaraf edileceği,
• Kullanılacak iş makinelerinden kaynaklanacak makine yağı vb. atıkların alıcı ortamlara
verilmeyeceğini, sızdırmaz kaplarda depolanarak atık yağ işleme tesislerine pazarlaması yolu
ile bertaraf edileceğini,
• Kullanılacak iş makinelerinden kaynaklanacak gürültü seviyesinin azaltılması için 4857
Sayılı İş Sağlığı Kanunu ve Gürültü Kontrol Yönetmeliği'nde belirtilen önlemleri n
alınacağını,
• Proje sahasındaki üretim faaliyetleri sırasında sürekli olarak meydana gelen tozların "Hava
Kalite Koruma Yönetmeliği" 6. maddesinde belirtilen UVS ve KVS değerlerinin
altında kalması için gerekli spreyleme çalışmalarının düzenli olarak yapı lacağını ve söz
konusu değerlerin aşılmayacağını ve Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Önlenmesi
Yönetmeliliği hükümlerini uyulacağını,
• Proje kapsamında gerçekleştirilecek üretim faaliyetleri sonucu oluşacak paşaların düzenli
olarak ruhsat alanında proje sahası dahilinde toplanacağını, ruhsat ve proje kullanılabilir
molozların depolanmadan işletmelere nakledileceğini; fazla biriken kullanılamayacak
molozların depolama alanına nakledileceğini,
• Sulak Alanlar Yönetmeliği hükümlerine uyacağıma ve bu yönetmelik gereği gereği sulak
alanlara ve sulak alanları besleyen tüm sulara veya sisteme bağlantılı kuru derelere
hiçbir surette arıtılmamış evsel ve endüstriyel atık su verilmeyeceğimizi,
• Üretim faaliyetleri sonucunda sahada üretim çalışmalarının durdurularak sahanın terk
edilmesinin planlanması halinde sahanın teknik imkanlar ölçüsünde rehabilite edileceği,
• Müracaat edilen alan dışında faaliyet planlanması halinde ÇED yönetmeliği gereği müracaatta
bulunacağımızı,
• 2872 sayılı Çevre Kanunu'na ve bağlı yönetmeliklere uyacağımızı kabul ve taahhüt ederiz.

RUHSAT SAHİBİ
Adres :

