………/……../………..
Konu : Faaliyet Uygunluk

ÇORLU 1 ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Çorlu
1
Organize
Sanayi
Bölgesi
sınırları
içerisinde,
firmamız
………………………………………………………………………tarafından………Ada…
……parselde malik/kiracı olarak……………….metrekare alanda kurulum gerçekleştirerek
planladığımız…………………………………………………………………………faaliyeti
ni yapmak istiyoruz.
Planladığımız faaliyetin gerçekleştirilmesine ilişkin; …..adet personelin….. saat/gün
çalışması öngörülmektedir. Gerekli enerji konusunda; …………m3/gün evsel amaçlı su,
……….m3/gün proses ve yardımcı ünitede kullanım amaçlı su, ………..kwh/yıl elektrik
kullanımı
öngörülmekte
olup,
yakıt
olarak
yıllık
kullanım
miktarı…………..olan…………...kullanımı planlanmaktadır.
Söz konusu faaliyete ilişkin Uygunluk görüşünüzün tarafımıza verilmesi hususunda

Gereğini arz ederiz.

KAŞE-İMZA

Ekler : Faaliyet Uygunluk İçin Gerekli Bilgi Ve Belgeler

ÇORLU 1 OSB’DE FAALİYETE UYGUNLUK BELGESİ TALEP FORMU
I. Bölgemiz Çorlu 1 OSB’den boş parsel yada üzerinde bina bulunan parsel almak veya kiralamak
isteyen İşletmeler; öncelikle bölgemizde faaliyet göstermek için yazılı olarak müracaata bulunmalıdır.
Müracaat aşamasında gerekli bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
MÜRACAATTA SUNULACAK BİLGİ BELGELER
1
EK.1 Başvuru Dilekçesi
(OSB Müdürlüğü’ne kiracı veya malik olma durumu belirtilerek, faaliyete ilişkin uygunluk
görüşü talep edildiği belirtilmelidir. Planlanan faaliyet adı faaliyetin tamamını içerecek
şekilde net olarak verilmelidir.)
2
Başvuruyu yapana ait Ticaret sicil gazetesi, Vergi levhası,imza sirküleri, Tapu kaydı v.b.
3
Faaliyetin tanıtımı;
-Faaliyet konusu (planlanan faaliyetin tamamını içerecek şekilde):
-Faaliyet Sahibi ve iletişim bilgileri
-Faaliyet sahibinin aynı faaliyet konusunda çalışan mevcut bir tesisi var ise belirtilecek
4
Yapılmak istenen faaliyete ilişkin
-Üretim akış şeması (şema üzerinde kirleticiler; Atıksu-emisyon-tehlikeli atıklar belirtilerek)
ve açıklama raporu (akım şeması açıklamalarını içeren anlatım)
-Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilecek bir faaliyet ise konu ile ilgili literatür bilgisi
5
Kapasite ve pazar bilgileri
-Planlanan Üretim miktarı (Ürün grupları ve yıllık üretim miktarı belirtilmeli.)
-Hedeflenen ithalat ve ihracat tutarları
6
Kullanılacak hammaddeler ile öngörülen yıllık kullanım miktarları (kullanılacak kimyasallar
var ise MSDS’ler ).
7
Öngörülen Çevresel Etkiler İle Oluşacak Atıklara İlişkin Bilgiler
- Tesisten kaynaklı oluşacak günlük atıksu miktarı, (evsel ve endüstriyel atıksu miktarları
ayrı ayrı verilmeli.), ön arıtma olacak ise bilgi
- Emisyon kaynaklarına ilişkin bilgiler (yanma ve proses kaynaklı)
- Oluşacak tehlikeli ve tehlikesiz atıklar (endüstriyel nitelikli tehlikesiz atıklar, ambalaj
atıkları) ve öngörülen yıllık miktarları
- Mevcut ve aynı faaliyet kolunda tesisi var ise bu tesise ait ÇED Görüşü/ ÇED gerekli
değildir/ÇED Olumlu Belgeleri, Çevre İzni, Atık Beyan Formu
II. Yukarıda belirtilen bilgi belgelere içeren müracaat alındıktan sonra öncelikle Bölge Müdürlüğü’müz
nezdinde incelenmekte, bilahare Yönetim Kurulu’na sunulmakta ve sektör araştırması yapılarak OSB
Uygulama Yönetmeliği’nin 101.Maddesi’nde tanımlı “Karma OSB’lerde Kurulamayacak Tesisler”
kapsamında olup olmadığı ve kurulumunda sakınca olup olmadığı değerlendirilerek kurulumunun
uygun olup olmadığına ilişkin karar alınmaktadır.
III. Yönetim Kurulu Kararına göre uygunluk görüşü verilen firma satış işlemlerine başlamadan önce
Tüzel Kişiliğimize haiz yasal yükümlülükleri ile ilgili Bölge Müdürlüğü’müzden alınan taahhütnameyi
noter tasdikli olarak vermekte, alınacak parsel ile ilgili borç var ise OSB Hesabına yatırmakta ve banka
dekontunu tarafımıza ibraz etmektedir.
IV. Taahhütname ve parsel borcunun olmadığına dair belgenin görülmesi üzerine Firmaya
satış için Tapu Müdürlüğü’ne iletilmek üzere ilgili parsel yada binanın satışına bölgemizce muvaffakat
edildiğine dair belge verilmektedir.

