
                                                                                                                                     

 

TAAHHÜTNAME 

 

IDOSB Bölge Müdürlüğü’ne, 

İSTANBUL-Tuzla 

 

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi(İDOSB) dahilinde ………….sayılı özel parselde bulunan 

………………………………………………………………. firması olarak, Yönetim Kurulunuzca 
verilecek onay ile birlikte, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa ve bu kanuna bağlı 
Uygulama Yönetmeliği’nde iç talimat ve sözleşmeler ve ilgili diğer tüm mevzuatta belirtilen kurallar 
ile yetkili kurulların genelde ve özel olarak şirketimize ait konularda alacağı kararlara, 2872 sayılı 
Çevre kanunu ve ilgili yönetmeliklerine (Su Kirliliği Kontrolü, Hava Kirliliği Kontrolü, Katı Atık 

Kontrolü, Tehlikeli Atık Kontrolü Yönetmelikleri gibi) ve Bölgenizce yayınlanan ön arıtma deşarj 
ölçüm ve uygulama kriterlerine firma olarak uyacağımızı, deşarj limitlerinizi aşmayacağımızı, 
aştığımız takdirde İDOSB tarafından ayrıca bedellendirme yapılacağını, İDOSB’un talebi halinde, 
İDOSB’un istediği özelliklere uygun çıkış kanal hattına debi ölçüm sistemi taktıracağımızı, 
faaliyetlerimize aynı üretim ve aynı kapasitede devam etmemiz halinde engeç 3(üç) yıl içinde 

başvurumuzun yenileceğini, bunun dışında herhangi bir tarihte tesiste herhangi bir değişiklik(kapasite 
, üretim değişikliği vs.) yapılması halinde öncelikle IDOSB Bölge Müdürlüğüne bildirerek onay 
alacağımızı taahhüt ederiz. 

 

Yukarıdaki hususlara aykırılık halinde ayrıca bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın  İDOSB tarafından 
mevcut altyapı hizmetlerinin(elektrik, su , doğalgaz vb.) durdurulacağını , aykırılık ve yaptırımlardan 

hertürlü sorumluluğun tarafımıza ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederiz. 

 

Saygılarımla, 

Ad- Soyad 

İmza 

Tarih 

 

 

Eki: İmza Sirküleri 

 

 



 İSTANBUL DERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

DEŞARJ İZİN BAŞVURU FORMU 

 

 

                                                                                                                                           Tarih: 

 

 

İSTANBUL DERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE 

 

 

..… parselde bulunan ………………………………………………………………….. ünvanlı, 

………………………………………………………………………………… konusunda faaliyet 

gösteren firmamıza DEŞARJ İZİN BELGESİ verilmesi için gereğinin yapılmasını bilgilerinize arz 

ederiz. 

 

Saygılarımızla, 

 

 

 

Ek Belgeler: 

1. Deşarj izin başvuru formu (ekleri ile birlikte) 
2. Taahhütname 

3. ÇED Raporu 

 

 

 

    

 

 

 



 İSTANBUL DERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

DEŞARJ İZİN BAŞVURU FORMU 

 

                                                                                                                      Tarih:  

A. GENEL BİLGİLER 
 
1. Kurum, Kuruluş veya İşletmenin Ticari Unvanı 

 

 

2. Tesis Adresi - Haberleşme Adresi 
 

 

3. Sektör Türü (Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 5-21’de verilen sektörler esas alınacaktır). 

 

 

 

 

4. Tesisin Ana Üretimi (Yan ürünler de belirtilecektir).   
Ürün Cinsi Kapasitesi 

  

  

  

  

  

 

5. Çalışma periyodu hakkında bilgiler: 
a) Toplam çalışma süresi (İş günü/yıl)      ………………. 
b) Sürekli veya kesikli (kesikli ise günde ortalama çalıştığı süre)   ………………. 
c) Vardiya sayısı        ………………. 

6. Personel Sayısı 
a) Toplam çalışan sayısı       ………………. 

       
B. TEKNİK BİLGİLER 

1. Kullanılan hammaddeler ve miktarları 
Kullanılacak Hammadde Adı Miktar 

  

  

  

  

  

 

2. Kullanılan su miktarı ve kaynakları  
 

  Kaynağı  Miktarı (m3/gün) Kullanımdan önce su tasfiyesi var mı (kapasite) 

Proses suyu      

Kullanma suyu      

 

 

 



 İSTANBUL DERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

DEŞARJ İZİN BAŞVURU FORMU 

Soğutma suyu      

Diğer      

 

3. İşletmenin oluşturduğu atık türleri ve miktarları   
Atık Türü Miktar 

Katı  (ton/gün)  

Sıvı   (m3/gün)  

Gaz   (m3/gün)  

 

4. Deşarjların yapıldığı alıcı ortam (akarsu, göl, deniz, kanalizasyon v.b.) 
………………. 

5. Atıksu özelliklerinin beyanı (Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine göre Tablo 5-21 arasındaki 
ilgili sektörlere ait tabloda verilen atıksu parametreleri esas alınacaktır). 

………………. 

6. Çevre kirlenmesine karşı alınan veya alınacak tedbirler (arıtma tesisi, çamur giderme 
yöntemi, katı atık giderme işlemleri, hava kirliliği kontrolü v.b.). 

……………… 
 

C. TESİSİN YETKİLİ ELEMANLARI 
a) Genel Müdür  Adı-Soyadı  :  
b) Teknik Müdür Adı-Soyadı  : 

c) Dokümanlardan sorumlu olan, gerektiğinde ilişki kurulabilecek Yetkili Personelin  

  Adı - Soyadı, Unvanı, Telefonu : 
 

Yukarıda verilen bilgilerin ve ekte verilen tüm bilgilerin EKSİKSİZ VE DOĞRU OLDUĞUNU bu 
hususlara aykırılığın tespiti halinde İDOSB yönetimince alt yapı hizmetlerinden (elektrik, su, doğalgaz 
vs.) yararlandırılmayacağımız, oluşacak ve oluşmuş zararlardan tamamen sorumlu olduğumuz 

hususlarını beyan, kabul ve taahhüt ederiz.                         

 

                                                                                                İmza, tarih 

 

 

GEREKLİ EKLER :  
    1. İşletmenin deşarj noktalarını, teknik çizim kriterlerine uygun olarak belirten, 

atıksu ve yağmur suyu hatlarını gösteren proje (Ekte proje bulunmaması halinde başvuru 
kabul edilmeyecektir.) 

    2. Genel blok proses akım şeması  (Varsa arıtma tesisi ile ilgili olan da eklenecektir)   
    3. 3 yıl içinde tesiste herhangi bir değişiklik yapılması halinde Bölge Müdürlüğüne 

bildirileceğine dair taahhütname. 
     4. İDOSB Kanun ve Uygulama yönetmeliğine ve IDOSB Kanala Deşarj şartlarına 

uygun deşarj yapılacağına dair taahhütname. 
     5. ÇED Belgesi 


