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Geçici Depolama yapanlar için 

Taahhütname; 

 Hafriyat toprağını Büyükşehir Belediyesi tarafından izin verilen geçici depolama 

sahasına kabulü sırasında aşağıdaki esaslara uyacağımı taahhüt ederim, 

1. Geçici Depolama alanına kesinlikle sıvıları ve sıvı atıkları, arıtma çamurlarını, 

parlayıcı ve patlayıcı maddeleri, tıbbi atıkları, hayvan kadavralarını ve gübrelerini, 

radyoaktif madde ve atıklarını, tehlikeli ve zararlı atıkları kabul etmeyeceğimi, 

2. İlgili İlçe Belediyesi tarafından düzenlenecek, “Atık Taşıma ve Kabul Belgesi ”ve 

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek “Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı 

Atıkları Taşıma İzin Belgesi”, olmayan araçlara belirtilen alana döküm 

yaptırmayacağımı, 

3. Hafriyat toprağının çevre ve insan sağlığına olabilecek maddi ve manevi zararlı 

etkilerinin azaltılması için gerekli tedbirleri alacağımı, 

4. Hafriyat toprağının geçici depolanması aşamalarında meydana gelebilecek kazalarda 

oluşacak maddi ve manevi zararı tazmin edeceğimi ve kaza sonucu oluşan kirliliği 

gidereceğimi, 

5. Hafriyat toprağının boşaltılması sırasında gürültü ve görüntü kirliliği ile toz 

emisyonlarını azaltacak tedbirleri alacağımı ve faaliyet alanının etrafını (çevresini) 

kapatacağımı; ayrıca doğal drenaj sistemlerini koruyacağımı ve olabilecek erozyona 

karşı önlem alacağımı; hafriyat depo alanının yanındaki binaları, enerji ve 

telekomünikasyon tesislerini/sistemlerini, kaldırım ve yol kaplamasını koruyacağımı, 

oluşabilecek her türlü hasara karşı güvenlik sistemlerini oluşturacağımı, 

6. Yapılan denetimlerde hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarını “Hafriyat Toprağı , 

İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen esaslara aykırı 

olarak çevre kirliliğine neden olacak şekilde alıcı ortama verdiğim tespit edilirse; 

Çevre Kanunu’nda belirtilmiş cezai işlemlerin uygulanmasını kabul edeceğimi, ayrıca 

tespit edilen eksiklik veya kirliliğin tebliğ edilen süreler içinde gidermediğim takdirde 

bu atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı maliyetinin peşin olarak tarafımdan 

tahsil edilmesini kabul edeceğimi,   

7. Tüm çalışmaları yaparken, 18.03.2004 tarih, 25406 sayılı Hafriyat Toprağı, İnşaat ve 

Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği başta olmak üzere, 26.03.2010 tarih ,  

27533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atıkların Düzenli 

Depolanmasına Dair Yönetmelik” esaslarını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

tarafından hazırlanan ve 26.12.2003 tarihli 25308 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

“Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” 

esaslarını, 04.06.2010 tarihli 27601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” esaslarını, 

02.11.1986 tarihli 19269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Hava 

Kalitesi’nin Korunması Yönetmeliği”nde belirtilen hava kalitesi standartlarını, ayrıca 

14.03.2005 tarihli 25755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tehlikeli Atıkların 

Kontrolü Yönetmeliği” standartlarına ve adı burada geçmese dahi tüm çalışmaları 

yaparken konuyla ilgili bütün mevzuat hükümlerine uyacağımı ve yönetmeliklerle 

ilgili yerine getirmediğim bir husus olduğunda şirketimle/şahsımla ilgili uygulanacak 

kanuni müeyyidelerin tümünü kabul edeceğimi, 

8. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin ek bilgi veya belge istemesi durumunda en geç 3 

(üç) iş günü içerisinde bu bilgi/belgelerin teminini eksiksiz sağlayacağımı, 

9. Geçici depolama alanına gelen hafriyatların iş makinesi ile serilmesini,  alanın 

düzenlenmesini, her türlü iş güvenliği ve trafik güvenliğinin sağlayacağımı 



10. Geçici depolama sahasına gelen hafriyatı  ....... gün içerisinde temel dolgusu ve bahçe 

düzenlemesi için geri götüreceğimi, 

11. Başvuruda belirtilen inşaattan çıkacak hafriyat toprağının kullanılmasının ardından  

elimde kalan hafriyat toprağı olduğunda Başkanlığınız tarafından izinli döküm 

sahalarına getireceğimi, 

12. Taahhütname ile ilgili çıkan hukuki ihtilaflarda Aydın Adliye ve İcra Daireleri yetkili 

olacağını; 

Taahhüt ederim. 
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