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KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 

Gsm ve Hafriyat Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğü 

 

Taşıma yapan firmalar için 

Taahhütname; 

 Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarını Büyükşehir Belediyesi tarafından izin 

verilen/belirlenen depolama/dolgu sahasına/alanına taşırken ve bu atıkların kabulü sırasında 

aşağıdaki esaslara uyacağımı taahhüt ederim, 

• Depolama sahası ve izin verilen dolgu 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 getirmeyeceğimi, 

• Faaliyete başlamadan önce, İlgili İlçe Belediyesi tarafından düzenlenecek, “Atık 

Taşıma ve Kabul Belgesi” ve Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek 

“Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi”, almadan 

belirtilen alana döküm yapmayacağımı ve bu atıkları taşıyan araçlarımda 

yönetmeliğin istediği her türlü kriteri sağlayacağımı, 

• Atıkları kaynağında en aza indirmeye çalışacağımı, 

• Atıkların çevre ve insan sağlığına olabilecek maddi ve manevi zararlı etkilerinin 

azaltılması için gerekli tedbirleri alacağımı, 

• Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarını karıştırmadan yükleme ve boşaltma işlemi 

yapacağımı, 

• Oluşan atıkları Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin belirlediği/izin verdiği dolgu 

alanları, geri kazanım veya depolama tesisleri dışındaki yerlere dökmeyeceğimi, 

• Atıkların yönetimi amacıyla yapılacak harcamaları karşılayacağımı, 

• Atıkların oluşumu, taşınması ve depolanması aşamalarında meydana gelebilecek 

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

kirliliği gidereceğimi, 

• Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarını Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 

belirlediği/izin verdiği dolgu alanları, geri kazanım ve depolama tesisleri dışında 

göllere, akarsulara veya herhangi bir yere dökmeyip, dolgu yapmayacağımı, 

• Hafriyat toprağının çıkartılması 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 alanının yanındaki binaları, enerji ve 

telekomünikasyon tesislerini/sistemlerini, kaldırım ve yol kaplamasını koruyacağımı, 

oluşabilecek her türlü hasara karşı güvenlik sistemlerini oluşturacağımı, 

• Hafriyat sırasında bitkisel toprağı alt topraktan ayrı toplayacağımı, bitkisel toprağı 

yapısına bağlı olarak yeniden kullanılmak üzere yığacağımı veya depolayacağımı, 

depolayacağım yerin %5’ten fazla eğimli olmayacağını, ayrı toplanan bitkisel 

toprağın park, bahçe, yeşil alan, tarım ve benzeri çalışmalarda tekrar kullanacağımı 

veya tekrar kullanılması için ilgili kurumlarla bağlantıya geçeceğimi,  

• Cadde, sokak, yol ve tretuvarlarda yapılacak hafriyat, bakım, onarım ve inşaat 

işlerinde ortaya çıkacak ve tekrar kullanılacak hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı 

atıklarını taşınabilir konteynerlerde biriktireceğimi, biriktirme konteynerinin 

yönetmelikte belirtilen şartlara haiz olacağını, 



• Yıkımı yapılacak yapıların içindeki geri kazanılabilir malzemelerin öncelikle 

ayrıştırılması ve geri kazanılması esastır. Bu bağlamda kapı, pencere, dolap, taban ve 

duvar kaplamaları, döşemeleri ve yalıtım malzemeleri gibi inşaat malzemelerini 

yıkımı yapılacak yapılardan ayıklayacağımı, 

• Hafriyat toprağı ile İnşaat/Yıkıntı atığı taşıyan araçların sarı renkli olacağını ve 

araçların üzerinde büyük harflerle “İnşaat/Yıkıntı Atığı Taşıma Aracı” ibaresinin ve 

araç plakasının yazılı olacağını, gerektiği durumlarda kullanmak üzere yeterli sayıda 

ve değişik ebatlarda sarı renkli konteyner ve kapları bulunduracağımı, bu konteynır 

ve kaplar üzerine atılacak ve atılmayacak atık türlerini yazacağımı,  

• Taşıma sırasında oluşabilecek çevresel kirlenmeyi önlemek amacıyla araçların 

üzerlerini uygun malzemeyle kapatacağımı, 

• Araçlara kapasitesinin üzerinde yükleme yapmayacağımı, 

• Araçların tekerleklerinde olabilecek çamur ve benzeri kirlilik temizlendikten sonra 

trafiğe çıkarılacağını, 

• Yol, hava alanı pisti ve benzeri yapıların tadilatı/tamiratı ve yıkımı sırasında oluşan 

asfalt atıklarını diğer inşaat atıklarından ayrı olarak toplayacağımı, 

• Her hafriyat çalışmasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çevre Hizmetleri Şube 

Müdürlüğü’nden güzergah alınacak, bu güzergah talebinde çalışma saatleri de 

belirtilecektir. Bu belirtilen alanlarda ve saatlerde taşıma yapacağımı, 

• 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,   

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

Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği başta olmak üzere, 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, 

• Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ek bilgi veya belge istemesi durumunda en geç 3 

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

• Kriz Merkezi kararlarına uyacağımı ve işbirliği yapacağımı,  

• Döküm çalışmalarını en geç …/…/20... tarihine kadar tamamlayacağımı, 

• Döküm çalışmaları sonucunda yol kotunu aşmayacağımı, 

Taahhüt ederim. Taahhütname ile ilgili çıkan hukuki ihtilaflarda Kayseri Adliye ve İcra 

Daireleri yetkilidir.  

 

 


