
 

 
 

İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI  
HAFRİYAT DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

REHABİLİTE ve GEÇİCİ DEPOLAMA ŞEFLİĞİ 

 

REHABİLİTE ve GEÇİCİ DEPOLAMA İZİN TAAHHÜTNAMESİ 

1. …../…../……. tarihli dilekçem de belirttiğim alanda üretilecek olan ……………………………….  yine dilekçem de belirttiğim 

alana götüreceğimi, dilekçemde yazılı olmayan alanlardan kesinlikle herhangi bir hafriyat toprağını/inşaat ve yıkıntı atığını 

getirmeyeceğimi, 

2. Dilekçemde belirttiğim alanlarda yapacağım kazı/yıkım/dolgu vb. faaliyetler esnasında oluşabilecek her türlü tozumayı/imar 

yolunda oluşabilecek kirlenmeyi gidereceğimi, çevre ve insan sağlığını tehlikeye sokabilecek tüm olumsuzluklara karşı iş güvenlik 

tedbirlerini alacağımı, Belediyenizce tarafıma yazı, sms, elektronik posta, telefon vb.  ile bildirilecek olan saatlerde alanlarda 

herhangi bir çalışma yapmayacağımı, 

3. Taşıma/nakliye aşamalarında kullanacağımı tarafınıza bildirdiğim tüm araçların dışında herhangi bir aracı kullanmayacağımı, 

4. Taşıma/nakliye aşamalarında hafriyat toprağını/inşaat ve yıkıntı atığını yükledikten sonra brandamı çekeceğimi, araç alt kısmında 

ve lastiklerinde oluşan çamur vb. kirlilikleri imar yollarına çıkmadan temizleyeceğimi, 

5. Yukarıda belirttiğim atığı dökeceğim parselin sınırlarını herkes tarafından görünür ve anlaşılır şekilde belirleyeceğimi ve bu parsel 

sınırları içerisine döküm/dolgu/stok yapacağımı, komşu parsellere zarar verecek şekilde kesinlikle kod farkı oluşturmayacağımı, 

izin aldığım kübaj miktarından fazla atık döktüğüm/stokladığım/dolgu yaptığım ya da parsel sınırları dışına herhangi bir şekilde 

atık taştığının herhangi bir kamu kurumunca tespit edilmesi halinde ise bu atıkları Belediyenizin istediği/gösterdiği/izin verdiği 

alanlara kaldırıp tarafınıza bilgi vereceğimi, 

6. Dolgu/döküm/stok yaptığım parsele bitişik/yakın dere yatağı varsa 09.09.2006 tarihli ve 26282 sayılı resmi gazetede yayımlanan 

2006/27 Sayılı Başbakanlık Genelgesine ve İmar Planında belirtilen dere çekme mesafelerine uygun çalışacağımı, 

7. Dolgu/döküm/stok yaptığım parselle ilgili tarafıma izin verilen tarihten itibaren parsele dökülen/dökülmüş olan tüm atıklardan 

tarafımın sorumlu olacağı, ayrıca izin aldığım süre bitimine kadar dolgu/döküm/tesviye işlemlerini tamamlayarak tarafınıza bilgi 

vereceğimi, tarafınızca alanın son hali uygun olduğuna dair yer teslim tutanağı düzenlenene kadar alanda teknik ekiplerinizce 

istenen tüm düzenleme çalışmalarını yapacağımı, 

8. İzin aldığım alana izin aldığım kübajdan fazla atık stok ettiğim/döktüğüm Belediyenizce yapılan ölçümler sonrası tespit edilmesi 

halinde fazladan döktüğüm/stokladığım atıklarla ilgili tüm harç tutarlarının (Belediyenizce hesaplanan rehabilite harcı, döküm 

sahası bertaraf harcı, nakliye tutarı, yükleme bedeli vb. bedeller) tarafımdan/firmamdan tahsil edilmesi ile ilgili tüm süreçlerin 

başlatılmasını kabul edeceğimi (Belediyenizce ödeme emri gönderilmesi, icra vb.), 

9. Geçici depolama ile ilgili izin aldığım alanda izin aldığım atığı depolayacağıma, bu atık cinsinden başka hiçbir atığı alana 

stoklamayacağımı, stokladığımın tespit edilmesi halinde ise iznimin iptal edilerek teminatımın Belediyenizce gelir 

kaydedileceğini, izin aldığım alandaki tüm atıklardan izin süresince tarafımın sorumlu olduğunu, alanda çevre ve insan sağlığı 

açısından risk oluşmaması adına tüm işçi ve iş sağlığı tedbirlerini ve Belediyenizce istenen diğer tedbirleri alacağımı, 

Belediyenizce verilen izin süresi bitimine kadar tüm stokladığım atıkları kaldıracağımı ve kaldırdığıma dair bilgileri Belediyemize 

sunacağımı, ayrıca Belediyenizce izin aldığım alanın eski haline geldiğine dair bir tespit yapılarak tutanak düzenlenene kadar 

alandaki tüm dökümlerden/stoklardan tarafımın sorumlu olduğunu bildiğimi, atıkların kaldırılmaması halinde ise Belediyenize 

verdiğim teminatımın Belediyenizce gelir kaydedilmesini kabul ettiğimi, bununla ilgili Belediyenizin aleyhine herhangi bir dava 

açmayacağımı, 

10. Dolgu 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; dolgu 

alanının yanındaki binaları, enerji ve telekomünikasyon tesislerini/sistemlerini, kaldırım ve yol kaplamasını koruyacağımı, 

oluşabilecek her türlü hasara karşı güvenlik sistemlerini oluşturacağımı, 

Yukarıda yazılı olan tüm maddeleri Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, 

Hafriyat Denetim Şube Müdürlüğü personeli ile tek tek okuyup müzakere edip anladım ve yazılı tüm maddeleri yerine getirmeyi 

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına taahhüt ederim. Aksi takdirde hakkımda tüm meri mevzuat kapsamında ki Kanunlar 

hakkında ve Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğince yapılacak olan tüm yasal işlemleri kabul 

ediyorum.    
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