
TAAHHÜTNAME 

 Çevre Kanunu ve 18.03.2004 tarihli ve 25406 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş 

olan Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin 9-13-14-15-16-17-18-19-

23-24-25-46 maddeleri ve diğer hükümlerine istinaden;  

 Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı UKOME Genel Kurulu’nun 07.06.2017 tarihli ve 2017/06-

372 sayılı kararındaki hafriyat taşıyan tüm araçlara Araç Takip Sistemi (GPS-Uydu bazlı radyo 

navigasyon sistemi) uygulanması kararına istinaden “Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi”ne (HYBS) 

uyumlu araç takip cihazımı aracıma taktıracağıma ve 5 gün içerisinde de sisteminize entegrasyonunu 

tamamlayacağımı, 

 Araç takip cihazıma Belediyeniz teknik ekipleri ve cihazın yetkili servisinin dışında üçüncü kişilerce 

kesinlikle müdahale ettirmeyeceğime, böyle bir müdahale yapıldığının tarafınızca tespit edilmesi 

halinde ise Belediyenizce verilen “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi”nin 

iptal olacağını ve tüm yasal sorumluluğu kabul edeceğimi, 

 Araçlarımın damperlerini 15 gün içerisinde sarı renge boyatarak üzerine görünür şekilde her iki 

tarafına “Hafriyat Toprağı İnşaat/Yıkıntı Atığı Taşıma Aracı” ibaresini yazdıracağımı,  

 “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi”ni kolluk kuvvetleri ve Belediyeniz 

denetim ekipleri tarafından istendiğinde ibraz etmek için sürekli aracımda hazır bulunduracağımı, iptal 

ve yenileme esnasında Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimine iade edeceğimi, 

 Kazı, yıkım ve benzeri çalışmalar kapsamımda hafriyat toprağı (bitkisel toprak, nitelikli/niteliksiz 

toprak, kum, çakıl, taş, kil vb.), inşaat ve yıkıntı atığı üretilmesi halinde bu atıkların yüklenmesi 

/taşınması /dökülmesi esnasında şahsımla/firmamla ilgili olan kısımlarda her türlü iş sağlığı ve güvenliği 

tedbirini alacağımı, 

 Atıkların taşınması esnasında sorumluluğu bana ait olan tüm araçların imar yoluna çıkmadan önce lastik 

ve alt kısımlarını yıkatacağımı, ayrıca kullanmış olduğum yollarda her türlü kirliliği gidereceğimi, 

gideremediğimin tespiti halinde ise tarafınızca uygulanacak her türlü idari ve maddi yükümlülüğü yerine 

getireceğimi, 

 Sorumluluğu bana ait olan tüm araçlarımın atık yüklemesi tamamlandıktan sonra taşıdığım malzemenin 

üzerini kapatacağımı, 

 Atıkların taşınması esnasında aracımın yükünden ya da kullanımından kaynaklı oluşabilecek her türlü 

zararların giderilmesini sağlayacağımı, sağlamamam halinde ise bu giderlerin Belediyeniz teknik 

ekiplerince belirlenecek olan tutarının tarafıma tahakkuk ettirilmesini kabul edeceğimi, 

 Atıkların üretildiği alan için ilgili ilçe belediyesinden alınmış olan “Atık Taşıma Kabul Belgesi”nde 

yazılı olan atığın üretildiği adresten alarak, yine belgede yazılı olan atığın dökülmesi gereken alana 

dökeceğimi, 

TAAHHÜT EDERİM. 

Yukarıda yazılı olan tüm maddeleri Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi 

Başkanlığı, Hafriyat Denetim ve İşletme Şube Müdürlüğü personeli ile tek tek okuyup müzakere edip 

anladım. Taahhüt ettiğim maddelere ve yönetmeliğe aykırı iş/işlemler yürüttüğüm takdirde hakkımda Çevre 

Kanunu ve Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğince yapılacak olan tüm 

yasal işlemleri kabul ediyorum. Taahhüdümle ilgili çıkan hukuki ihtilaflarda Antalya Adliye ve İcra 

Daireleri yetkilidir. 

İmza/Kaşe 

Tarih…………...…………..: 

Gerçek/Tüzel Kişi Adı…….: 

T.C. / Vergi Kimlik No…….: 

İletişim Cep No…………....: 

Adres……………………….: 


