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BURDUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

İNERT ATIK TEStSİ’NE DÖKÜLECEK ATIKLARIN

YÖNETİMİNE AİT 

TAAHHÜTNAME



MADDE 1- TARAFLAR

Bu taahhütname, Burdur Mücavir Alan Sınırları İçinde İneri Atık Üreten Mermer İşletmecisi (Firma);

tarafından aşağıdaki yazılı şartlar dahilinde akit edilmiştir.

MADDE 2- TAAHHÜTNAMENİN KONUSU

Mermer Sektörüne ait fabrikaların üretimlerinden kaynaklanan ineri mermer atıklarım bu 
taahhütnamede belirlenen şartlar dahilinde'’Katı Atık Bertaraf Ve Düzenli Depolama (İnert Atık) 
Tesisi” ne dökülmesi işini kapsar.

MADDE 3- DAYANAK

Bu taahhütname; Çevre Kanunu, Orman Kanunu, Belediye Kanunu, Borçlar Kanununa ve ilgili diğer 
mevzuatlara dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 4-TAMMLAR

ldare:Burdur Belediye Başkanlığı

Firma:Burdur Mücavir Alan Sınırlan İçinde İnert Atık Üreten Mermer işletmecileri

İnert Atık:Fiziksel, kimyasal veya biyolojik olarak önemli derecede herhangi bir değişime uğramayan, 
çözünmeyen, yanmayan, fiziksel veya kimyasal olarak reaksiyona girmeyen, biyolojik bozunmaya 
uğramayan veya temas ettiği maddeleri çevreye veya insan hayatına zarar verecek şekilde etkilemeyen 
ve toplam sızıntı kabiliyeti ve ekotoksisitesi önemsiz miktarda olan, özellikle yüzeysel su ve yeraltı 
suyu kirliliği tehlikesi yaratmayan atıklar.

MADDE 5- SAHA YÖNETİMİ VE MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER

5.¡.Tesisin kapasitesi 95 ton/gündür. Firmalar tarafından yapılacak dökümler günlük bu tonajı 
aşamazlar. (Belediyeye taahhüt vermiş firmalar arasında bu tonaj kapasitelerine göre Belediye 
tarafından paylaştırılır.)

5.2. Tesis giriş ve çıkışları Akıllı Plaka Tanıma Sistemi ile denetlenecektir. Tesis giriş ve çıkışlarındaki 
kamera ve otomasyon sisteminin sorumluluğu İdareye aittir. Sisteme Firma araçlarından veya 
şahıslardan gelebilecek zararlar, tespit edilen sorumlu kişi veya kişiler tarafından karşılanacaktır.

5.3. Sahada İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında yerleştirilecek İkaz ve Uyarı işaretleri Belediyenin 
sorumluluğundadır. Ancak sahada döküm esnasında her araçta biri şoför diğeri hophopçu(refakatçi) 
olmak üzere en az 2 kişi olmak zorundadır. Döküm sahasına araç devrilmesi gibi eleman eksikliğinden 
ve diğer nedenlerden kaynaklanacak muhtemel kazalardan İdare sorumlu değildir.

5.4. Kapasitesi belirlenen araç için ton başına alınacak fiyat, tesis kullanım ömrü bitene kadar her yıl 
Burdur Belediyesi Meclis Kararı ile belirlenecektir.
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5.5. Sahaya giriş yapacak araçlar kapasitesine göre fiyaîlandırılacaktır. Kapasite Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğüne beyan edilen araç ruhsat belgelerine bakarak belirlenecek ve her seferde 
Belediye Meclis Kararının belirlediği fiyat üzerinden fiyatlandırma yapılacaktır. Yapay zeka 
sisteminin arıza yapması durumunda veya kurulum aşamasında idare firmalardan kantar fişi 
isteyecektir.

5.6. Tesis ömrünü tamamladıktan sonra ya da gerekli görüldüğü takdirde İdare tarafından Firmalara en 
az 30(otuz) takvim günü öncesinden bildirilmek koşulu ile İdare tesisi kapatabilir.

MADDE 6-FİMMALARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. Firmalar döküm yapacakları araçların ruhsatları ile birlikte araç sigorta belgelerini ve plakalarını 
Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür. Araçların plakaları önden 
net görünür şekilde temiz ve bakımlı olmalıdır. Döküm sahasına yalnızca damperli araçla veya 
kamyonla döküm yapılabilir. Dorseii araçların ve bildirimi yapılmayan araçların sahaya giriş izinleri 
verilmeyecektir.

6.2. Firmalar yalnızca kendi işletmelerinde bulunan araçlar ile döküm yapabileceklerdir. Dışarıdan 
anlaştıkları araçlara veya hafriyatçıların araçlarına döküm izni verilmeyecektir.

6.3. Firmalar, Belediyenin İşletmesinde olacak olan tesise bahsi geçen İneri Atık harici hiçbir atık 
malzeme dökemezler. Dökülmesi durumunda firmaya ait olan araç tespit edilir ve saha döküm izni 
iptal edilir.

6.4. Firmalar beyan ettiği araçlarda değişiklik yapması durumunda en az 5(beş) takvim günü 
öncesinde Belediyeye bildirimini yapacaktır.

6.5. Firma çalıştıracağı tüm personelini yürürlükteki 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
hükümlerine göre istihdam etmekle yükümlüdür.

6.6. Belediye tarafından şirkete bildirilen eksikler, talep ve istekler derhal yerine getirilecek, 
belediyenin belirtildiği zaman içerisinde sonuçlanmasını sağlayacak ve Beiediye’ye gereğinin 
yapıldığına dair bilgi verilecektir.

6.7. Bu taahhütname yürürlükteki mevzuatın değişikliğe uğraması ya da İdarenin gerekli görmesi 
halinde revize edilebilir.

MADDE 7- TAAHHÜTNAMENİN İPTALİ

7.1. Firmanın sorumluluklarım yerine getirmemesi durumunda Burdur Belediyesi döküm iznini, hiçbir 
karar alınmaksızın tek taraflı fesh etme yetkisine sahiptir. Taahhütnamde belirtilen hükümlere 
uyulmaması fesih sebebi sayılır.

MADDE 8- EK HÜKÜMLER

8.1. Bu taahhütname Burdur mücavir alanda bulunan Mermer Sektörüne ait fabrikaların 
üretimlerinden kaynaklanan inert mermer atıklarını bu protokolde belirlenen şartlar dahilinde ‘’Kafi
Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama (İneri Atık) TesisF’ne dökülmesi işinin nizam ve kurallarım 
kapsamaktadır.



8.2. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda etik olarak ilk etapta taraflar birbirleri ile karşılıklı 
görüşerek mutabakata varabilirler. Karşılıklı mutabakata varılmaması veya bu taahhütnameden doğan 
yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda Firma, Belediye tarafından yazılı olarak uyarılır. 
Yazılı uyarıya 10(on) iş günü içerisinde cevap verilmemesi, eksiklerin giderilmemesi durumunda 
Burdur Belediyesi tek taraflı olarak döküm iznini iptal eder.

MADDE 9- TEBLİGAT ADRESLERİ

9.1. Burdur Belediyesi: Sultanderesi Hizmet Kampüsü Atatürk Mahallesi 12079 Sk. No:9 
Merkez/BURDUR

9.2. Firma: (Bu Alana Firmanın Açık Adı, Vergi Numarası, Adresi ve İletişim Bilgileri Eklenecektir)

İ s

Yukarıda beyan ettiğim firma adresimde bulunan işletmemden oluşacak inert atık sınıfına 
giren mermer atıklarım (yalnızca kesme işleminden çıkan mermer atıklan ve filtre presten geçen 
çamur (şlam) atıkları) Burdur Belediyesinin İnert Atık Sahasına dökmek istiyorum. Yukarıda 9 
(dokuz) maddeden oluşan Taahhütnameyi okudum. Taahhütnamede geçen hükümleri yerine getirmeyi, 
bunlara ek olarak çevre mevzuatı ve orman mevzuatı gereği ek tedbirleri alacağımı, ileride 
oluşabilecek şikayet durumunda üzerime düşen yaptırımları yerine getirmeyi ve idarenin 
tespit ettiği eksiklerimi gidermeyi beyan ve taahhüt ederim, aksi durumda Belediyenin gerekli 
yaptırımlarım kabul ederim. °

(Bu Taahhütname 2(iki) nüshadan oluşmaktadır. Islak imzalı ve kaşeli nüshalardan 
bin Burdur Belediye Başkanlığına teslim edilir. Diğer Taahhütname taahhüt eden firmada 
kalır.)

TARİH TAAHHÜT EDEN FİRMA


