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Hafriyat
Yönetim Sistemi
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Hafriyat 
yönetim sistemi
18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürür-
lüğe giren Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönet-
meliği’ne göre, Bursa Büyükşehir sınırları içerisinde hafriyat ve inşaat 
yıkıntı atıklarının geri kazanılması, kontrollü olarak depolanması ve de-
netimi Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda bulunmakta-
dır. Söz konusu yönetmelik kapsamında Çevre Kanunu uygulama yetki 
devri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 01.04.2014 tarih ve 51148829-
020-108 sayılı Bakanlık Oluru ile Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza 
yapılmış olup, Kanun ve Yönetmeliklere aykırı olarak hareket eden tüm 
özel/tüzel kişiliklere Çevre Kanununun 20. Maddesinin (r) bendine göre 
idari yaptırım uygulanmaktadır. 2015 yılı idari yaptırım miktarları özel ki-
şiler için 46.501,00 TL, tüzel kişilikler için ise 139.503,00 TL’dir.
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Hafriyat toprağı nedir?
İnşaat öncesinde arazinin hazırlanması aşamasında yapılan kazı ve 
benzeri faaliyetler sonucunda oluşan topraktır.

İnşaat atıkları nedir?
Konut, bina, köprü, yol ve benzeri alt ve üst yapıların yapımı esnasında 
ortaya çıkan atıklardır.

Yıkıntı atıkları nedir?
Konut, bina, köprü, yol ve benzeri alt ve üst yapıların tamiratı, tadilatı, yeni-
lenmesi, yıkımı veya doğal bir afet sonucunda ortaya çıkan atıklardır.

Asfalt  atığı nedir?
Yol, havaalanı pisti ve benzeri yapıların tamiratı, tadilatı, yenilenmesi ve 
yıkımı sırasında ortaya çıkan ve bünyesinde asfalt, zift, doğal polimer ve 
benzeri malzeme bulunan atıklardır.

Bitkisel toprak nedir?
Bitki gelişimi için organik ve inorganik madde ile hava ve su sağlayan 
topraktır.

Hafriyat Yönetim Sisteminin Amacı

Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca verilen Hafriyat Toprağı, İnşaat/
Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgelerini ilçe belediyelerinin anlık olarak gö-
rebileceği, aynı zamanda ilçe belediyeleri tarafından kazı izni verilmesi 
aşamasında düzenlenen, kazı yapılacak alanın yeri, kazı metreküpü, 
hangi firmanın hangi araçlarının kazı malzemesini taşıyacağı ve hangi 
döküm sahasına götüreceği gibi bilgilerin bulunduğu Atık Taşıma ve Ka-
bul Belgesinin de anlık olarak görülebileceği sistemdir. 

Büyükşehir sınırları içerisinde bulunan 11 ilçe belediyesinin(Osmanga-
zi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik, Mudanya, Gürsu, Kestel, Mustafakemalpaşa, 
Orhangazi, İnegöl ve Karacabey) sisteme entegrasyonu tamamlanmış-
tır. Diğer ilçelerimiz, Hafriyat Döküm Sahası oluşturulmasına müteakip 
peyderpey sisteme dahil edileceklerdir. 
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Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları 
Yönetimi nedir?

Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının kaynağında ayrılarak toplan-
ması, geçici biriktirilmesi, taşınması, tekrar kullanılması, geri kazanılma-
sı ve depolanması işlemleridir.

Bu kapsamda, şehrimizde alt/üst yapı çalışmaları sonucu oluşan haf-
riyat toprağı öncelikli olarak park, bahçe, tarımsal amaçlı toprak zen-
ginleştirme işlerinde, çimento-tuğla-kiremit sanayiinde ve katı atık 
depolama sahasında örtü malzemesi olarak değerlendirilmektedir. De-
ğerlendirilmesinin mümkün olmadığı durumlarda depolanarak bertaraf 
edilmektedir. İnşaat, yıkıntı ve asfalt atıkları ise kaynağında ayrıştırılarak 
geri kazanım tesislerine yönlendirilip geri dönüşüme tabi tutulmaktadır. 
Hafriyat Depolama Sahaları, Tarım(bitkisel) Toprağı Depolama Alanları ve 
Geri Kazanım Tesislerinin işletmecilerinin iletişim bilgilerine aşağıdaki 
linkten ulaşılabilmektedir.

http://www.bursa.bel.tr/ruhsatl--hafriyat-alanlar-/sayfa/290/
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Hafriyat Toprağı, İnşaat / Yıkıntı Atıkları 
Taşıma İzin Belgesi nedir?

Yönetmeliğin 24. Maddesinde “ Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atık-
larını taşımak isteyen kişi veya kuruluşlar mücavir alan sınırları içinde 
ilgili belediyeye, dışında ise mahallin en büyük mülki amirine başvura-
rak Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi almakla 
yükümlüdürler. Bu amaçla yapılacak başvurularda istenecek bilgi ve 
belgeler ilgili belediye tarafından belirlenir.” hükmü yer almaktadır.
Bu maddeye istinaden, Bursa Büyükşehir Belediyesi, UKOME Kuru-
lu’nun 01.11.2013 tarih ve 447 sayılı kararı ile, hafriyat taşıyan araçla-
ra, belediyemizde bulunan mevcut Uydu Araç Takip Sistemine uyumlu, 
damper hareketlerine duyarlı GPS cihazı taktırmalarının zorunlu hale ge-
tirilmesine karar verilmiştir. 18/05/2015 tarihi itibari ile 842 araca GPS 
cihazları takılarak izin belgesi düzenlenmiştir. İzinli araç listesine aşağı-
daki linkten ulaşılabilir.

http://www.bursa.bel.tr/hafriyat--zinli-firmalar/sayfa/1333/

Başvuruda istenen belgeler

1)  Talebi içeren dilekçe
2)  Belediye sistemine uyumlu cihazların montaj formu
3)  Oda kaydı
4)  Ticaret sicil gazetesi
5)  Vergi levhası
6)  Araçların ruhsat fotokopileri
7)  İzin belgesi harcının yatırıldığına dair makbuz

Atık Taşıma ve Kabul Belgesi nedir?
 
Yönetmeliğin 23. Maddesinde “Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atığı 
üretenler, ürettikleri hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarını, taşıma 
izni almış nakliye araçlarıyla gerekli izinleri almış depolama sahalarına 
taşımak veya taşıtmakla yükümlüdürler. Hafriyat toprağı üretenler ile 
faaliyetleri sonucu 2 tondan fazla atık oluşumuna neden olacak inşaat/
yıkıntı atığı üreticileri, mücavir alan sınırları içinde belediyeye, büyükşe-
hir belediyesi olan yerlerde ilgili ilçe belediyesine, mücavir alan sınırları 
dışında ise mahallin en büyük mülki amirine müracaat ederek “Atık Taşı-
ma ve Kabul Belgesi” almak zorundadır.” hükmü yer almaktadır.Bu mad-
deye istinaden ilimizde Atık Taşıma ve Kabul Belgeleri ilçe belediyeleri 
tarafından düzenlenmektedir.
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Hafriyat Döküm Sahası nedir?

Alt/üst yapı çalışmaları sonucu oluşan hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı 
atıklarının değerlendirilmesinin mümkün olmadığı durumlarda, atıkların 
depolanarak bertaraf edildiği tesislere denir. 

Başvuruda istenen belgeler

1)  Ticaret sicil kaydı,

2)  Ticaret sicil gazetesi örneği,

3)  Belgeleri imzalamaya yetkili olanların noter tasdikli imza sirküleri,

4)  Arazinin mülkiyet durumunu gösterir belge,

5) Orman arazileri için Orman Bölge Müdürlüğü, hazine arazileri için Milli 

Emlak Genel Müdürlüğü, vakıf arazileri için Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne 

müracaat edilerek, bu kurumlardan alan ve koordinatlar belirtilerek alın-

mış muvafakat belgesi,

6) Özel şahsa ait taşınmazlar için tapu sahibinden alınmış noter tasdikli 

muvafakat belgesi,

7) İlgili ilçe belediyesinin onay yazısı,

8) Arazinin topografik haritası, koordinatlı krokisi, nazım imar plan durumu 

ve uygulama imar durumu,

9) Arazinin zemin etütleri,

10) Depolama tesisindeki ünitelerin yerleşim planları,

11) Döküm alanı hazırlama, ihata edilmesi ve işletim projesi,

12) İşin özelliğine uygun, en az 1 adedi dört yıllık üniversite mezunu tek-

nik eleman olmak üzere çalıştırılacak personel sayısı ve özellikleri,

13) En az 1 adedi dozer ve 1 adedi kompaktör olmak üzere depolama sa-

hasında kullanılacak makine ve araç-gereç listesi,

14) Dolgu işleminin bitiminde, döküm sahasını işletenler tarafından uy-

gulanacak, Orman Bölge Müdürlüğü veya yetkili belediyenin park ve bah-

çeler müdürlüğü tarafından onaylanmış rehabilitasyon projesi,

15) Kapatılma ve sonrası için önerilen rehabilitasyon planı ve prosedürü,

Depolama tesisi izni almak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlarca yukarıda 
belirtilen bilgi ve belgeler tamamlanır ve Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı 
Atıkları İnceleme Kurulu’na sunulur.
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Geri Kazanım Tesisi nedir?

Alt/üst yapı çalışmaları sonucu oluşan hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı 
atıklarının geri dönüşüme tabi tutularak tekrar ekonomiye kazandırıldığı 
tesislerdir.

Başvuruda istenen belgeler

1) Ticaret sicil kaydı,
2) Ticaret sicil gazetesi örneği,
3) Belgeleri imzalamaya yetkili olanların noter tasdikli imza sirküleri,
4) Arazinin mülkiyet durumunu gösterir belge,
5) Orman arazileri için Orman Bölge Müdürlüğü, hazine arazileri için Milli 
Emlak Genel Müdürlüğü, vakıf arazileri için Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne 
müracaat edilerek, bu kurumlardan alan ve koordinatlar belirtilerek alın-
mış muvafakat belgesi,
6) Özel şahsa ait taşınmazlar için tapu sahibinden alınmış noter tasdikli 
muvafakat belgesi,
7) İlgili ilçe belediyesinin onay yazısı,
8) Geri kazanım tesisindeki ünitelerin yerleşim planları,
9) Geri kazanım tesisi işletim projesi,
10)  İşin özelliğine uygun, en az bir tanesi üniversitelerin ilgili dört yıllık 
teknik bölümünden mezun olan teknik eleman olmak üzere çalıştırılacak 
personel sayısı ve özellikleri,
11) Geri kazanım tesisinde kullanılacak makine ve araç-gereç listesi, her 
birinin teknik özellikleri ve kapasiteleri,
12) Kapatılma ve sonrası için önerilen rehabilitasyon planı ve prosedürü,
Geri kazanım tesisi izni almak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlarca yukarı-
da belirtilen bilgi ve belgeler tamamlanır ve Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı 
Atıkları İnceleme Kurulu’na sunulur.
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Tarım(bitkisel) Toprak Depolama Alanı nedir?

Hali hazırda bağ, bahçe, tarla olarak kullanılan fakat, arazinin komşu 
arazilerden düşük kotta olması sebebi ile drenaj problemi yaşanan; sel, 
erezyon vs. gibi sebeplerden dolayı toprak kaybına uğrayan ve istenilen 
verimin alınamadığı alanlara, toprak zenginleştirme amaçlı verilecek Ne-
bati Toprak Dolum İznini kapsamaktadır. Bu izin, toplam dolgu yüksekliği 
20 cm, kübajı 1500 m³’e kadar olacak dolgularda Müdürlüğün teknik ele-
manlarınca yerinde inceleme yapıldıktan sonra ilgili Dairesince verilecek-
tir. Dolgu yüksekliği 20 cm üzeri ve kübajı 1500 m³ den fazla olan dolgular 
HAFDEK(Hafriyat Değerlendirme Kurulu) tarafından değerlendirilir.

Başvuruda istenen belgeler

   1) Talebi içeren dilekçe

   2) İlgili alana ait tapu 

   3) Tapu sahibinin/sahiplerinin nüfüs cüzdanı fotokopileri ve noter onaylı  

   muvafakatnameleri

   4) Araziye ulaşım yolu mevcut değilse, komşu parsellerden geçiş izni

   5) Dolgu yapılacak alana ait, ED SO Datumunda 6 derecelik 1/25.000   

   ölçekli koordinatlı kroki

   6)Çalışmanın büyüklüğü ve miktarı doğrultusunda, müdürlük teknik ele   

    manlarınca / HAFDEK’nca istenecek harita, etüt, tespit, proje vb. evraklar.
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Geçici Depolama Alanı ve izni nedir?

Alt/üst yapı çalışmaları sonucu oluşan hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı 
atıklarından, ekonomik değere sahip, proje ve yatırımlarda kullanılabile-
cek nitelikli malzemelerin zaman içerisinde kullanılmasını sağlama adına, 
uygun alanlara Geçici Depolama İzni verilir.

Başvuruda istenen belgeler

1) Talebi içeren dilekçe

2) İlgili alana ait tapu 

3) Tapu sahibinin/sahiplerinin nüfüs cüzdanı fotokopileri, muvafakatna-

meleri ve kira sözleşmesi

4) Araziye ulaşım yolu mevcut değilse, komşu parsellerden geçiş izni

5) Nitelikli malzemenin çıkacağı alana ait inşaat ruhsatı/kazı ruhsatı ve ze-

min etüt raporu( Birden fazla yerden malzeme temin edilecekse, her yer 

için ayrı ayrı inşaat ruhsatı/kazı ruhsatı ve zemin etüt raporu istenir. Malze-

me alt yapı kazısından temin edilecekse zemin etüt raporu aranmaz.)
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Proje Kapsamında Dolgu İzni nedir?

Herhangi bir alt/üst yapı çalışması kapsamında hafriyat toprağı, inşaat yı-
kıntı atıkları ile dolgu yapılması gerekiyorsa, dolgu malzemesi proje alanı 
dışarısından temin edilecekse, dolgu yapılacak alana ait dolgu miktarını 
gösteren Dolgu Projesi(eğer dolgu miktarı ilgili projede zaten hesaplan-
mışsa tekrar dolgu projesi yapılmasına gerek yoktur.) ve ilgili kurum/ku-
ruluşların görüşü ile Büyükşehir Belediye Başkanlığına Proje Kapsamında 
Dolgu İzni başvurusu yapılır.

Başvuruda istenen belgeler

1) Talebi içeren dilekçe

2) Talep sahibine ait vergi levhası, oda kaydı, ticaret sicil gazetesi

3) Dolgu yapılacak alana ait tapu/yapı ruhsatı yada proje 

4) Dolgu malzemesinin temin edileceği yere ait bilgi ve belgeler

5) İlgili kurum/kuruluşlardan uygun görüş yazıları
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Telefon :    (0224) 444 16 00 / 234 40 00 / 153

Fax :    (0224) 220 18 99

E-Mail :    alo153@bursa.bel.tr

Şikayetlerinizde Bulunduğunuz İl ve ilçe Zabıta 
Müdürlükleriyle iletişime geçiniz.

Şikayetleriniz için Alo 153 ihbar hattını 
24 saat ücretsiz arayabilirsiniz.

Çevreyi kirtelenlere karşı 
mücadelede bizimle 
iletişime geçin;




