
HAFRİYAT DEPOLAMA SAHALARININ YER SEÇİMİNDE DİKKATE ALINMASI 

GEREKEN HUSUSLAR 

1) Sahanın Topoğrafyası, jeolojisi, hidrojeolojisi, jeoteknik ve tektonik özellikleri dikkate 

alınır. 

2) Tarıma elverişli arazilerde özellikle zeytinlik, fındıklık, fıstıklık, çay ve muz bahçelerinde 

kurulması yasaktır. 

3) Bu tesislerin içme, sulama ve kullanma suları rezervuarlarının mutlak ve kısa mesafeli 

koruma alanlarında kurulmasına müsaade edilmez. 

Mutlak Koruma Alanı Nedir: İçme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan suni ve 

tabii göller etrafında en yüksek su seviyesinde su ile karanın meydana getirdiği çizgiden 

itibaren yatay 300 m. genişliğinde kara alanıdır. Bahis konusu alanın havza sınırını aşması 

halinde mutlak koruma alanı havza sınırında son bulur. 

Kısa Mesafeli Koruma Alanı Nedir: Mutlak Koruma Alanı üst sınırından itibaren yatay 700 

m. genişliğindeki kara alanıdır. Bahis konusu alan sınırının su toplama havzası sınırını aşması 

halinde kısa mesafeli koruma alanı havza sınırında son bulur. 

Orta Mesafeli Koruma Alanı Nedir: Kısa Mesafeli Koruma Alanı üst sınırından itibaren yatay 

1000 m. genişliğindeki kara alanıdır. Bahis konusu alan sınırının su toplama havzası sınırını 

aşması halinde orta mesafeli koruma alanı havza sınırında son bulur 

Uzun Mesafeli Koruma Alanı Nedir: Orta Mesafeli Koruma Alanının üst sınırından başlamak 

üzere su toplama havzasının nihayetine kadar uzanan bütün kara alanıdır. 

4) Taşkın sularının yüksek olduğu yerlerde, yağmur sularının akışını engelleyecek vadilerde 

veya dere yataklarında, heyelan, çığ, erozyon bölgelerinde kurulamaz. 

 

5)En yakın yerleşim birimine uzaklığı 200m, mezarlıklara olan uzaklığı 100 m den az olamaz. 

6)Özellikle çukur araziler seçilmelidir. 

7)Atık üreticilerinin götürebileceği mesafede olmalıdır. 

 

 

 

 



HAFRİYAT TOPRAĞI İLE İNŞAAT/YIKINTI ATIKLARI DEPOLAMA SAHALARI 

İÇİN YAPILACAK BAŞVURULARDA İSTENECEK 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, 

   Özel şahsa ait taşınmazlar için tapu sahibinden alınmış noter tasdikli muvafakat belgesi, 

5) İlgili ilçe belediyesinin onay yazısı, 

6) Arazinin tomografik haritası, koordinatlı krokisi, nazım imar plan durumu ve uygulama 

imar durumu, 

7) Arazinin zemin etütleri, 

8) Depolama tesisindeki ünitelerin yerleşim planları, 

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

10) İşin özelliğine uygun, en az 1 adedi dört yıllık üniversite mezunu teknik eleman olmak 

üzere çalıştırılacak personel sayısı ve özellikleri, 

11) En az 1 adedi dozer ve 1 adedi kompaktör olmak üzere depolama sahasında kullanılacak 

makine ve araç-gereç listesi, 

12) Dolgu işleminin bitiminde, döküm sahasını işletenler tarafından uygulanacak, Orman 

Bölge Müdürlüğü veya yetkili belediyenin park ve bahçeler müdürlüğü tarafından onaylanmış 

rehabilitasyon projesi, 

13) Kapatılma ve sonrası için önerilen rehabilitasyon planı ve prosedürü ile ilgili detaylı bilgi  

   

 


