
GĠRESUN ĠLĠ ĠNġAAT HAFRĠYAT KAZI KONTROL VE TARĠFE  YÖNETMELĠĞĠ 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar 

Amaç 

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun İli ve İlçeleri belediye sınırları dışında  hafriyat toprağı ile 
inşaat ve yıkıntı atıklarının çevreye zarar vermeyecek şekilde öncelikle kaynakta azaltılması, 
toplanması, , taşınması, değerlendirilmesi ve bertaraf edilmesine ilişkin teknik ve idari hususlar ile 
uyulması gereken genel kuralları düzenlemektir. 

Kapsam 

Madde 2 - Bu Yönetmelik; HES projeleri uygulama faaliyetleri, beşeri faaliyetler ve doğal afetler 
sonrasında meydana gelen hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının, üretildikleri yerlerde ayrı 
toplanması, taşınması, değerlendirilmesi ve bertaraf edilmesine ilişkin esasları kapsamaktadır. 

Hukuki Dayanak 

Madde 3 - 5302 sayılı kanunun  6. Maddesinin b) bendi  ve  10. Maddesinin k)  bentlerine dayanılarak 
hazırlanmıştır. 

Tarife alınacak iĢlerin Ģekli ve değerlendirilmesi 

Madde 4 – Giresun ili ve ilçe sınırları içerisinde, belediye mücavir alan sınırları dışında her türlü yapı 
ve hidroelektrik santralleri inşaatlarından, tünellerinden yaptıkları kazıların hafriyatlarından beher m3 
üzerinden Giresun İl Özel İdaresi’nin yıl içerisinde belirleyeceği tarife bedelinden ücretlendirilir. Ayrıca, 
kazı ve hafriyat işlerinde çalıştırılan araçlarında izin belgeleri İl Özel İdaresinden alınmak zorundadır.  

 Madde 5 –   4. maddede tarif edilen işlerden çıkan kazı ve hafriyatları ilgili şahıs ve firmalar 

kurumlardan aldıkları gerekli ön izinler doğrultusunda dolgu sahaları, yol onarım, yapım 

rehabilitasyonlarında ve kendi beton malzemesi yapımlarında kullanabilirler. (Bu yönetmelik;  2872 

sayılı Çevre Kanunu ve  Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ni 

kapsamamaktadır.) 

 

Tahakkuk ve Tahsilat 

 

 Madde 6 – Bu yönetmelik kapsamında ki hafriyat bedellerinin 250.00,00-TL ve üzerinde olanları 

ani olarak ödenebilir. 

 

Nakdi Ödeme 

 

Madde 7 – Nakdi ödeme 2 ayrı dönemde yapılır. Dönemlerin belirlenmesinde İl Özel İdaresi 

yetkilidir. 

 

Ayni Ödeme 

 

Madde 8 – Ayni ödeme İl Özel İdaresinin faaliyet alanına ve konusuna giren yapım, bakım, 

onarım, arsa ve Araç alımı (veya Taşınmaz Alımları ) işleri şeklindedir. 

 

Ayni ödeme yapmayı isteyen gerçek veya tüzel kişi yapmak istediği yapım, bakım ve onarım işini 

İl Özel İdaresine yazılı olarak bildirir. Talep edilen ayni ödeme talebi İl Genel Meclisince 

değerlendirilerek karar bağlanır. 

 Ayni ödemenin İl Genel Meclisince uygun görülmesi halinde İl Özel İdaresi tarafından 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa esas yaklaşık maliyet hesaplanır. Hesaplanan yaklaşık maliyet İl Encümenince 



değerlendirilerek %25 ‘i geçmemek üzere bir kırım bedeli tespit edilerek işin yapım bedeli karara 

bağlanır. 

Gerçek veya Tüzel kişinin işi yapmasına müteakip İl Özel İdaresine işin tamamladığını yazılı 

olarak bildirir. İl Özel İdaresince işin kabulünün yapılmasına müteakip işin bedeli harfiyat bedelinden 

düşülür. 

Gerçek veya Tüzel Kişilerden İl Özel İdaresi tarafından da ayni ödeme talebinde bulunabilir. Bu 

takdirde yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır. 

Denetleme   

Madde 9 - Bu Yönetmelik kapsamına giren bütün faaliyetlerin denetleme yetkisi Giresun il özel 
idaresine, aittir. 

Cezalar 

Madde 10-   Bu kapsam dışında kalan izinler ve faaliyetlerde bulunulması durumunda, 2872 sayılı 
çevre kanunu hükümleri çerçevesinde Çevre Şehircilik il müdürlükleri yetkilidir. Kanun doğrultusunda 
cezai işlemlerde idari cezalar Çevre Şehircilik il müdürlüklerine aittir. 

Geçici Madde 1 – Bu yönetmelik çıkmadan önce ruhsat ve izinlerini almış olan Hidroelektrik 
Santralleri tünel kazı bedelleri alınmamışsa ilgili birim tarafından tahakkuk ettirilerek bedeli tahsil edilir.  

 Yürürlük 

Madde 11 - Bu Yönetmelik yerel gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 12 - Bu Yönetmelik hükümlerini Giresun Valisi yürütür. 

31 Mayıs 2012 Perşembe     4932 Giresun  Espres Gazetesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


