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T.C. 

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Atık Yönetim Şube Müdürlüğü 

 

         

 

KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARI GÜVENLİK VE İŞLETME 

KURALLARI 

 
Merkez: 

Adres :Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, No: 1 A Blok, Kat: 3 PK.16270 Osmangazi/BURSA 

Tel: 444 16 00 

Yenikent Katı Atık Düzenli Depolama Alanı: 
Adres: Yenikent Mahallesi, 2. Gündoğdu Sokak Osmangazi/BURSA 

Tel: 0 224 244 72 52- 0 224 244 76 25 

İnegöl Katı Atık Düzenli Depolama Alanı: 
Adres: Yeniyörük Mevkii İnegöl/BURSA 

Tel: 0 545 248 94 40 

 
Sağlıklı, temiz ve güvenli bir çalışma alanı sağlayabilmek için, mevzuat ve kurallar çerçevesinde 

hareket edilmektedir. İşletmeye giren tüm kişilerin güvenliğinden öncelikle kendileri 

sorumludur. Bu doğrultuda İşletme ve Güvenlik Kuralları hazırlanmıştır. 

Depolama alanına gelen tüm kişiler, bu kuralları bilmekle, anlamakla ve riayet etmekle 

mükelleftir. Lütfen aşağıdaki kuralları gözden geçirin ve bir sorunuz olduğunda bizimle 

iletişime geçin.  

Kurallara uymayanlar hakkında işlem yapılacaktır. 

 

 

ÖNCE GÜVENLİK 

 

1. Tüm ziyaretçilerin girişte kayıt yaptırması zorunludur. İşi olmayan yabancı kişi, çocuk 

ve evcil hayvanların işletmeye girişine izin verilmeyecektir. 

2. Tüm araçlar denetlemeye tabidir. 

3. Depolama alanına atık getiren araçların sürücüleri haricinde yalnızca 1 kişiye sahaya 

giriş izni verilecektir. Aktif döküm alanında sahadan inen sürücü veya işçi, her zaman 

araç ile güvenli mesafede bulunmalıdır.  

4. Ateşli silah ve/veya herhangi çeşit silahın, her ne sebeple olursa olsun işletme içine 

sokulmasına izin verilmeyecektir. 

5. Alkollü içecekler ya da diğer yasaklı maddelerin işletme içerisine sokulması kesinlikle 

yasaktır. 

6. İzinsiz fotoğraf çekimi yasaktır. 

7. İşletme içinde araç dışındayken; Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) kullanılmalıdır.     

( Yüksek görünürlük özelliğine sahip reflektörlü yelek vb.) 

8. İşletme içerisindeki trafik uyarı ve ikaz işaretleri ile belirtilen hız limitlerine 

uyulmalıdır. Tesis içerisinde araç sürücüleri seyir esnasında güvensiz davranışlarda 

bulunmamalıdır. (sollama yapma, telefonla konuşma, sigara içme vb.) 

9. Tüm yaralanma ve kaza olayları işletme sorumlularına veya güvenliğe bildirilmelidir. 

10. İlçe Belediyeleri adına toplama hizmeti yürüten araçlar, hizmet yaptıkları görev alanı 

ve görevini belirtir şekilde giydirilmiş olmalı, yetkili kişi imzalı, kaşeli ve TC mühürlü 

görev kartları bulunmalıdır.  

11. Tüm araç sürücüleri kantar tartımı esnasında birbirinin sırasına geçmeden beklemeli 

ve kantar üzerine çıkmadan önce tam olarak durmalıdır. 
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12. Depolama alanı ulaşım yollarında, araçların kasasına asılarak seyir etmek veya araç 

basamaklarında ayakta durmak yasaktır. 

13. Ulaşım yollarında atık ve çöp suyu dökülerek seyir edilmeyecektir. Belediyeler adına 

atık taşıyan sıkıştırmalı araçların araç altlarında araçta oluşan çöp suyunu biriktirmeye 

yetecek kapasitede hazne bulunması, bu hazneye ait vanaların çalışır halde olması ve 

araç sızdırmazlığının sağlanmış olması zorunludur. 

14. Araçların haznelerinde biriken çöp süzüntü suları, depolama alanı içerisinde bulunan 

süzüntü suyu boşaltma yerinde görevli tarafından gösterilen yere boşaltılacaktır.  

15. Sıkıştırmalı araçlar, araç arka haznelerine ve üstüne yükleme yapmayacaktır.  

16. Sıkıştırmasız araçlar aşırı yüklü ve brandasız/tentesiz olarak seyir etmeyecek, aktif 

döküm alanına girmeden önce sadece belirlenen “güvenli alan” da tente çıkarma ve 

temizleme işlemi gerçekleştirilecek olup, temizleme esnasında güvensiz davranışlarda 

bulunulmayacaktır. 

17. Aktif döküm alanına girmeye hazırlanan sürücüler önce durmalı ve işletme 

görevlilerinin -manevracı ya da makine operatörünün- talimatlarını beklemelidir. 

Sürücü, işletme personeliyle göz kontağını sürekli olarak sürdürmelidir. İşletme 

görevlilerinin talimatlarına uygun hareket edilmelidir. 

18. Kör noktada kalan geri manevralara kalkışılmamalıdır. Böyle bir durumda saha 

personellerinden yardım talep edilmelidir. 

19. Aktif döküm sahasında yol önceliği iş makinalarına aittir. 

20. Depolama alanına gelen ve atık taşıyan araçların, harici arka park sensörüne sahip 

olması gerekmekte olup, çalışır vaziyette olmasına dikkat edilmelidir. 

21. Atıklar, depolama alanında işletme görevlileri tarafından gösterilen yere 

boşaltılacaktır.   

22. Atık boşaltımı esnasında far ve dörtlü flaşörler yakılmalıdır.  

23. Yük boşaltımı sırasında güvenliğin sağlanabilmesi için kesinlikle açık halde seyir 

edilmemeli ve kalkmış damperin altında durulmamalıdır 

24. Depolama alanında yük getiren araçların çekilmesi gerektiği durumlarda, aracın 

sürücüsü çekme ekipmanlarını bulundurmak zorundadır. Çekme esnasında 

oluşabilecek hasarlarda sorumluluk kabul edilmemektedir. 

25. Yük boşaltımı sırasında açılan kapağı tutmak için uygun güvenlik zinciri kullanılması 

zorunludur. İp, kablo vb. malzemeler kabul edilmemektedir. 

26. Depolama alanı çıkışında araç sürücüleri tarafından araç hidrolik kasası açılarak 

ilaçlama görevlisinin daha sağlıklı bir uygulama yapması sağlanacaktır.  

27. Atıkların, yetkisiz kişi veya kurum ve kuruluşlara geri kazanım veya bertaraf amacıyla 

verilmesi yasaktır. Döküm yerinden herhangi bir atık malzeme (metal, plastik hurda, 

imha edilen ürünler vs.) toplamak, depolama alanı dışına çıkartmak kesinlikle 

yasaktır.    

 

 

Acil bir durum anında; 

Yenikent İşletme (Güvenlik)    : 0549 760 7221 

İnegöl İşletme (Güvenlik)         : 0549 761 9783 

İtfaiye                    : 110 

Polis İmdat        : 155 

Acil Yardım        : 112  arayınız… 

 

 

 

İşbirliğiniz İçin Teşekkür Ederiz. 

 


