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BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

 

TAAHHÜTNAME 

 
Bursa Büyükşehir Belediyesi Yenikent/İnegöl Katı Atık Depolama Alanı’na tarafınızca 

gönderilecek olan evsel veya tehlikeli olmayan sanayi atıkları için Büyükşehir Belediye 

Başkanlığı’nın talimat, emir ve uygulamaları ile aşağıda belirlenen hükümlere aynen uyulacağını 

kabul ve taahhüt ederim. 
 

1.Katı Atık Depolama Alanı’na ay içerisinde gönderilen atıklara ait atık kabul bedelleri Büyükşehir 

Belediyesi gelir tarifesi doğrultusunda aylık olarak takip eden ayın 25. günü saat 17:00’ye kadar 

Büyükşehir Belediyesi veznelerine veya aşağıda belirtilen banka hesap numaralarına yatırılır.  

- HALKBANK ULUDAĞ TİCARİ ŞUBE      :  TR98 0001 2009 6280 0045 0000 02 
- T.VAKIFLAR BANKASI  BURSA ŞUBESİ  :  TR11 0001 5001 5800 7265 2494 01 
- ZİRAAT BANKASI BURSA ŞUBESİ      :  TR24 0001 0000 6037 2190 7150 01  
2.Takip eden ayın 25. günü saat 17:00’ye kadar gerekli ödeme yapılmadığı takdirde ödeme yapmayan 

kuruluşun atığı kabul edilmez. 

3.Geç ödenen atık bedeli tutarına; Ödenmeyen Amme alacaklarına uygulanan Gecikme 

Cezası oranı uygulanarak tahsilat yapılır. 

4.Yeniden atık kabullerinin yapılabilmesi için geçmiş dönemlere ait borçların cezaları ile birlikte 

ödenmesi gerekmektedir.  

5.Ödenmeyen atık kabul bedelleri atık getirilip getirilmemesine bakılmaksızın icra dairesi kanalıyla tahsil 

edilir.  

6.Depolama alanında atık kabul sürecinde yapılan araç kontrollerinde; atığın sahibi veya nakliyeci 

firmaya ait araçta beyan edilen ve kabulü gerçekleştirilen atıkların haricinde kabul edilmesi yasak olan 

atık türlerinin tespit edilmesi halinde tutanak tutularak atık kabulü durdurulacak ve İl Çevre ve Şehircilik 

Müdürlüğü’ne yasal işlem yapılmak üzere bilgi verilecektir. Kabul edilmesi yasak olan atık türlerinin 

belirlenmesi aşamasında şüphe duyulan atıklardan numune alınarak kontrol laboratuvarında analizi 

yapılacak ve analiz bedeli Büyükşehir Belediyesi gelir tarifesi doğrultusunda taahhütnameyi kabul 

edenden ayrıca talep edilecektir.  

7. Başvuru sürecinde oluşturulan kullanıcı adı ve şifre firmanız/kurumunuz adına belirlediğiniz kişiye 

özel olup bu kapsamda sisteme girmiş olduğunuz tüm bilgilerin sorumluluğu tarafınıza aittir. 

8. İlçe belediyeler yukarıda belirtilen 1, 2, 3, 4 ve 5. maddelerden muaf olup diğer maddelerden 

sorumludurlar.  


