YAPI SAHİBİ, YAPI MÜTEAHHİDİ VE FENNÎ MESULLER İÇİN ÇALIŞMA TAAHHÜTNAMESİ
İlgili mevzuat kapsamında İdaremizce tanzim edilen Yapı Yıkma Belgesi, Yapı Ruhsatı ve Onarım İzin Belgeleri doğrultusunda
gerçekleştirilecek çalışma süreci boyunca aşağıdaki hususlara özenle uyulması gerekmektedir.

İnşaî Faaliyet Saatleri
İlçemiz genelinde verilen Yapı Yıkma Belgeleri, Yapı Ruhsatları ve Onarım İzin Belgeleri; 3194 sayılı İmar Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, İstanbul İmar Yönetmeliği ve ilgili diğer yasa-yönetmelikler çerçevesinde düzenlenmektedir. İstanbul’un kalbi
olan ilçemizin büyük bir kısmı Kentsel ve Tarihi Sit alanı olup bu alanlar içerisinde ülkemizin en önemli sivil mimarlık örnekleri ve anıtsal eserler
bulunmaktadır. Kültürel açıdan çok zengin bir birikime sahip Beyoğlu ilçemiz, ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi olup yerli ve
yabancı milyonlarca turist her yıl ilçemizi ziyaret etmektedir. Dolayısıyla böylesine ehemmiyeti haiz bir bölgede inşaî faaliyet yürütülmesi
sürecinde son derece dikkat edilmesi ve bir takım önlemler alınması gerekmektedir. Halkımızın sağlığı için elzem olan bu önlemlerin alınması
sürecinde bütün paydaşların üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesi, ilçemiz genelindeki huzur ve güven duygusunu artıracaktır.
2872 sayılı Çevre Kanunu doğrultusunda yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ile Kültür ve
Turizm Bakanlığının 10.03.2015 tarih ve 24090673-010.06 sayılı Genelgesi kapsamında, İdaremiz tarafından ilçemiz genelinde yürütülecek inşaî
faaliyet saatleri Yaz ve Kış Dönemi ayrı ayrı olmak üzere aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
YAZ DÖNEMİ
(1 Mart-30 Kasım)
Hafta İçi
Cumartesi
Pazar

KIŞ DÖNEMİ
(1 Aralık-28 Şubat)
Hafta İçi
Cumartesi
Pazar

İnşaî Faaliyet Saatleri
08.00 – 19.00
10.00 – 19.00
İnşaî faaliyet yapılamaz

İnşaî Faaliyet Saatleri
08.00 – 18.00
10.00 – 18.00
İnşaî faaliyet yapılamaz

İnşaat Atıkları Taşıma ve Hafriyat İşleri
İlçemiz bünyesinde gerçekleştirilecek inşaî faaliyetler sırasında ortaya çıkan katı atıkların bertaraf edilmesi sırasında özen gösterilmeli ve
inşaat sahasına gelen ağır taşıtların (hafriyat kamyonları, beton mikserleri, iş makineleri) güzergahı, sorumlu Mıntıka Mühendisi ve diğer
yetkililerle istişare edilerek belirlenmelidir. İnşaat atıklarının taşınması sürecindeki çalışma saatleri, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının
Kontrolü Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat kapsamında aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
GÜN
Hafta İçi
Cumartesi
Pazar

Hafriyat Taşıma Saatleri
08.00 – 16.00
10.00 – 16.00
Taşıma yapılamaz

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemleri
İdaremizce düzenlenen Yapı Ruhsatı ya da Onarım İzin Belgeleri kapsamında gerçekleştirilecek inşaî faaliyetler süresince İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu kapsamındaki hususlara riayet edilmesi, çevrenin can ve mal emniyetinin sağlanması adına gerekli her türlü güvenlik önleminin
alınması, işçilerin çalışacakları ortamın güvenli hâle getirilmesi ve inşaat sahası çevresinin uygun malzemelerle güvenli bir şekilde kapatılması
hususu çok büyük önem arz etmektedir.

Yapı Ruhsatı ya da Onarım İzin Belgesi kapsamında yürüteceğimiz inşaî faaliyetler sırasında yukarıda yazılı kurallara uyacağımızı taahhüt ederiz.

Yapı Sahibi

Yapı Müteahhidi

Fennî Mesul / Şantiye Şefi

