BüvüKKARışTIRAN BELEDivn nı.şx,ı,xırĞr

viDANJöRLEnix

çarrşııı

EsAst-ARI

yöxrrrı,rr,riĞi

uiRiNci nör-tiıu
Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

MADDE l -Büyi.i,kkanştıran Belediye Başkanlığı'nın görev alanı içerisinde yer alan ve Kanalizasyon
sistemine bağlantısı miirnkti,ıı olan konut ve sanayi tesislerinde oluşacak atık sularının kalitesini,
izlenmesi ve bağlantı şartlannın Atıksu Antna Tesisi (AAT)'nin işletme prosesine uygun olarak

yti,rütiilmesi bu yönetneliğin amaç ve kapsamını oluşturuı.

Yasal dayanak

MADDE 2 -31

12 2004

tarih ve 25687 sayı|ı Resmi Gazetede yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü

Yönetmeliği.
Tan ım

lar

MADDE

3

-

Bu yönetmelikte geçen tanımlar ve kısaltmalar;

a) Sızdırmasız Fosseptik: Evsel Atık su veya endüstriyel yıkama atık sulann biriktirildiği ve
dış orlamla ilişkisini kesen, teknik yöntemlere göre yapılmış fenni çukurlardır.

b)Vidanjör: Atıksu depolama tanklarında ve sızdırmaz fosseptiklerde toplanan atıksuları
bulundukları yerlerden alma ve idarece gösterilen yerlere boşaltma cizelliklerine sahip, atıksu taşıma
araçlarıdır.

c) Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesi (VÇİB): Vidanlör çalıştıran kamu ve

kuruluşlara ilgili yerel yönetim tarafından verilen ve vidanjör çal ıştırılmasını izne bağlayan belgediı

özel

iriiNci BöLirM
Uygulama f,saslan
Özel kişi ve kuruluşlar

MADDE

-

Yönetmeliğin onayladığı tarihten sonra kurulan özel vidanjör çalıştıracak kuruluşlara,
işyeri açma belgesi verilmeden önce Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesinin alınması zorunludur. Vıdanjör
Çalıştırma İzin Belgesi almak için başvuruda bulunan özel kişi ve kuruluşlar ile kamu kurumları Ek-2
ve Ek-3'deki başvuru dilekçesi ile başvuruda bulunurlar.
4

(

1)

(2) Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesi (VÇİB) almak isteyen özel vidaııjör sahiplerinin Ek 2'deki başvuru

§-V

'l.,

dilekçesi ile birlikte başruru dosyalarında bulunması gereken belgeler aşağ!dadır:

l.

Baş,uru dilekçesi (vidanjörtın modeli, plaka nurnarası, taşlma

kapasitesi

belirtilecektir).

2.
3.
4.

Noterden onaylı Ek

l'deki protokol

( 3 nüsha).

Araca ait İl Trafik Müdürlüğüınden alınan Trafik Ruhsatı.

Vidanjör silürücüsününisürücülerinin ve vidanjörde gtlrevli diğer personelin sigortalı

olduğuna dair belge.

5.
6
fotokopisi,

VidanjOr sahibinin ve vidanjör personelinin ikişer adet vesikalık fotografı.
Vidanjöriiüıı bağlı bulunduğu firmada çalıştığına dair belge/kiralık araç ise sözleşme

7.

Protokolde belirtilen teminatın ve yerel yönetimin belirleyeceği payı (VÇİB bede|i)
miktarının ilgili yere yatırıldığına dair belge.

8
9.

Vidanjörilırı bağlı bulunduğu firmaya ait vergi levhası fotokopisi.

Mdanjörün kasasının beyaz renk

ile boyalı ve

Vdanjörü" ibaresinin mavi ile boyalı olduğunu gösterir resim.

iizerinde "Evsel/I(entsel Atıksu

Vidanlör silrücüsiinlirı ve vidanjtlrde görevli diğer personelin değişmesi durumunda t5 (onbeş) gün
içerisinde Madde 4 ikinci fıkrası 4,5 ve 6'da belirtilen evraklar ile Btıyükkanştran Be|ediye
Başkaııl ığı'na bildirim yapar.
13)

Resmi kuruluşlar

MADDE 5 - ( l) Vıdanjör çalışlran resmi kuruluşlar, 4. Madde'nin 2. Puagrafı 1,3,7 ve 9 bentlerinde
Yer alan belgelerle birlihe Vidanjöriln modeli, Vidanjöriın plaka numarası, Vdanjörtirı taşıma

kapasitesi, Vidanjörtiüıl çalışma saatleri, Vidanlörii.ıı bağh bulunduğu birim bilgileriyle birlikte Ek-3'de
yer alan dilekçe ile Büyükkarıştan Belediye Başkanlığı'na başvuruda bulunurlaı.

Vidın jör çalıştırma izin belgesinin verilmesi

-

MADDE 6 (l) Vidanjör sahipleri ile kurumlaıa ait vidanjör çalışma başvuruları Bğükkarıştıran
BelediYe BaŞkan|ığı tarafından değerlendirilir ve Madde 4 ve Madde 5'te yer alan
şartlan yerine getiren
özel veya kamuya ait vidanjörlere Vidanj<lr Çalıştırma İzin Belgesi diiaenlenir.
(2\ Öze| veya kamuya ait tüm vidanjör sahiplerinin Vidanlör Çalıştırma İzin Belgesi almak üzere,
Yönetmeliğin yürurlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 3 (üç) ay içerisinde Büyükkarıştıran Belediye

Başkanlığı'na başwrması mecburidir_

şü

(3) Ozel veya kamuya ait tilm vidanjörlerin, atık suyun bertaraf edilebilmesi için idare tarafindan
gösterilecek vidanjör boşaltım noktasından dökiimü yapabilmesi için atıksu arıtma tesisini işleten
Büyükkarıştıran Belediye Başkanlığı ile Ek-l de yer alan protokolü yapması mecburdur.

Vidanjör çalıştırma izin beIgesinin geçerliliği

) Belge 1 (bir) yıl için geçerlidir. Söz konusu sürenin dolması sonucunda içinde
bulunulan yıl için Büyükkarıştıran Belediye Başkanlığı'nca belirlenen katılım payı (Belge bedeli)
vidanjtlr sahibi tarafından yatınlır. Vezneden alınan makbuz, ilgili birime sunularak belge yenilemesi 4.
ve 5. Maddeler gözetilerek yapılıı

-

MADDE 7

(

l

üçt_ııücü BöLüNü
(ialışma Esasları Genel esaslar

MADDE 8

-

(l ) Büyiiıkkanştıran Belediye Başkanlığı'nca dilaenlenen Vidanjör Çalıştırma İzin
Belgesinrn stirekli olarak araçta bulundurulması, yetkili idarenin denetim elemanlarının kontrollerinde
gösterilmesi zorunludur.

(2)

Tüm vidanjör sürücüleri, taşıdıkları evsel nitelikli ve (Atık sulannı Kanalizasyon Şebekesine
Deşarj Yönetmeliğinde belirtilen kriterleri sağlayan) endüstnyel yıkama suyu nitelikli atık suların
boşaltımını, Büyükkarışhran Belediye Başkanlığı tarafından gösterilecek vidanjör boşaltım noktasından
yapmakla yii,kiiırnlüdüleı
(3) Sanayilerden çekilecek atıkuyun aşağıdaki özellikleri taşıması gerekmektedir.

a)

Üretimde su kullanmayan sanayilerden kaynaklanan ve sızdırmaz fosseptiklerde
toplanan evsel nitelikli atıksular,

b)

Arıtma Tesisine Kabulunu yapacak ilgili Belediye Başkanlığı larafından atrksu arıina
önlemi almasına gerek görülmeyen işletmelerden kaynaklanan ve sızdırmaz foseptiklerde toplanan
endüstriyeI yıkama atıksuları.

c) Belediye Başkanlığı'na bağlı vidanjrlr döktimü kabul edilen Atıksu Arıtma

Tesisine
haftanın beŞ günü sabah saat 09.00'den itibaren aüksu kabulu yapılacaktıı Özel ve zorunlu haller
dıŞında l7:30 'dan sonra atıksu kabul etmeyecektir. Özel ve zorunlu hallerin ortaya çıkması durumunda
döküm saatleri Belediye Başkanlığı tarafından deği$irilebilir.

Ç)

Vidanjörler atıksularını boşalttıktan sonra araçlarının, ta}ıliye vani§ını kapatacaitı
Özellikle tahliye vanası açık veya arızalı olan atıksu araçlannın tesiste hafeket etmesine izin
verilmeyecektir.

d)

Sızdırmaz fosseptikten çekim yapan vidanj<ırler tesise girişten başlayarak çıkışlanna

kadarki süre içerisinde trafik ve iş güvenliği kurallarına uymak mecburiyetindedir,

§§-

il

Vidanjör çalışma formlarının doldurulması

MADDE 9

-

(l ) Tüm vidanjör sürücülerince Ek-6 daki Vidanjör Çalışma Formlaıı fosseptik çekimi
yapılan adreslerde ve her çekim için ayn olarak doldurarak ilgilisi ile birlikte imza altına alınır. 3 nüsha
olarak doldurulan formların bir ntishası işyeri veya konut sahibine verilir. Boşal m yapan vidanjör
sürücüsü vidanjör çalışma formlarının 2. nüshalarını arıtma tesisi görevlisine teslim eder. 3. Nüsha ise
kendisinde kalır.

Vidanjör çahştırma izin belgesinin iptal edilmesi

MADDE

-

Gelişigtizel alıcı ortama ve Büyükkarıştıran Belediye Başkanlığı tarafından belirlenen
döküm noktaları haricinde kanalizasyon şebekesine boşaltım i|e çıkar karşılığı kaçak ve izinsiz
çalışmaların tespiti ve yönetmelikte belirtilen çalışma esaslarına uyulmaması halinde;
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(a)

Özel Vidarıjtirler İçin: İş bu y<lnetmelikle ve ilgili yasa| mevzuatta belirlenen

yüki,i,ınlülüklerini be|irten ve yükiimlülüklerine uyulması için uyarı yazısı gönderilir. Uyarıya rağmen
yasak fiil ve eyleıne devam edilmesi halinde ikinci bir uyan yazısı gönderilerek en fazla 7 (yedi) gün
içinde gerekli düzeltmeleri yapmı§l bildiriliı İkinci uyarıya rağmen herhangi bir diizelme veya
değişiklik olmaması, çalışma süresi içinde 2 defa atıksu numunesinin uygunsrz olması veiveya 2 defa
kusurlu deşarj yapması durumunda teminat gelir kaydedilir ve Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesi tek
taraflı olarak geçersiz sayılarak iptal ediIir. VÇİB'nin iptal edildiği vidanjtır süibine ayrıca bildirilir,
Yasak fiil ve eylemlerde bulunan şahıslar aynca ilgili yerlere bildirilir.

(b)

Kamu Kurumları Vdanjörleri İçin: Bir yazı ile ilgili Kamu Kurumuna bilgi verilir.
Ayrıca vidanjör personelinin değiştirilmesi istenir. Gerekli değişikliğin 7 (yedi) gün içerisinde
yapılmaması durumunda Mdanjclr Çalıştırma İzin Betgesi iptal edilerek bir yazı ile ilgili kamu
kurumuna bildirilir.

Vidanjör çalışanlannın sahip oIması gereken şartlar

MADDE

ll {alışanların

periybdik olarak yapıIması gereken sağlık kontrolleri şunlardır,

)Yılda bir Akciğer Grafisi ve Eliza Testi,Hepatıt Muayenesi,iş yeri hekiminden yada oSG
biriminden alınan vidanjör hizmetlerinde çalışabilir raporu.
(

l

(2) YaPılan sağlık taramaları personelin Sağlık Karnelerine işlenmeli ve personelin
bağJı bulunduğu Sağlık Kurumu Tabipliğinde kayıtları tutulmalıdır,
(3) Vdanjör Personeli çalışma sırasında iş elbisesi, kimyasal dirençli iş eldiveni, iş
çizmesi
giymelidir. Ayrıca gerektiğinde kullanılmak ijzere gaı, toz maskeleri baret gibi koruyucu malzemeler
araçta bulundurulmalıdıı

(4) Mdanjör personeli göreve başlamadan önce dezenfeksiyon, bulaşıcı hastalıklar ve

korunma yollan fosseptik çu§rrlaıında bıriken melan,.. vb. gibi parlayıcı ve zehirleyici

§

riı\
^

/{

TrY"-*

İSG egitimi senifikası olmalıdır

Vidanjörlerin sahip oIması gereken şartlar

MADDE

12

-

(1) Vidanjörler tanker kısımları sızdırmaz özellikıe motorlu araçlardan olmalıdır.

(2)

Vidanjtlrler foseptik çukurundan atıksuyu kolaylıkla alüilen ve istenilen yere boşaltabilen bir
düzeneğe sahip olmalıdır.

(3)
(4)

Vdanjörler diiagün kapakh ve vana sistemleri TSE standartlarına uygun olmalıdır.

Araçta l5 cm lik puntolarla, fosforlu özellikte, kolaylık|a her yönden okunabilen beyaz zemin
i.izerine mavi yazı ile Vidanjör ve firma ismi yazısı aracın her iki yanına, aynca aractn arka kısmına
aynı şekilde Aük su yazısı ile Özel Vidanj<ır Aracı yazısı yazmak zorundadır.

(5)
(6)

Vidanjör olaıak kullanılan tankerler başka amaçla kesinlikle kullanılmamalıdıı

Foseptik çukuru vidanjcir tarafından boşaltıldıktan sonra hortumlann çevreyi kirletmemesi
için gereken önlemler alınmalı, çukur kapağının çewesi ve atıkların döhildüğü yerler toz kireç ___vb.
dezent'ektanlar ile temizlenmelidir,

(7)

Günlük iş bitiminden sonra kapak ve vanalar ile tankenn iç kısmı klorlu bileşikler vb.

dezenfektanlar ile temizlenmelidir,

(8)

Vidanjörler karayolları trafik kanununda belirtilen önlemleri almak zorundadıı

Büyükkarıştıran Belediye Başkanlığı'nın Vidınjörlerinden faydılanma esaslın

NiADDE 13 - (l) Kanalizasyon şebekesinden faydalanamayan veya bulunduğu yerde kanalizasyon

Şebekesi olmasına rağmen kanal bağlantısını yapmayan ve atıksularını fosseptik çukurlarda toplayan
konut ve işyeri sahipleri bu hizmetten yararlanabilir. Belediye Başkanlığına ait vidaııjör olmaması
halinde Yetki alanında hizmet vermek üzere en az bir vidanjör iIe gerekli «izleşme yapılarak vatandaşın

kullanımına sunulması amaçlanacalıtıı

DöRDI]NCü BöLüM
Mali Hükümler, Hukuki sorumluluk, ceza ve yıptırımlar, yürürlülük ve yürütme

NIa}i

hükümler

MADDE

14

- (l)

31_12.2004 tarih ve 25687

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü
Yönetmeliği hükümleri gereği olarak Vidanjtır Çalışhrma İzin Belgesi almak isteyen özel vidanj<ir
sahipleri her bir Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesi için belge bedeIini Büvükkarıstıran Belediye

s-.

-

,\

l

,^

Başkanlığı'nın vezıelerine yatırmak zorundadır. Yatırdığına dair makbuz ibraz edilerek dosyasına
eklenir.

(2)

Teminatlar çalışma izni sUresi bitiminde çözülür, Vidanjörlerin değişik nedenler ile çalışamaz
duruma gelmeleri halinde bu durumu belgeleyen vidanjör sahibine (bir) ay içerisinde teminatı geri
ödenir,

l

(3)

Özel vidanjclr sahibi teminatını ve belge bedelini yatırmış, evraklarını tamamlamış ise
İzin
Belgesini İdaıeden alınması için uyarı yazısı gönderilir. Uyarı yazısında belirtilen süre
Çalışma
sonunda belgesini almayan başvuru sahibine 15 gün ek siie verilir. Ek siiıre sonunda işlemleri geçersiz
sayılır ve teminatı gelir kaydedilir, Vidanlör sahibinin Çalışma İzin Belgesini alması için tekrar başvuru
yapması gerekiı

(4)

Bertaraf amacıyla Atıksu Antma Tesisine gelen "Vdanjrir Çalıştırma İzin Belgesine" sahip
vidanjörlerden bertaraf ücreti alınabiliı

(5)

Yfuürlükte olan atıksu bertaraf bedelini ödeyen izin belgesi almış vidanjörler, Atıksu Arıtma
Tesisi girişinde ödeme yaptlğına dair belge niteliğinde olan tahsilat makbuzunu ibraz etrnesine müteakip
İdarece sunu|an hizmetten faydalandırılır.

(6)

Vidanjör ÇalışUrma İzin Belgesi için Büyükkarıştrıan Belediye Başkanlığı'na başvuru yapan
vidaııjtir sahiplerinin geçmişğ yönelik vidanjör hizmet bedeli ve/veya atıksu bertaraf bedeline ait
borçları olduğu tespit edilirse, başvuru sahibine izin belgesi dilzenlenmeyecektiı

[Iukuki sorumluluk

- (l)

MADDE l5

Vidanjör personelinin S.G.K Bölge Çalışma Sağlık Müdürlüğtı ve yetkili kamu
kuruluşlarına olan ilişkilerinden ve mevzuat hükümlerinden kaynaklanan hukuki, cezai, mali
yükilınIüIüklerinden doğacak her tiirlü sorumluluk vidanjör sahibine aittiı
(2) Çalışma sırasında vidanjörde görevli personelce verilen her tııırlü zafar ye ziyan vidanjtır sahipteri
tarafından karşılanır.

(3)Mdanjör firması, İşler 'in ifasında, ytlırtl,rlUkteki ve İşler'in ifasına devam edildiği stiı:e boyunca
Yürtirlükte olan,2872 sayılı Çevre Kanunu,633l SayıIı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu,4857 Sayılı İş
Kanunu İle 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağhk Sigortası Kanunu Ve Bu Kanunlara
Davanılarak Çıkarılmış Olan Mevzuat Hiiıkümlerine, Vidaııjör PersoneIinin Sağlık Ve
çalışma Şartları
İ|e Dogabilecek İş Kazalarından Vidanjör Sahibi İle İlgili Kurumu Sorumludur.
Ceza ve yaptınmlan

MADDE 16

-

) Vidanlör Çalışhrma İzin Belgesine sahip özel vidanjör sahiplerine yönetmelikte
belirtilen esaslara uymamaları durumunda yii,kümlülüklerini bildiren uyarı yazıları gönderiliı Uyarılara
rağmen değiŞiklik olmaması sonucunda teminatı gelir kaydedilir ve imi iptal edilerek trafikten men
edilmesi için yasal işlemler başlatılıı

ş-

(

l

/

(2) Yönetmelikteki esaslaıa uymayan özel ve kamuya ait ttlm vidanjör sahipleri ve birim amirleri ile
vidanjör sirücüsü ve personeli hakkında Ttirk Ceza Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükii,ınleri gereği
yasal işlemler başlatılı.

Yürürlük ve yürütme

MADDE 17

-

yürürlüğe gireı

§-

İş bu Yönetmelik Büyükkanştıran Belediye Başkanlığı onay tarihinden itibaren

ü

EK-l

PRoToKoL
T.{RAFLAR

Medde 1:

Bu

Protokol Büyiikkarışüran Belediye Başkanlığı
. .

.

ile özel

vidanjör sahibi

..tlrması aıasında aşağıda belirtilen hususlarda diiaenlenip imzalanmıştıı

Protokol Kapsamındaki Araç Veya Araçların Plakaları

IMZAYA YETKtLI ŞAHISLAR

l}ladde

2

Bu

Protokolü Büyükkarıştıran Belediye Başkanlığı adına BeIediye Başkanı,

özd,

vidanjör

... imzalamaya yetkilidiı

kurumu

çalıştıran işyeri adına sahibi/

kamu

GENEL HÜKÜMLER
]l{adde J

:

3.1 Vidanjör süibi, birden fazla vidanjörü olması halinde her vidanjtiru için ayrı ayrı Vidanjör
ÇaIıştırma İzin Belgesi almak zorundadır.

3.2 Vidanjör Ça|ıştırma İzin Belgesi alınabilmesi için Vidanjörlerin Çahşma Esasları Yönetmeliği
gereği olarak .... yılı için...,.,. Tl'nin özel vidanjör süibi tarafından teminat olarak yainlma§ı
zorunludur.

3.3 Her bir Vidanjör Çalışhrma İzin Belgesi için VidanjOrlerin Ça|ışma Esasları Yönetmeliği gereği ve
katkı payı olarak .... yılı için ...... .....+ Yol\ KDV Tl'nin özel vidanjör sahibi tarafından yatınlması
zorunludur.

3,4 Büyükkanştıran Belediye Başkanlığı tarafından işletilmekte olan Atıksu Arıtma Tesisinde bertaraf

edilmek üzere tarafımızca gösterilecek vidanjclr boşaltım noktasından evsel atık suların boşaltımında.
Belediye Meclisi tarafından belirlenen ücret tarifesinde belirtilmiş olan bertaraf ücretinin ilgiti vezneye
Yatırıldığına dair dekontun sunulması gerekmektedir. Büyiikkarıştıran Belediye Başkanlığı tarafından
ücretin evsel atık su üreticisinden direk tahsiI edilmesi durumunda dekont aranmavacaktı r

§

r

Bü\tKIL{RIşTIRAN BELEDivı nış«,ıxuĞı,xlx soRtıı.ıLtıLtiĞtı
Madde 4: Mdanjörlerin değişik nedenler ile çalışamaz duruma gelmesi halinde bu durumu
belgeleyen özel vidanjör sahibine l(bir) ay içerisinde teminatı geri ödeniı

lİDANJöR SAHiBİNiN SORUMLtı LtüĞtl
Mıdde
5.

l

5:

Bu prokotolü imzalayan vidanjör sahibi Vdanjtlrlerin Çalışma Esasları Yönetmeliği hiikt[nlerine

uymakla yüktirnlü olduğunu kabul eder.

5.2 Vdanjör sahibi vidanjtlr sürucüsünün ve vidanjör personelinin sigortasını yaptırmakla yllkümlüdür.
5.3. Vidanj<ir süibi, vidanjör sürüciisü ve vidanjör personelinin çekim ve boşaltım esnasında sebep
olunacak her tiirlü zarar, ziyan ve iş kazasından sorumluduı

5.4 Vidanjclrler çevreyi kirletmeyecek şekilde Atıksu Arıtma Tesisinde bertaraf edilme iizere sadece
evs€l nitelikli ve yetkili İdarenin talep edeceği şartlarda endüstriyel atıksu boşaltımı yapmakla
yükümlüdür.

ANLAŞMAZLIKLAR
Madde

6: Bu

protokolün uygulanmasından dolayı taraflar arasında doğacak anlaşmazlıkların
çözümiirıde Lüleburgaz Mahkemeleri ve İcra Daıreleri yetkilidir.

ytınfinıtııtir
Madde

7:

7 (yedi) maddeden oluşan iş bu pıotokol

..tarihinde yilıriirlüğe girer ve

l

(bir) yıl

geçerlidir.

Firma,/ Kurum

EK_2
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Biiyükkarıştıran Belediye Başkanı

BüyüKKARIşTIRAN BELt:Diyı saşxaxııĞr,xa

Sızdırmaz foseptiklerde toplanan işyeri ve konut atık sularının...........,..,. plaka nolu özel
vidanjör eıracımla bulunduğu yerden alınarak Belediye Başkanhğınıza ait Atıksu Arıtma Tesisinde
bertaraf edilebilmesi için tarafınızca gösterilecek vidanjör boşalhm noktasından boşaltılması için
gerekli olan Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesinin tarafıma tahsisini olurlarınua arz ederim.

Yazışma Adresi

Özel Vdanjör Sahibi
Kaşe / İmza

Vidanjörün
PIaka no:

Modeli:

Ekler

:

1

2

Araca ait İl Trafik Müdii,rlüğünden alınan Trafik Ruhsatı_
Vidanjör siiu'üctistiıııü,rılsürücülerinin ve vidanjörde görevli diğer personelin sigortalı olduğuna

dair bcl ge
3

4

fo t()ko plsl
5.

6.

Vidanjor sahibinin ve vidanjör personelinin ikişer adet vesikalık fotoğrafi.

MdanjörUn bağlı buluıduğu firmada çalıştığına dair belgelkiralık araç ise sözleşme
Protokolde belirtilen teminat ve payı (VÇİB bedeli) miktarının yatınldığına dair belge
Vidanjörün bağlı bulunduğu firmaya ait vergi levhası fotokopisi.

\

EK_3
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BüvüKKARIşTıRAN BELEDivr

nış«aııııĞıııa

Sızdırmaz foseptiklerde toplanan işyeri ve konut atıksularının.......,,. plaka nolu kurumumuza ait
vidanjör aracı ile bulunduğu yerden alınarak Belediye Başkanlığınıza ait Atıksu Arıtma Tesisinde
bertaraf edi|ebilmesi için tarafinızca gösterilecek vidanjör boşaltım noktasından boşaltılması için
gerekli olan Vidanjör Çaltşfirma İzin Belgesinin kurumumuza tahsisini olurlarınza arz/rica ederim.

Yazışma Adresi

Başvuruda Bulunan

kamu kwumu

Vidanjörün
Modeli:
Plaka no:
Taşıma Kapasitesi:
Çalışma Saatleri:
Bağlı Bulunduğu Birim:

Ek

er

l

Araca ait İl lrafik lr,ludti,rlüğiinden alınan Trafik Rüsatı.
VidanjOr sürücüsünürı/sürücülerinin ve vidanjörde görevli diğer personelin sigortalı olduğuna

2.

dair belge
Vidanj<ır sahibinin ve vidanjör personeIinin ikişer adet vesikahk fotoğrafı.

3

4.

fotokopisi
5.

6,

Vidanjöriirı bağlı bulunduğu t'irmada çalıştığına dair belge/kiralık araç ise sözleşme

Protokolde belirtilen teminat ve payı (VÇİB bedeli) miktarının yatırıldığına dair belge
Vidanjörun bağlı bulunduğu firmaya ait vergi levhası fotokopisi.

Ek-4 Vidanjor Çalıştırma İzin Belgesi

§-

,t

T.C.

BtüıtKKARIşTıRAN BELEDiyr,

sışxıxııĞı

ı986

l9g6

ünıNıön

çALIşTIRMA izi}ü

nErcısi

Ruhsat No
Ruhsat Tarihi

Vidanjör Sahibi

Vidınjiir Plıka No

:

1.

Bu ruhsat

7

Belediye Başkanlığı'nın belirlediği deşarj noktalarının dışında boşaltım
yapılmasının tespiti halinde Vıdan;ör Çalüştırma İzin Belgesi ipıal edilir.

3.

Belediye Başkanlığı'nın belirlediği deşarj noktalarına sadece belirtilen
kriterlerde evsel ve endüstriyel yıkama atıksuyu boşaltılabiliı Aki durumunu tespit edilmesi

,... ,

tarihinden

.... tarihine kadar.... (... . )

yıl için geçerlidir.

halinde Mdanjtlr Çalıştırma İzin Belgesi iptal edilir.

4.

Vidanjörterin Çalışma Esasları Yönetrneliğinin hiiıt<ümlerine uyulmadığının tespit ediImesi sonucrı]
Vdanjör Çalıştırma İzin Belgesi iptal ediliı

I

Ek-5 Vidanj or Boşaltım Belgesi

T.(].

BüYüKKARüŞTIRAN BELEDiYE BAŞI(ANLIĞI

ViDANJöR BOşALTIM FoRMtı

Seri No

Boşıltım Yıptığı Tarih ve SNat

:

\/idanjör Plaka No

VidanjörünTonajı
Çekim }hpnğı l'er

Boşıltım Yapılsn Ahksu Antma Tesisi

ViDANJÖR SÜRÜCÜSÜ
Adı Soyıdı

/

İmza

EK-6 Vidanjör Çalışma Formu

N

t/1/Ü

AAT

AT|K§U ARITMA TEsİsi
Adr Soyadı

/

cÖnrvıisi
İmza

T.C

BtüyüKKARrşTtRAN BELEDivr

nışxı,xı-ıĞı

1986

,986

vi»nı,ııön çALIşMA FoRMIü

ı.)vinaxıön mıgniıtot Btlı-f NAN
Tarih

Seri No

()
Konut ()

Işyeri

Adresi
Tel No

Atık Su Niteliği
Evsel

,

(

:

Endüstriyel

)

:

(

Kanşık

)

:

(

)

Atık Su Arıtma Tesisi : (Eğer Çekim Yapılan Yer İş Yeri İse, İşyerlerinde yapılan çekimlerde
doldurulacaktır. )

Var:( )Yok:(

)

2.)FOSSEPTiK ÇEKİMi I,APAN VİDANJÖR
Plaka No :
Sürücüsü:

Tarih

:

Çekim Saati :
Boşeltım Yapılıcak Yer

:

Çekim Yapılan Ev/ İş Yeri l'etkilisi
Adı Soyadı/ Kaşe / İMZA

Aük Su Arıtına Tesisi

Vidanjör Sürücüsü
Adı Soyadı/İMZA

,ül"

