
VİDANJÖR ŞARTNAMESİ 

1. KONU

Bu şartname, pis su- fosseptik çekmek, ,tıkalı rögarları açmak, kimyasallı ve yağlı yemek
atıklarının bertaraf hizmetini almak içindir.

2. TANIM

Bir şasinin üzerine monte edilmiş özel olarak donatılmış araçlar ile arıtma tesisinden  pis
su,fosseptik,yağ tutucular  ve Nötralizasyon depolarında biriken Kimyasallı atık suların
Kampüs dışındaki bertaraf tesislerine taşınması

3. KAPSAM

Bu şartname; yaklaşık 20 ton, azami yüklü ağırlığa sahip, Büyük Şehir Belediyelerinden 
alınan  vidanjör çalıştırma izin belgesine sahip   vidanjör hizmetini kapsar. Bertaraf tesisine 
gidecek olan atıklar için KANTAR ücreti çekim fiyatına dahil edilecektir. Hizmet alt 
işveren kullanılarak yaptırılmayacak ve işi alan Yüklenici araç ruhsatlarını Üniversite’ye 
beyan edecektir. Yıllık 500-750 sefer sayısı yapılabilmektedir

4. ARAÇLA BERABER BULUNMASI GEREKEN MALZEMELER
- 4 adet en az 4’’ çapında ve 3 metre boyunda emiş hortumu (galvanizli çelik malzemeden 
imal küresel tip kaplinli), 3 boy yıldız tornavida ve 3 boy düz tornavida 
- 2 adet en az 4’’ çapında ve 1 metre boyunda çelik malzemeden ucu kesikli emiş nozulu 
(bir ucu galvanizli çelik malzemeden imal küresel tip kaplinli) 
- 1 adet en az 3 metre boşaltma hortumu 
- 1 adet ekipman üzerinde yeri belirlenmiş olan 6 kg’lık yangın söndürücü,Çizme,takoz 
Eldiven,göz koruyucu ve   Gürültü Önleyici Operatör Kulaklığı 

5.VİDANJÖR ÇEKİM ve SEVKİYAT YERLERİ

1-Kimyasallı atık su,Atık miktarı  10Ton/sefer ( Endüstriyel atık su bertaraf tesisi-Atık 
Yönetimi firması Gebze OSB İzmit) 

2-Yağ Tutucudan çıkan Yağlı Yemek Atığı,Atık miktarı  5Ton/sefer ( Endüstriyel atık su 
bertaraf tesisi-Atık Yönetimi firması Gebze OSB İzmit) 

3-Arıtma Tesisi Çamuru (İski-İsu drenaj noktalarına) 

4-Ana giriş Fosseptik çekimi  (İski-İsu drenaj noktalarına) 

5-Tahmini periyod; Kimyasallı atık su   = 2,3 günde bir 
Yağlı yemek atığı   = 15 günde bir 

     Arıtma tesisi           =  Mart-Kasım dönemi günde 2,3 defa 
Ana Kapı fosseptik =  Haftada 1,2 kez 

6-SÜ Vidanjör Çekim Noktaları;   MDBF Yanı ,UC otopark,YBF göl tarafı yol kenarı, 
Kreş yol tarafı yeşil alan,Arıtma tesisi,Ana kapı çıkış tarafı 
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